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RESUMO 

Esta  pesquisa  apresenta  como tema central  a  construção do homem contemporâneo 

abordada pela revista Alfa e tem como objetivo geral analisar o processo de recepção da 

sessão Estilo por quatro leitores da publicação. Quanto à metodologia, trata-se de uma 

pesquisa qualitativa,  realizada através do Estudo de Recepção. A coleta de dados foi 

auferida através de duas técnicas de pesquisa: o questionário e a entrevista semi-aberta, 

aplicados a um grupo de quatro leitores, selecionados  pelos critérios da disponibilidade e 

proximidade  com  o  tema  da  pesquisa. Foram  abordados  os  seguintes  temas:  Sexo, 

Gênero, Identidade e Recepção. Um breve histórico do comportamento social masculino 

foi retratado desde o século XIX, com o intuito de demonstrar as diferenças no perfil do 

homem  atual.  A  pesquisa  esboça  o  perfil  do  homem  contemporâneo  através  da 

ressignificação das matérias exibidas pela sessão Estilo, onde foi possível constatar uma 

proximidade das matérias na construção social dos leitores.

 

Palavras-chave: Homem Contemporâneo. Recepção. Revista Alfa.  



ABSTRACT

This research has as its central theme the construction of modern man approached by 

Alpha magazine and aims at analyzing the process of receiving the session Style by four 

readers of the publication. Regarding the methodology, it is a qualitative research study 

conducted  through  the  reception.  Data  collection  was  performed  by  two  research 

techniques:  a  questionnaire  and  semi-open,  applied  to  a  group  of  four  readers, 

intentionally selected by the criteria of availability and cooperation demonstrated by the 

research subjects and the proximity of  the theme search.  In the theoretical  framework 

were discussed the following themes: Sex, Gender and Identity; reception. A brief history 

of  male  social  behavior  has been portrayed  since the  nineteenth  century,  in  order  to  

demonstrate the differences before the current profile of the man. The research outlines 

the profile of contemporary man through the redefinition of materials displayed by style 

session,  where  it  was  established  in  this  study,  interference  in  matters  of  social 

construction of readers analyzed.

Keywords: Contemporary Man. Reception. Alpha magazine.
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INTRODUÇÃO 

O que é ser um homem contemporâneo? Quais critérios definem a identidade 

masculina? O que delimita o campo do masculino na contemporaneidade? Estes 

foram os questionamentos que suscitaram o interesse particular em desenvolver um 

trabalho  que  abordasse  uma  análise  sobre  o  gênero  masculino  e  as  suas 

representações na contemporaneidade.  

O homem como ser  social  foi  embutido  de  muitos  prestígios  e  privilégios 

durante décadas e mais décadas no lado Ocidental do mundo. Chegaram até a ser 

comparados  e  igualados  aos  deuses,  como  representantes  da  sabedoria,  do 

dinheiro e da força. Por que tanto privilégio dado aos homens, enquanto as mulheres 

e  outros  atores  sociais  eram  renegados  a  um  mundo  considerado  à  parte  do 

masculino? Da onde e quem era que atribuía esses privilégios? 

A resposta é simples: foram os próprios homens e as mulheres que atribuíram 

todo esse poder  ao sexo  masculino.  Como atores  de uma cultura enraigada de 

costumes  e  crenças,  os  povos  foram  perpetuando  as  tradições  dos  seus 

antepassados. A sociedade é composta de humanos, que juntos formam um cultura, 

onde encenam seus valores e paradigmas. Todo esse poder e privilégio atribuído ao 

homem  gerou  um  incômodo  nas  pessoas  classificadas  como  à  margem  da 

sociedade e cultura.  

A partir do incômodo provocado em alguns atores sociais, os padrões foram 

questionados  e  a  partir  da  inquietude  das  pessoas  vistas  como  à  margem dos 

privilégios,  foram suscitadas algumas transformações sociais.  Certos  paradigmas 

foram quebrados; privilégios foram partilhados e o direito da paridade foi  (e está 

sendo) atribuído com igualdade entre as diferenças. 

A  partir  dessas  transformações  e  dos  questionamentos  sociais,  surge  o 

homem  contemporâneo.  O  que  esse  homem  tem  de  diferente  dos  seus 

antepassados? Quem é ele? Quais são seus comportamentos e opiniões em relação 

aos temas do cotidiano? 

Essas e outras mais perguntas serão elucidadas nesse projeto através de um 

Estudo de Recepção realizado com quatro leitores da Revista Alfa.  O trabalho é 

resultado  da  análise  das  respostas  adquiridas  através  da  aplicação  de  um 
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questionário e pela realização da entrevista semi-aberta, em que foram abordados 

temas que permeiam o dia a dia do homem e que eram desconhecidos, talvez, até 

pelos próprios homens. O projeto apresenta um caráter qualitativo, pois questiona a 

subjetividade humana,  onde números e estatísticas  não seriam suficientes  como 

objetos de resposta.  

Dividido em três capítulos, a monografia vai apresentar no início um aporte 

histórico sobre os parâmetros sociais atribuídos ao homem. As funções, estereótipos 

e as convenções masculinas serão abordadas a partir o século XIX, período no qual, 

o  homem passou  a  ser  questionado pela  sociedade.  No segundo capítulo,  será 

apresentado  o  meio  que instigou  a  curiosidade do pesquisador  a  trabalhar  com 

gênero e recepção, a Revista Alfa. Da publicação serão expostos o público alvo, os 

temas abordados e as três matérias que serviram de embasamento para a aplicação 

do questionário e a realização da entrevista. O terceiro e último capítulo é composto 

pelas análises das respostas emitidas pelos quatro sujeitos analisados. 

Questionar e/ou analisar o comportamento do homem em qualquer sociedade 

é um desafio,  pois  como ser  social,  ele  é um representante  volátil  das relações 

sociais.  Essa  característica  do  sexo  como  um  ser  inconstante  é  positiva,  pois 

representa uma adaptação ao seu contexto social como participante ativo de uma 

cultura. 

No que diz respeito a recepção pode-se compreender como um processo que 

envolve emissor e o receptor, e um caminho repleto de nuances. Para delimitar o 

tema, a sessão Estilo foi escolhida entre as cinco sessões da publicação Alfa para 

servir de embasamento para a coleta de dados. O diálogo com os entrevistados é o 

corpus principal de análise desse projeto, por apresentar uma relação intrínseca com 

o processo de recepção, que só se configura como tal ser houver uma comunicação, 

um  entendimento  entre  as  partes  constituintes  do  processo  comunicacional.  Na 

entrevista, os sujeitos analisados compõe o quadro social, ao exprimir suas opiniões, 

crenças e valores diante de temas que norteiam o cotidiano masculino e que se 

fazem presentes nos assuntos abordados pela sessão Estilo da revista Alfa. 
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1  APORTES HISTÓRICOS: PERSPECTIVAS MASCULINAS

A masculinidade é um dado biológico ou uma construção social? A partir da 

fecundação dos óvulos no útero da mãe, a diferenciação dos sexos masculino e 

feminino é existente, nessa primeira fase são os cromossomos que definem o sexo 

do bebê. Mas, será que essa diferenciação genética é suficiente para diferenciar o 

homem da mulher? 

 De acordo com Badinter, o tornar-se masculino “envolve fatores psicológicos, 

sociais e culturais que nada têm a ver com a genética, mas desempenham papel  

não menos determinante, talvez mais, do que ela” (BADINTER,1993,p. 1). A posse 

do cromossomo “Y” no DNA masculino e a presença de órgãos sexuais, não são 

suficientes  para  definir  o  macho  humano.   Ou  seja,  não  é  suficiente  uma 

diferenciação genética, é preciso uma construção social  do que é ser masculino. 

Portanto, 

os homens utilizaram diferentes  métodos para  conseguir  fazer  do 
jovem, por sua vez, um homem de verdade. Que se trate dos ritos de 
iniciação,  da  pedagogia  homossexual  ou  do  confronto  com  seus 
pares, todas estas instituições provam que a identidade masculina é 
adquirida ao preço de grandes dificuldades (BADINTER,1993,p.69). 

Se a masculinidade se conquista e se constrói, não há dúvidas de que ela 

pode mudar. E um dos “métodos” quer marcam essa construção do masculino são 

os ritos de iniciação,  que variam de sociedade para sociedade e de tempos em 

tempos,  como  forma  de  marcar  a  transformação  do  menino  em   homem. 

Considerando a  masculinidade como um dado não natural,  os  homens com “H” 

maiúsculo  de  décadas  passadas  tinham como  questão  de  honra  provar  para  a 

sociedade  e  para  si  mesmos que  possuem essa  característica;  se  impunham a 

provas físicas dolorosas, como chicoteadas, circuncisão e subincisão do pênis ou 

até mesmo serem iniciados sexualmente por outro homem já adulto. 

Os meninos descobriam que,  para ser um homem viril,  era preciso sofrer, 

mostrar força e coragem diante de provas tão humilhantes e que geralmente eram 

realizadas em público. Aceitar chicoteadas e serem surrados com varas faziam dos 

meninos, “verdadeiros” homens, prontos para enfrentarem os desafios impostos pela 
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vida,  dali  por  diante.  Outro  fator  elencado  como  forma  de  construção  da 

masculinidade é o distanciamento dos meninos com o mundo feminino, marcado 

inicialmente pela separação com as suas mães, sendo retirados da zona de conforto 

oferecida pelas mulheres para encarar o mundo dos homens. Essa fase de oposição 

entre  o  mundo  masculino  e  o  mundo  feminino  é  marcada  pelas  amizades 

homossexuais,  em que  os  homens  só  têm amizades  com homens  e  o  mesmo 

acontece  com  as  mulheres.  Para  ser  um  homem,  julgava  necessário  não  ser 

associado a uma mulher, os sexos vivem em um “mundo” oposto, portanto não deve 

haver contato entre ambos os sexos. 

O  homem  subjugava  a  mulher  como  inferior,  secundária,  característica 

também  presente  na  relação  hierarquizada  entre  os  homens.  Aqueles  que  não 

tinham atitudes másculas e viris  eram tratados pelos outros como “passivos”,  se 

assemelhavam as mulheres e eram tratados como tal. O homem era condicionado 

socialmente  à demonstração de valentia,  esforço e coragem, pois  eram atitudes 

representativas de masculinidade e robustez, relegando as emoções para o mundo 

feminino. De acordo com Barbosa (1998,p.326), as emoções que o macho humano 

deve demonstrar socialmente são a ira, a vingança, o sangue frio e o rancor, como 

forma  de  garantir  controle  sobre  suas  relações  afetivas  e  sobre  o  seu  meio 

ambiente. Ou seja, era necessário ao homem abnegar a tudo que se remetia ao 

frágil  e secundário (características femininas) e deveria a todo o momento expor 

coragem e bravura. 

Contextualizado em uma sociedade capitalista, interconectada e consumista, 

a sociedade contemporânea atravessa uma “confusão de gêneros”,  onde não há 

mais uma definição rígida dos papéis masculinos e femininos. Mas, esse momento 

de despertar sobre os papeis de ambos os sexos, só chegou ao embate social por 

volta do século XIX. Anterior a esse novo ordenamento foi o sistema do patriarcado 

que ditou por décadas as normas sociais. 

 No sistema patriarcal  o homem era responsável  pelo provimento dos seus 

dependentes, cabendo-lhe o dever de impor a moral e os bons costumes a quem 

dele  dependesse,  seja  pela  força  moral  ou  até  mesmo a  física.  O esquema de 

categorização de sexo binário, tão marcante no patriarcado, definia o homem como 

o
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racional,  ativo  no  público,  na  produção  da  ciência  e  da  cultura, 
provedor, sexualmente ´irresponsável´, poderoso, universalizado na 
sua  dominação,  homem  com  ´H´  maiúsculo.  O  outro  lado  desta 
moeda é a mulher: emotiva, voltada ao mundo privado da reprodução 
dos  filhos,  cuidando  das  relações  de  afeto,  sexualmente  passiva, 
dependente,  obediente,  universalizada  na  sua  opressão 
(GIFFIN,2011,p.48).

Nessa conjuntura, o sexo feminino era dominado coletiva e individualmente 

pelos  homens  e  a  opressão  se  dava  por  um  sistema  dinâmico  no  qual  as 

desigualdades vividas pelas mulheres são consequências das vantagens ofertadas 

aos homens. Para o homem tudo era possível de acordo com as suas necessidades 

e interesses,  para as mulheres,  cabia o dever  de esperar as definições do “seu 

chefe”, o homem da casa. O mundo feminino era  submetido ao mundo masculino, 

marcado  por  imposições  e  a  falta  de  privilégios  no  campo  social,  político  e 

econômico. 

As atribuições femininas estavam voltadas para o lar, como cozinhar, lavar a 

louça e a roupa, arrumar a casa e cuidar dos filhos; para os homens, essas tarefas  

eram secundárias,  não  tinham tanta  importância  no  âmbito  social,  portanto  não 

poderiam  ser  exercidas  por  eles.  Marcadas  por  opressões  e  socialmente 

hierarquizadas, as mulheres viviam para os seus maridos e/ou pais, cabendo a eles 

o dever de definir com quem iriam se casar, as atividades que iriam desenvolver e 

os momentos em que teriam relações sexuais. Bourdieu aponta essa definição do 

papel masculino e feminino como que

[  ] parece estar ´na ordem das coisas´, como se diz por vezes para 
falar  do que é normal,  natural,  a ponto de ser inevitável:  ela está 
presente,  ao mesmo tempo, em estado objetivado nas coisas,  em 
todo o mundo social  e, em estado incorporado,  nos corpos e nos 
habitus dos agentes, funcionando como sistemas de esquemas de 
percepção, de pensamento e de ação (BOURDIEU,1999,p.17).  

 As  imposições  sociais  eram tomadas  como  natural,  cabendo  ao  homem 

(dominador) e a mulher (dominada) perpetuarem o que aprenderam com os seus 

pais e honrarem com os costumes dos seus antepassados. O homem defendia a 
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hegemonia  masculina  como  método  de  assegurar  a  ordem  social,  pois  eles 

detinham  o  conhecimento  das  coisas  e  sabiam  a  melhor  forma  de  darem 

continuidade aos projetos nos mais diversos âmbitos impostos pela sociedade. A 

mulher  era  um  “objeto  secundário”,  sendo  superior  ao  homem  em  apenas  um 

aspecto: sua capacidade de procriação. 

Mesmo com essa diferença, era o homem que se definia como detentor da 

posse do corpo feminino e tratava-o como instrumento de dominação, controle e de 

uso em acordo com os seus interesses, pois “eram os responsáveis por macular e 

atribuir o caráter de imaculada a uma determinada e qualquer mulher”, como cita Lia 

Zanotta Machado na sua obra Masculinidade, Sexualidade e Estupro. 

Dessa  forma,  o  homem  desempenha  o  papel  de  protagonista  tanto  no 

ambiente público como o privado, mas ainda assim eram perceptíveis diferenças nas 

atribuições do homem de acordo com a sua etnia, classe social e a idade. Apesar da 

convenção social da supremacia masculina, o mundo masculino chega a um ponto 

de sofrimento interior, uma confusão emocional; o tempo todo deve se vigiar para 

não cair no mundo feminino, desvencilhar-se daquele seio feminino que o gerou, 

pois para “tornar-se homem, ele deve aprender a se diferenciar de sua mãe e a 

reprimir para o mais profundo de si esta passividade deliciosa, em que ele e ela 

formavam uma unidade” (BADINTER,1993,p.47).

1.1 Crises da Masculinidade: algumas transformações sociais

O  patriarcado  ordenou  socialmente  o  mundo  por  décadas,  mas  o 

desenvolvimento comercial  de alguns países nos séculos XVI e XVII acarretou a 

implementação  da  mecanização  industrial  no  século  XVIII.  O  êxodo  rural  e  a 

industrialização, uma das consequências da industrialização, provocaram mudanças 

no quadro social, econômico e político da época. A relação entre os sexos também 

foi atingida onde foi promovida a quebra de conceitos patriarcais e a formulação de 

novas convenções sociais. 

Com a mecanização do trabalho, o homem – o único provedor financeiro e 

chefe de família - teve que passar mais tempo no trabalho do que na sua própria 

casa; com a ausência do marido e do pai dos seus filhos dentro das residências, as 

mulheres assumiram o controle do lar.
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É dado o ponta pé inicial para a crise da masculinidade dos séculos XVII e 

XVIII, que inicialmente se restringe às classes dominantes. Nesse mesmo período, 

surge na Europa, o movimento das mulheres preciosas, que é  

uma mulher  emancipada,  que  propõe  soluções  feministas  ao  seu 
desejo  de  emancipação  e  inverte  totalmente  os  valores  sociais 
tradicionais. Milita por um novo ideal de mulher, que leve em conta a 
possibilidade da ascensão social e o direito à dignidade. [...] Contra o 
autoritarismo  do  pai  e  do  marido,  as  preciosas  mostram-se 
decididamente  hostis  ao  casamento  de  conveniência  e  à 
maternidade. [...] Não querendo renunciar a nenhuma liberdade, nem 
ao  amor,  elas  exaltam  os  sentimentos  ternos  e  platônicos 
(BADINTER,1993,p.12).

 O movimento das mulheres preciosas encontrou pouco apoio dos homens 

preciosos – assim definidos aqueles que defendiam o movimento -, pois a maioria 

dos homens se sentiram atingidos pela (r)evolução e contestação das mulheres das 

convenções sociais que as colocavam em segundo plano. O século XIX é um dos 

marcos da crise da masculinidade, onde o homem vê reduzir o tempo de contato 

com os filhos e a perda da identificação como a única figura a ser seguida.  

A  sociedade  industrial,  afastando  pai  e  filho,  corroeu  o  poder 
patriarcal. É o fim do patriarca todo poderoso, que dita a lei para a 
mulher e os filhos. [...] A força física e a honra são substituídas pelo 
sucesso,  o  dinheiro  e  um  trabalho  valorizado,  que  justificam  o 
distanciamento do pai (BADINTER,1993,p. 9). 

A figura do homem com “H” maiúsculo modifica-se, sai antigas definições e 

aparecem novos conceitos. A força física utilizada como modo de coerção e método 

de ensino dos bons costumes, aos poucos, foi substituída pelo sucesso profissional 

e  financeiro.  O  homem  grosseiro,  violento  e  dominador  perde  espaço  para  um 

homem mais social,  que empenha esforços no trabalho e tenta estabelecer uma 

ligação mais sentimental com o seu seio familiar. Há uma quebra na figura paterna 

do  homem no  século  XIX,  ele  não  é  mais  um espelho  de  um pai  de  décadas 

passadas. O novo homem demonstra sentimentos com o(s) seu(s) filho(s) e sua 
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esposa,  métodos  coercitivos  são  relegados  para  o  estabelecimento  de  diálogos 

familiares, ele não é mais a única figura importante dentro de casa. No lugar do 

medo  e  da  violência,  o  homem  impõe  respeito  aos  seus  dependentes,  é  a 

configuração da nova família. 

Antigas  convenções  familiares  –  submissão do(s)  filho(s)  e  da  esposa ao 

homem, violência doméstica -  foram justapostas por  novos valores considerados 

fundamentais,  

a  coesão  familiar,  a  importância  das  figuras  parentais  (tanto  o 
homem como a mulher) para o bom desenvolvimento da prole, o da 
organização  doméstica,  o  da  preservação  da  dignidade  e  da 
autonomia da família são compartilhados pelos cônjuges e funcionam 
como ordenadores da nova vida familiar (SIQUEIRA,1997,p.5) .

 No século XX, eclode uma nova crise da masculinidade, diferente da vivida no 

século  XIX,  pois  essa  não se  restringiu  apenas as  classes  mais  favorecidas.  O 

mundo vê surgir na década de 1950, o movimento da anti-cultura, formado por um 

grupo de norte-americanos, que contestaram convenções sociais e bradaram por 

uma sociedade mais igualitária no tratamento dos gêneros sexuais.

1.2 Movimentos contestadores da dominação masculina

O dualismo entre homem (dominante) e a mulher (dominada) é estilhaçado 

pelo surgimento do movimento feminista no ano de 1960 e do movimento e dos 

estudos sobre os gays. Os jovens rebeldes da anti-cultura, as mulheres feministas, 

os estudos e os movimentos homossexuais lutam pela quebra da hegemonia das 

ideologias binárias, da supremacia masculina. Os privilégios e o “poderio” atribuídos 

aos  homens  são  alvos  de  ataques  ideológicos  e  morais,  agora  a  dominação 

masculina é contestada pelo próprio sistema que o engrandeceu. 

O movimento feminista surge como forma de luta por direitos igualitários entre 

os sexos, pelo direito de ter ou não filhos, punição aos assassinos de mulheres, 

abortos, sexualidade e violência doméstica, bem como empreenderam também uma 

luta pela anistia e abertura democrática no período ao qual o Brasil passava pelo 

Regime Militar. As mulheres lutavam para a obtenção de uma identidade própria e 

particular,  que  de  acordo com Siqueira  (1997,p.59),  “está  inscrita  nas  trajetórias 
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singulares destes sujeitos, ancora-se nas significações construídas por elas, imersas 

nos conteúdos simbólicos”, ou seja, a identidade se forma de um agrupamento de 

representações e sentidos agregados pelo sujeito diante do contexto em que está 

inserido. 

As mulheres começam a ocupar campos onde outrora somente os homens 

marcavam  presença;  elas  já  estão  presentes  nas  universidades  e  começam  a 

designar  atividades  profissionais  como  a  medicina,  o  jornalismo,  o  direito  e  a 

pedagogia. Com o mercado de trabalho aberto para suas atividades, o movimento 

feminista brada: “Para trabalho igual, salários iguais”, é o desejo da paridade salarial 

entre os sexos, que até hoje, é um argumento de luta. 

“O homem se sente ameaçado em seus poderes, sua identidade e sua vida 

cotidiana”, cita Badinter (1993,p.12), no entanto o movimento feminista não busca 

uma superioridade feminina, elas desejam a paridade entre o tratamento dos sexos.  

O  movimento  das  mulheres  feministas,  assim  como  o  movimento gay,  tornam 

visíveis práticas que pareciam estarem veladas para outros setores da sociedade. A 

discriminação, a violência física e simbólica, a disparidade no tratamento social e 

político, são aspectos que iluminaram os movimentos que nasceram às margens da 

sociedade, mas que ajudaram a questionar paradigmas da supremacia masculina. 

As  mulheres  feministas  denunciavam  a  divisão  sexual  do  trabalho  e 

desejavam por papéis em que atuassem no âmbito público e privado, garantindo 

visibilidade ao movimento, demonstrando capacidade de desempenho em atividades 

que ultrapassavam os muros de suas residências. 

No  final  da  década  de  1970,  a  hegemonia  masculina  encontrou mais  um 

movimento  de  contestação  além  do  feminismo,  era  o  movimento  gay.  Os 

homossexuais  lutavam  por  visibilidade,  pela  construção  de  novas  formas  de 

conhecimento, de cidadania plena e por direitos civis. A década de 70 foi marcada 

pela proliferação da AIDS, que foi  batizada na época, do “câncer gay”,  devido à 

maior incidência de casos da doença nos homossexuais. 

Se por um lado a AIDS estigmatizou por algum tempo os homossexuais, por 

outro, o movimento viu surgir inúmeros trabalhos abordando-os, onde permitiu uma 

maior publicização e uma expansão dos estudos sobre a homossexualidade.  Os 
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gays começaram a construir identidades mais positivas, embasadas na autoestima, 

autoimagem e do autoconceito, desvencilhando os papeis de passivos, submissos e 

marginalizados socialmente. 

Os  gays  demonstraram que  eram capazes  de assumir  qualquer  papel  no 

ambiente público e privado,  promovendo uma construção e alteração na relação 

entre os homossexuais e a sociedade civil. 

O papel tradicional (masculino) privilegia comportamentos ligados à 
agressividade,  assertividade,  potência,  virilidade,  ação,  dominação, 
imposição,  decisão,  poder,  autonomia,  controle  emocional, 
racionalidade,  frieza,  homofobia,  coragem,  força.  Assim,  o 
cumprimento  desse  papel  traria  consequências  negativas  para  os 
homens, como a impossibilidade de demonstrar seus sentimentos, a 
cobrança  contínua  de  ter  que  se  mostrar  sempre  forte,  capaz  e 
corajoso;  de ter  que viver  quase que exclusivamente  em campos 
competitivos [...] (COSTA,1998,p.191). 

O modelo de comportamento violento, marca da virilidade masculina, vê-se 

contestada pelo surgimento do “novo homem” e pelo questionamento público do 

movimento  gay.  A partir  do século XIX tornou-se comum uma conceituação dos 

sexos não mais através e somente de um dado fisiológico, mas de uma categoria 

psicológica que é o desejo sexual,  que impôs aos homens heterossexuais,  uma 

forma natural de sexualidade. A heteronormatividade, um conceito desenvolvido pelo 

psicanalista Guy Corneau, marca a orientação sexual “hétero” como a sexualidade 

“normal”. Mas, o movimento  gay, já era algo notório e representativo. O binarismo 

entre homem/mulher perdia espaço para uma luta social e simbólica entre homens: 

héteros x homossexuais. 

De acordo com Welzer-Lang (2001,p.467),  “o  paradigma heterossexual  se 

impôs como linha de conduta para os homens”; sai de cena o sistema social  do 

patriarcado e entra a dominação masculina através da opção sexual. Os homens 

homossexuais bradavam por uma ruptura na estigmatização de seres passivos e de 

dominados pela heteronormatividade. 
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O movimento  gay  reivindica uma sexualidade livre de paradigmas, defende 

que  gays também são homens, que possuem uma honra a ser zelada, utilizando 

assim  como  os  heterossexuais  a  maior  representação  corporal  de  virilidade 

masculina – o pênis – como forma de realizar seus desejos sexuais.  

A busca e a demonstração constante da masculinidade através de arquétipos 

e sonhos fazem do homem heterossexual, ser um constante vigia dos seus atos,  

como  se  estivesse  preso  a  uma  couraça  social.  A  heteronormatividade  e  seus 

métodos discriminatórios atribuem ao movimento homossexual,  características de 

um grupo dominado, “colocado em condições de opressão, com direitos distintos 

dos outros homens dando a impressão de serem considerados como cidadãos de 

segunda ordem [...] (WELZER-LANG, 2001,p.466). 

Os  movimentos  sociais  de  minorias  (feministas,  gays,  negros  etc..)  são 

contestados por  uma sociedade marcada pela hierarquia,  autoritarismo, sexismo, 

classicismo e impessoalidade, ressaltando e valorizando os anseios  heterossexuais. 

Mas, toda essa categorização social tem 

a raiz  do problema em uma cultura  patriarcal,  orientada ao lucro, 
produtora  de  mercadorias,  de  mais  repressão,  que  reprime  a 
polissexualidade e superimpõe a masculinidade e a feminilidade ao 
dualismo ativo/passivo; estas são as fontes últimas da degradação 
sexual  de  mulheres  e  de  mais  repressão  de  toda  humanidade 
(HOROWITZ;KAUFMAN, 1987 apud GIFFIN,2011,p.51). 

As crises da masculinidade dos séculos XIX e XX, assim denominadas de 

“crises”, por terem marcado uma ruptura em antigas convenções sociais atribuídas 

ao homem vê a mulher sendo inserida no mercado de trabalho, o movimento  gay 

ganhando espaço e respeito, o homem heterossexual que por tanto tempo viu sua 

hegemonia como indestrutível e racional, se vê em um mundo de questionamentos. 

A  partir  do  momento  em  que  uma  identidade  é  questionada,  é  perceptível  um 

incômodo social, uma redefinição do seu papel. 

O  movimento  feminista  e  o  movimento  gay  nasceram  contestando  a 

vergonha, o silêncio, a repressão, a discriminação e o preconceito atribuídos pelos 

conceitos  heterossexuais  às  categorias  marginalizadas  socialmente.  O  domínio 
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masculino é forçado à adaptação ao novo contexto, não é mais e somente o homem 

que engendra o homem, parafraseando Foucault(1987,p.129). 

A crise da masculinidade gerada pelos questionamentos dos próprios sujeitos 

masculinos evidenciou um desconforto  dos papeis sociais  atribuídos ao universo 

masculino. Ao se colocar na posição do outro (da mulher, do gay, do negro etc), ele 

se coloca em uma situação de subordinação, em um papel que outrora não lhe cabia 

representar;  os  homens  denunciam  os  problemas  enfrentados  pela  expectativa 

social. 
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2 HOMEM CONTEMPORÂNEO: UM ARMÁRIO DE IDEIAS

A sociedade contemporânea possui como uma de suas características a alta 

reflexividade, um caráter aberto da identidade e da natureza reflexiva do corpo. Os 

movimentos homossexuais e feministas que lutam a todo instante para romperem as 

barreiras  preconceituosas  e  discriminatórias,  fazem  da  autorreflexão  um  quesito 

para o questionamento contínuo do “quem sou eu?”. Esse questionamento é para a 

libertação  de  identidades  cristalizadas  e  posicionamentos  preconceituosos, 

consequências de anos de dominação da heteronormatividade. 

O século XXI é palco de grandes mudanças no contexto econômico e social 

de todo o mundo, países antes ricos agora pedem socorro a países emergentes,  

moedas supervalorizadas, agora sofrem grandes perdas valorativas. O casamento 

entre pessoas do mesmo sexo, antes condenado, já possui a liberdade em alguns 

países  de  firmarem  uma  união  estável  em  cartórios  de  justiça,  pais  (homens) 

conseguem  o  direito  da  licença  maternidade.  Nesse  período  de  incertezas 

econômicas  e  sociais,  o  papel  social  do  masculino  também  foi  atingido  pela 

avalanche da transformação. O homem aprisionado em couraças sociais, agora se 

desprende para viver de acordo com as suas próprias regras. “Atualmente é possível 

ser homem sem ser `macho´ e opressor” (COSTA,1998,p.166), com essa afirmação, 

é possível descrever o quadro social do comportamento masculino. 

O homem “ogro”, sem sentimentos, um pai e marido opressor, deu espaço 

para um ser sentimental que alimenta e cuida dos filhos, que manda flores para a 

esposa e que chora ao assistir uma novela (em espaço público, porque muitos já 

faziam isso escondido!).  O homem ao assumir seu lado frágil, o seu ponto fraco, 

não vai ser “mais ou menos homem”; é possível ser um homem heterossexual, mas 

ter medo de barata, ou ser um homem homossexual e gostar de jogar futebol. O 

mimetismo, as convenções sociais e os estereótipos aos poucos vão caindo por 

terra e abrem espaço para o chamado empowerment, isto é, o ganho de poder de 

maneira simultânea por homens e mulheres.

O que teria suscitado o questionamento da hegemonia masculina? Por que 

ocorreu uma crise da masculinidade? O homem por muitas décadas esteve preso a 

um conceito de ser humano elevado e superior em relação ao sexo oposto e aqueles 

do próprio sexo que não detinham as características de um “macho forte e viril”. O 
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homem se viu preso em garras que ele mesmo afiou, não conseguindo, às vezes, 

desvencilhar  de  suas  medidas  machistas.  As  feministas  e  os  gays  com  suas 

reivindicações ganharam e estão ampliando cada vez mais os seus espaços sociais. 

Não  é  mais  aceito  e  cordial,  o  homem bradar  a  sua  superioridade.  Que 

superioridade? O século XXI marcado pela sociedade do consumo pauta os seus 

critérios  de avaliação social  no  quesito  “ter  e  ser”,  onde o  “ter”,  socialmente  se 

sobrepõe ao “ser”.  O tipo de moradia,  o  salário,  as roupas e  os ambientes que 

frequenta  são  alguns  dos  termômetros  avaliadores  para  definir  o  homem 

contemporâneo.  E  as  mulheres?  O sexo  feminino  vem alcançando  postos  onde 

anteriormente  eram  territórios  masculinos.  Atualmente,  elas  pilotam  automóveis 

pesados, estão na chefia de grandes corporações e marcam presença também em 

profissões de mecânica.  A “divisão socialmente construída entre os sexos, como 

naturais  e  evidentes  adquire,  assim,  todo  um  reconhecimento  de  legitimação” 

(BOURDIEU,1999,p.17), ou seja, ideias estereotipadas e convenções sociais foram 

e estão sendo abolidas.  A ordem “natural”  imposta  pelo social,  é  contestada na 

modernidade, pelos diferentes gêneros e grupos sociais.

No atual contexto social é difícil encontrar áreas onde seja restrita para o uso 

dos homens ou pelas mulheres. O conceito de divisão social entre os sexos como 

natural, não é mais aceito. Existe sim uma diferença natural entre os homens e as 

mulheres, mas esta se restringe aos órgãos do corpo humano, pois esse é o único 

dado  natural  que  diferencia  os  sexos.  O  “novo  homem”,  assim  chamado  esse 

homem contemporâneo, já pode realizar a transformação de sexo, se assim desejar, 

e conseguir legalmente os direitos jurídicos do novo sexo. 

O sexo masculino encontra dentro da própria categoria, uma diversidade de 

vozes masculinas. O novo homem tem o direito de ter ou não filhos, de deixar claro 

a sua opção sexual e construir junto com a (o) sua (seu) parceira (o) uma família que 

pode não seguir as convenções sociais, mas não deixa de ser uma família unida, 

onde há amor e carinho. A imagem do homem dominante e  voyeur,  que desejava 

somente as mulheres, agora deseja pessoas do mesmo sexo e consome produtos 

de beleza pessoal, roupas e equipamentos de lazer, sem pedir emprestado da sua 

mulher e/ou filha. 
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As novas imagens [do homem] refletem mudanças que ocorreram no 
padrão  patriarcal  do  contexto  social  [contemporâneo]:  enquanto  a 
dominação  masculina  perdura  na  esfera  pública,  os  homens 
perderam seus privilégios automáticos; ainda ganham mais que as 
mulheres,  mas  não  são  mais  definidos  como  provedores;  a 
heterossexualidade ainda é normativa, mas no jargão do mercado, a 
homossexualidade  está  se  transformando  em  um  estilo  de  vida 
aceitável (WERNECK,1987 apud GIFFIN, 2004,p.51). 

Dessa forma, o homem heterossexual vê o seu espaço antes dominado sendo 

ocupado por  grupos diversos de gêneros ávidos por  trabalho e pela vontade de 

demonstrar trabalho em iguais condições, sendo capazes de assumirem cargos e 

ocuparem espaços públicos. Os sexos e gêneros lutam por riqueza, status e poder, 

em uma disputa em que o cenário ainda apresenta preconceitos e desigualdades, 

mas  bem  menos,  que  décadas  passadas.  O  novo  homem  brada  por  uma 

concorrência,  pois  demonstra  que  os  seus  privilégios  não  são  apenas  por 

convenções sociais, mas através de conquistas e merecimento. 

Não há uma voz singular do homem em que todos gostam de seus privilégios 

serem  “naturais”,  muitos  lutam  e  trabalham  para  ocuparem  grandes  cargos  e 

ganharem grandes salários, mas outros fazem da segregação sexual, uma maneira 

de chegar a elevados degraus sem grandes esforços. O homem contemporâneo 

luta  no  mercado,  por  espaço  só  seu,  pois  foram  renegados  em  alguns  nichos 

comerciais. Os produtos de beleza, as roupas e os acessórios, são exemplos de 

produtos  que  na  sua  maioria  são  voltados  para  as  mulheres.  Mas,  o  mercado 

percebeu que o homem está disposto a vestir tendências da estação, gastar dinheiro 

em produtos para o corpo e o rosto e está cansando dos mesmos cortes e tinturas 

capilares. 

O novo homem deseja e quer possuir o direito de freqüentar salões de beleza 

e centros de estética, mas nem por isso, serem taxados como “efeminados”. Ele 

pode ser um homem presente com a sua esposa,  ser o “garanhão” entre o seu 

círculo de amigos e mesmo assim, dispor de algumas horas para o cuidado com a 

sua  estética.  O  estereótipo  do  homem  que  não  usa  roupas  na  cor  rosa,  que 

frequenta  a  manicure  e  pedicure  torna  o  homem  “menos  homem”,  são  antigas 

falácias. 
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O homem pode ser ambicioso, forte, competitivo, independente e racional, e 

atrelado a essas características ser um pai afetivo, um marido carinhoso e um amigo 

que valoriza as relações interpessoais. O sexo masculino não precisa mais delimitar 

os seus limites afetivos para ser considerado um homem, ela não necessita mais de 

uma severa aprovação social. 

A paisagem social do homem mudou. É certo que existem homens que são 

responsáveis pelo trabalho doméstico, enquanto a (o) sua (seu) parceira (o) trabalha 

fora, que cuida dos filhos e do jardim e tentam um entendimento igualitário com as 

mulheres. Discutir a relação amorosa pode ser um momento tenso na vida à dois, e 

se antigamente era somente ela  que chamava para conversar,  agora eles estão 

dispostos a concertar o que está ruim e aperfeiçoar o que vai bem. Hoje, homens 

possuem amizades com mulheres (sem serem suas esposas ou pretendentes) e 

acabam esbarrando em desejos comuns. 

Com isso,  torna-se importante a definição de gênero,  que de acordo com 

Giddens, pode-se defini-lo como 

as  diferenças  psicológicas,  sociais  e  culturais  entre  indivíduos  do 
sexo  masculino  e  do  sexo  feminino.  O  gênero  está  associado  a 
noções  socialmente  construídas  de  masculinidade  e  feminilidade; 
não é necessariamente um produto direto do sexo biológico de um 
indivíduo (GIDDENS,2004,p.109). 

Só agora neste ponto do trabalho é exposto uma definição do que é gênero 

pois é nesse momento da sociedade contemporânea que o entrelaçamento entre 

sexo e gênero é heterogêneo. O ser humano reproduz desde o tom de voz aos seus 

gestos e comportamento através da observação do contexto social. O gênero é tudo 

aquilo  que não vem de “fábrica”,  é  o que se absorve da convivência  e vivência 

cotidiana, é que o ser humano quer agregar ao seu perfil. O significado de gênero 

era sinônimo para a palavra sexo em épocas que não haviam discussões sobre os 

papéis sexuais, em que o binarismo entre homem e mulher se dava por normas 

rígidas e até então intransponíveis. Por sexo se entende “às diferenças anatômicas 

e  fisiológicas  que  definem  o  corpo  masculino  e  o  corpo  feminino” 

(GIDDENS,2004,p.109).  Há  diferenças  entre  o  homem  e  a  mulher  no  sentido 
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biológico, mas com o avanço da medicina e da tecnologia, o homem já pode retirar 

seu  órgão  sexual  e  através  de  medicamentos  e  intervenções  cirúrgicas,  obter 

fisionomia feminina, ou vice versa. 

2.1 Alfa - uma publicação masculina para diferentes vozes masculinas

 Marcada pela transitoriedade e a interconectividade entre povos e nações, 

como o homem contemporâneo se comporta diante de questões como a vaidade e a 

moda masculina? Que homem contemporâneo é esse? Diante dessas indagações o 

projeto realizará um estudo de recepção com quatro leitores da Revista Alfa. Uma 

publicação mensal da Editora Abril, que teve o seu primeiro exemplar nas bancas no 

mês de setembro do ano de 2010. Com pouco mais de dois anos no mercado, a 

revista  Alfa  foi  campeã  do  25°  Prêmio  Veículos  de  Comunicação,  na  categoria 

publicação masculina, desbancando outras revistas que há anos atua no mercado 

brasileiro. A revista aborda diversos temas que circundam o mundo masculino e o 

homem contemporâneo, mas diferentemente das outras publicações não expõem 

mulheres  seminuas  (ou  nuas)  em  suas  capas  e  matérias,  e  não  apelam  para 

chamadas com sentidos pejorativos. 

A Alfa tem como público alvo, leitores de 20 a 34 anos, de acordo com a 

Publiabril  (Portal  de Publicidade da Abril)  e pela opinião da editora de Estilo  da 

revista, Kika Brandão, obtida através de troca de  e-mails a revista pretende com 

uma  abordagem  simples  e  clara  tratar  de  assuntos  do  cotidiano  do  homem 

contemporâneo. A revista desde a sua primeira publicação possui cinco sessões 

fixas  –  Playground,  Confissões,  Estilo,  Pulso  e  Perfil,  onde nessas  categorias  a 

revista  discorre  sobre  gastronomia,  sexo,  moda,  cuidados  pessoais,  mulheres, 

tecnologia, política, carros, bebidas e carreira. A maioria dos “modelos” que ilustram 

as matérias da publicação, são homens reais,  com profissões das mais diversas 

áreas que representam os diversos leitores da Alfa. O uso de atores, personalidades 

políticas e celebridades, são bastante explorados nas capas da publicação, utilizado 

como  uma  forma  de  chamar  atenção  do  público  e  garantir  a  sua 

comercialização/vendagem. 
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Ilustração 1 – Perfil dos Leitores da revista Alfa no quesito idade.

 A  revista  nasceu  em  uma  época  onde  o  mundo  está  interconectado, 

comportamento seme1lhante aos leitores da publicação, que possuem  a opção de 

acesso a revista através de tablets e acompanhar pelo site da Alfa, matérias que não 

serão  publicadas  na  revista  impressa.  Ainda  no  site  da  publicação  é  possível 

dialogar  com  os  colunistas,  interagir  com  os  outros  leitores  através  da  sessão 

“Comentários”  e  ainda  poder  acompanhar  a  confecção  do  próximo  exemplar  da 

revista. Através das suas mídias sociais (twitter, facebook e o instagram), a equipe 

da Alfa publica o preview de suas matérias, fotos de bastidores, trechos inéditos de 

entrevistas  com os  convidados  que  não  irão  ser  publicados  na  revista.  Toda  a 

relação entre o produto e o consumidor, através do contato pelas redes sociais, e-

mails  e site é  uma  tentativa  de  adaptação  e  aproximação  ao  homem 

contemporâneo. 

O “novo homem” assim como a sociedade moderna está conectado quase 

que 24 horas na  internet,  partindo em busca de novidades, manter-se informado 

sobre o mundo, mas de preferência com matérias rápidas e que despertem o seu 

interesse. As publicações masculinas que outrora dirigiam seu conteúdo atrelado a 

pautas sobre sexo e uso de fotografias com mulheres nuas em poses provocantes, 

precisam conhecer os desejos do homem contemporâneo, um homem que está em 

1
 Ilustração 1 – Print do perfil dos leitores da revista Alfa de acordo com a idade. Fonte: Site EGM – 

Estudos Marplan Consolidado 2011.
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busca de autoconhecimento e de compartilhamento com a sociedade sobre os mais 

diversos assuntos do seu dia a dia. 

A  revista  Alfa  possui  uma  tiragem  média  de  45  mil  exemplares  entre 

assinaturas e venda avulsas, chegando por mês, a uma circulação de até 47 mil 

publicações. O maior público leitor e/ou comprador da Alfa se encontra na região 

Sudeste, com 61% de participação no mercado comercial da revista, seguido pelas 

regiões Sul (14%) e Nordeste (13%). Como já citado, a publicação é voltada para o 

público  masculino,  que  representa  63%  do  seu  mercado  consumidor,  mas  a 

presença  feminina  também se  faz  presente,  com uma percentagem de  37% do 

público  leitor  da  Alfa.  Com matérias  destinadas  a  variados  perfis  masculinos,  a 

classe social que mais consome a revista é a classe “B”, com uma representação de 

53% dos leitores. Ainda no quesito renda, as classes A e C, representam, 14% e 

30%, respectivamente dos leitores da Alfa.

Ilustração 2 – Perfil dos leitores da revista Alfa por sexo.

2

2 Print do perfil dos leitores da Alfa pelo quesito sexo. Fonte: EGM – Estudos Marplan Consolidado 
2011.
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Ilustração 3 – Perfil dos leitores da revista Alfa no quesito classe social.

Ilustração 4 - Leitores da revista Alfa por região. 

3

3
 Ilustração 3 – Print do perfil dos leitores da revista Alfa, classificados por classe social. Fonte: EGM 

– Estudos Marplan Consolidados 2011.

Ilustração 4 – Print do perfil dos leitores da revista Alfa, classificados por região. Fonte: IVC – Instituto 
Verificador de Circulação.
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Para a elaboração dessa monografia será realizado um estudo de recepção 

baseado na opinião de leitores da revista Alfa sobre três matérias publicadas dentro 

da  sessão  Estilo,  intituladas  “O  que  é  ser  homem  hoje”,  “As  novas  regras  da 

masculinidade” e “O novo guia essencial”.  Essas edições foram selecionadas por 

fugirem do óbvio quando o assunto tratado é uma publicação voltada para o público 

masculino. 

Ilustração 5 – Capa da primeira publicação da revista Alfa. Setembro/2010. 4 

Ilustração 6 – Capa da revista Alfa do mês de Novembro do ano de 2010.

4
 Ilustração 5 – Scanner da capa da revista Alfa, do mês de Setembro do ano de 2010.
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5

5
 Ilustração 6 – Scanner da capa da revista Alfa, do mês de novembro do ano de 2010.
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Ilustração 7 – Capa da revista Alfa 

6

A  sessão  Estilo  foge  dos  padrões  patriarcais  e  machistas,  ao  abordar 

assuntos que para o homem de décadas passadas eram temas irrelevantes, como o 

cuidado com a sua aparência e com as suas vestimentas, pois essas atividades 

6
 Ilustração 7 – Scanner da capa da revista Alfa do mês de dezembro do ano de 2011.
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eram funções femininas, e o homem que demonstrasse um zelo maior com a sua 

beleza era taxado como efeminado e excluído socialmente. 

É verdade que na socialização masculina,  para ser um homem, é 
necessário não ser associado a uma mulher. O feminino se torna até 
o polo de rejeição central, o inimigo interior que deve ser combatido 
sob pena de ser também assimilado a uma mulher e ser (mal) tratada 
como tal (WELZER-LANG,1998,p.465). 

O homem de décadas passadas poderia (e teve)  preocupação com a sua 

estética, mas inserido em um contexto social de repressão, os seus desejos não 

eram  aflorados  publicamente.  O  homem  contemporâneo  já  encontra  menores 

dificuldades na sua socialização com o próprio território masculino e vivência com o 

mundo feminino, frequentando salões de beleza e utilizando-se de serviços como 

depilação,  massagens  relaxantes  e  limpeza  de  pele.  Se  antigamente,  era 

vergonhoso demonstrar vaidade, 

[...]  a  partir  de  meados  do  século  XX,  os  cuidados  com o  corpo 
deixaram  de  ser  uma  experiência  provisória,  finita  e  relacionada 
sobretudo com determinadas idades ou épocas da vida. Tornaram-se 
um direito e um dever incontestáveis, misturaram-se aos preceitos de 
higiene  e  às  novas  necessidades  de  conforto  [...] 
(CASTRO,2007,p.1). 

2.2 Perfil dos leitores Alfa

O homem contemporâneo  não vive  mais  em uma couraça  social  rígida  e 

intransponível, e diante desse contexto a revista Alfa estampou na reportagem “O 

que é ser homem hoje” uma pesquisa realizada com o homem brasileiro, elaborando 

com os dados um retratado falado do homem contemporâneo. Na pesquisa ficou 

constatado que 75% dos cinco mil homens entrevistados entre maio e junho de 2010 

pela publicação, responderam que se consideram vaidosos, realizando exercícios 

físicos  e  recorrendo  a  tratamentos  estéticos  como  cirurgias  e  pequenos 

procedimentos estéticos para melhorar a sua aparência. 

Na mesma reportagem do “O que é ser homem hoje”, exposta na primeira 

edição  da  Alfa,  é  elencado  40  homens  que  inspiram o  homem contemporâneo. 
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Dentre os homens listados, aparecem desde grandes estudiosos da economia verde 

como  Jack  Immelt,  a  lutadores  de  vale  tudo  como  o  brasileiro  Anderson  Silva. 

Economistas, atores, cantores, publicitários, artistas plásticos, atletas, psicanalistas 

e escritores são algumas das ocupações presentes na vida dos 40 homens exibidos 

pela  publicação.  Pela  variedade  das  profissões  é  perceptível  que  o  homem 

contemporâneo  frequenta  desde  violentas  lutas  de  boxe  a  divãs  dos  seus 

terapeutas. 

Essa multiplicidade de profissionais masculinos que inspiram outros homens 

demonstra uma ruptura com os estereótipos das funções masculinas, onde o sexo 

masculino tinha atribuições somente em atividades de grande esforço corporal e as 

mulheres  com  atividades  menos  densas.  Seguindo  essa  linha  pela  quebra  de 

convenções sociais, o psicanalista Contardo Calligaris, que participa da entrevista 

com a Alfa, afirma que os “homens são casamenteiros e caseiros” e que as máximas 

que o sexo masculino só pensa em aventuras sexuais são folclores urbanos. 

Na reportagem “O que é ser homem hoje”, 67% dos entrevistados afirmaram 

que  choram  e  não  têm  problema  em  assumir  seus  sentimentos,  os  mesmos 

assumem que possuem diversos medos, como o de não ter dinheiro suficiente para 

cuidarem dos filhos e da família, e temem a violência. 

Chorar, de todas as formas de se expressar emocionalmente, é tido 
como um desprezível  sinal  de fraqueza  e  vulnerabilidade  pois  se 
qualifica como índice da incapacidade de se organizar interiormente. 
O não-chorar é ainda,  em círculos mais conservadores, o selo da 
repressão emocional representando nos ambientes masculinamente 
claustrofóbicos  um  sinal  de  virilidade  e  uma  marca  de  fortaleza 
(BARBOSA,1998,p.328).

O homem sempre lutou através do controle emocional e do controle social 

para preservar a sua autoimagem de forte e viril, renegando os seus sentimentos. 

Mas, o homem que bradou uma masculinidade ausente de emoções foi corrompido 

pelo contexto das transformações; o choro masculino que só era aceitável em casos 

de morte por doenças graves, agora vê desabrochar em um rosto barbudo, lágrimas 

oriundas de cenas fortes em telenovelas ou pela leitura de romances.  O ato de 
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chorar  deixou  de  ser  um  símbolo  de  fraqueza  e  passou  a  representar  uma 

sensibilidade humana e espiritual. 

 A  segunda  edição  que  serviu  de  base  para  a  coleta  de  dados,  data  de 

novembro de 2010, com a matéria “O novo guia essencial”. Em um raio X da estética 

masculina, a revista Alfa elenca em quatro páginas os cuidados do homem com a 

sua  beleza,  que  perpassa  pelo  uso  do  desodorante  ao  creme  antiidade  e 

antiolheiras.  Os  dados  revelam  o  homem  contemporâneo  como  um  ser  que 

considera cuidar da aparência “coisa de macho” e expõe a opinião dos entrevistados 

em relação aos produtos e serviços essenciais para a sua boa aparência. 

Dos cinco mil homens abordados pela Alfa, 45% acreditam que qualidade de 

vida está diretamente associada à estética, com esse dado, a publicação reforça o 

seu  potencial  em  explorar  nas  suas  matérias  cuidados  pessoais  masculinos  e 

reforça a teoria que

a imprensa escrita vem se consolidando como espaço privilegiado 
para divulgação  de informações relativas  ao corpo,  recorrendo ao 
especialista – profissional que tem espaço e sucesso garantidos – 
para  dar  dicas  acerca  dos  cuidados  com  o  corpo  no  campo  da 
sexualidade,  moda,  dieta,  beleza  e  exercícios  físicos 
(CASTRO,2007,p. 49). 

O uso de especialistas em matérias para endossar o coro de “cuide da sua 

aparência”, “beleza e saúde são fundamentais” e “quem ama cuida” são chamadas 

diretas para alertar o leitor da publicação que os cuidados pessoais não são apenas 

necessidades estéticas, mas sobretudo, é questão de uma vida saudável e mais 

salutar. É comum encontrar na Alfa, matérias com especialistas nas áreas de moda, 

como a stylist, Kika Brandão, atletas dando dicas de treinamentos, como o nadador 

Gustavo Borges e médicos gabaritados como Ivo Pitanguy, expondo dicas para o 

cuidado masculino. Essas matérias de saúde e bem estar são tentativas (frutíferas) 

de demonstrar ao homem contemporâneo que a mesma dedicação voltada para os 

convencionais assuntos masculinos (como carro e futebol)  deve ser igual  ou até 

maior para com a sua saúde.  
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No “Novo guia essencial” é listado produtos indispensáveis para a maioria dos 

“marmanjos”, como as espumas pós-barba e os desodorantes. Uma característica 

marcante nos cosméticos masculinos são as funções 2 em 1,  como  shampoo e 

condicionador  capilar,  desodorante  e  perfume  corporal;  essas  incorporações 

demonstram  que  o  homem  é  adepto  de  produtos  práticos,  capazes  de  serem 

adequados facilmente a correria do cotidiano.  

Uma das maiores preocupações do sexo masculino é com os seus cabelos 

(ou a falta deles). 20% dos entrevistados disseram que mudariam os seus cabelos e 

desse universo, 54% acham válido fazer plástica para se sentirem melhor. 

A mídia e a indústria da beleza são aspectos estruturantes da prática 
do culto ao corpo.  A primeira,  por mediar a temática,  mantendo-a 
sempre  presente  na  vida  cotidiana,  levando  ao  leitor  as  últimas 
novidades  e  descobertas  tecnológicas  e  científicas,  ditando  e 
incorporando tendências. A segunda, por garantir a materialidade da 
tendência de comportamento, que – como todo traço comportamental 
e/ou  simbólico  no  mundo  contemporâneo  –  só  poderá  existir,  se 
contar  com  um  universo  de  objetos  e  produtos  consumíveis 
(CASTRO,2007,p.113).

A indústria da beleza que tinha o seu nicho voltado apenas para as mulheres 

percebeu  o  grande  filão  que estava  perdendo  –  os  homens.  Novos  adeptos  ao 

consumo de produtos estéticos, o mercado sentiu um grande impacto positivo na 

economia  ao  perceber  que  o  homem  está  disposto  a  gastar  em  prol  da  sua 

aparência. Na matéria “O novo guia essencial”, 87% dos entrevistados afirmaram 

que compram perfumes e 75% praticam exercícios físicos regularmente, diante de 

todos  esses  números  é  possível  fazer  gerar  um  mercado  lucrativo  dedicado 

exclusivamente ao sexo masculino.

Os  cuidados  pessoais  do  homem  com  a  sua  aparência  é  um  mercado 

rentável de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, 

Perfumaria  e  Cosméticos  –  ABIHPEC – que  divulgou  um balanço  onde  o  setor 

movimentou 12 bilhões de euros no ano de 2011 no mundo todo, em uma fatia de 

faturamento de 42 bilhões de euros. O Brasil é o país que apresentou a maior taxa 

de crescimento percentual entre os top 10 mercados mundiais em Higiene Pessoal, 
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Perfumaria e Cosméticos – HPPC – com um aumento de 18,9% anual  e com o 

mercado masculino representando em valores a quantia de 83,58 milhões de reais 

dessa porcentagem. 

No quesito de consumo de produtos estéticos, os brasileiros só perdem (por 

enquanto!)  para  os  americanos,  os  mais  preocupados  com a  imagem que  será 

retratada no espelho, desbancando os chineses e a sua economia efervescente. De 

acordo com uma pesquisa divulgada no ano de 2012 pela empresa de consultoria 

2B Brasil  Research & Consulting,  o  homem contemporâneo gasta  em média  23 

minutos diários para cuidar da beleza e exige nos centros estéticos e salões de 

beleza que frequenta, um espaço exclusivo para circularem livremente.  

A revista Alfa elencou os produtos essenciais de acordo com a opinião dos 

entrevistados, chegando à conclusão que 70% usam desodorante e 55% recorrem 

ao uso de antiidade e antiolheiras para suavizar as marcas de expressão. Um tema 

ainda sensível para os homens de acordo com a pesquisa da Alfa é a depilação, 

onde somente 9% dos cinco mil  homens entrevistados dizem serem adeptos do 

serviço. 

O novo homem galgou espaços e vem a conquistar uma independência dos 

valores sociais que por décadas regeram o universo masculino. A ideia de que “[...]a 

masculinidade  só  é  alcançada  por  um  desvio  tanto  mais  longo  e  doloroso[..]”  

(BADINTER,1993,p.76) tornou-se demasiadamente hipotética para o mundo atual. 

Os  tempos  mudaram,  algumas  coisas  permanecem  como  estão,  mas  algumas 

convenções masculinas desapareceram. A terceira edição que serviu de apoio na 

coleta dos dados para esse projeto, foi lançada no mês de dezembro do ano de 

2011, com a matéria de capa “As novas regras da masculinidade”.  Essas regras 

ditaram dicas de etiqueta moderna para os homens contemporâneos. 

Utilizando de imagens e do humor, a equipe da sessão Estilo da revista Alfa, 

elencou em três páginas, divertidas e reais situações do comportamento masculino. 

O guia de estilo traz dicas desde o comportamento sexual ao aperto de mão no 

cumprimento com outro homem, quebrando a imagem do 

homem duro e solitário porque não precisa de ninguém, impassível, 
viril  a  toda  prova.  Todos  os  homens,  em  determinada  época, 
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sonharam ser assim: uma besta sexual com as mulheres, mas que 
não  se  liga  a  nenhuma  delas;  um  ser  que  só  encontra  seus 
congêneres  masculinos  na  competição,  na  guerra  ou  no  esporte 
(BADINTER,1993,p. 134).

O homem duro abriu espaço para o homem que de acordo com as regras de 

etiqueta moderna da publicação analisada, “nunca pode implorar para fazer sexo” e 

“não há desculpa para ser rude”. As vantagens auferidas aos homens em décadas 

passadas foram justapostas por uma convivência mais imparcial, onde “tudo é de 

todos” e se sobressai o melhor. 

O ensinamento dado desde criança aos meninos era que a sua virilidade é 

mostrada através da quantidade de mulheres em que é visto acompanhado e pela 

satisfação sexual que propicia. Nas novas regras da masculinidade pela Alfa, um 

ponto cita: “Não broxe. Se broxar, tente novamente em 15 minutos. Se broxar de 

novo, fala o mínimo possível. Tome um remédio.”, ou seja, se antigamente o homem 

era pra toda hora e a todo o momento, ele agora assume que pode sim broxar e 

assume isso para a (o) sua (seu) companheira (o). É um tabu falar de sexo e suas 

disfunções sexuais  para  os  homens,  mas  a  timidez e  a  vergonha diante  da (o) 

parceira  (o)  diminuem  à  medida  que  a  convivência  entre  ambos  os  sexos  se 

estreitam. 

Se para  as  mulheres  falar  de  sexo  com os seus maridos e/ou familiares, 

tornava-a  um  ser  desmoralizante,  ela  agora  manifesta  os  seus  desejos  para  a 

sociedade e os seus companheiros. 

As mulheres não se contentam em afirmar a igualdade de desejos e 
direitos:  dizem também que querem homens mais  suaves e  mais 
femininos.  O  retrato  do  homem  efeminado,  que  adota 
comportamentos  semelhantes  aos  das  mulheres  [...].  O  ´novo 
homem´ surge como um invertido, tão fútil, mesquinho e encantador 
quanto uma mulher (BADINTER,1993,p.14). 

O homem heterossexual  está  na  fase  do  aprendizado  para  a  convivência 

imparcial com as mulheres e os homossexuais. Os índices de violência doméstica 

ainda são altos e os ataques homofóbicos são constantes, em uma sociedade que 
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brada  por  liberdade  e  respeito  ao  próximo.  As  mulheres  não  anseiam  que  os 

homens se tornem como elas, mas que algumas de suas características também 

sejam  encontradas  neles.  O  homem  invertido  é  uma  figura  mais  presente  na 

contemporaneidade, não no significado pejorativo da palavra, mas na presença do 

homem que passou a ser mais social  e valorizar as suas relações interpessoais, 

características antes atribuídas ao mundo feminino. 

O homem efeminado, não é necessariamente, um homossexual ou uma figura 

longe do gênero masculino; pode ser um homem contemporâneo, pacificador, que 

faz da sua virilidade, não uma arma de dominação, mas um atrativo na hora do 

charme. 

Diante de todos os dados expostos pelas três matérias da revista Alfa e das 

análises  realizadas  sobre  os  resultados  obtidos  pelas  respostas  do  homem 

contemporâneo,  o  projeto  se  debruçará  sobre  a  opinião  de  quatro  leitores 

mossoroenses da publicação. Essas análises percorrerão o processo de recepção 

entre a Alfa e o seu receptor, nesse projeto, os leitores selecionados. 
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3 RECEPÇÃO: UM PROCESSO DE MUITAS VIAS

Para  a  elaboração  desse  projeto  é  utilizado  a  metodologia  do  Estudo  de 

Recepção, processo pelo qual o receptor decodifica a mensagem produzida por um 

emissor. Nem sempre esse processo é concluído sem a ausência de ruídos (falhas), 

pois  o  receptor  pode  ressignificar  a  mensagem  com  um  sentido  diferente  da 

projetada pelo emissor. A recepção é um campo de estudo novo na América Latina, 

compondo o quadro de referências nos projetos que dissertam sobre comunicação e 

as audiências.  

A Ciência Exata foi à área propulsora no campo da recepção, pois na guerra 

de  1941,  o  engenheiro  e  matemático,  Claude  Elwood  Shannon,  propôs 

pioneiramente um “Sistema Geral de Comunicação”, onde afirmava que o problema 

da comunicação consiste em `reproduzir em um ponto dado, de maneira exata ou 

aproximativa,  uma  mensagem  selecionada  em  outro  ponto´ 

(MATTELART,1995,p.58). 

De acordo com esse esquema linear de Shannon, a comunicação é definida 

em  dois  polos  que  delimitam  o  início  e  o  fim  e  que  percorre  os  caminhos 

representados  pela  fonte  de  informação  (produtor  da  mensagem),  o  codificador 

(transforma a mensagem em sinais a fim de torná-la transmissível), o canal (que é o 

meio  utilizado  para  transportar  os  sinais)  e  o  decodificador  ou  receptor  (que 

reconstrói a mensagem a partir dos sinais). Esse esquema foi proposto para facilitar 

a comunicação no período de conflitos, mas não foi levantada a hipótese de que no 

meio desse caminho pode acontecer falhas na comunicação. 

O estudioso Claude Shannon pensava de uma maneira linear, em que a fonte 

dá  forma  à  mensagem  sendo  transformada  em  informação  pelo  emissor  e 

decodificada pelo receptor. Mas já em 1942, um grupo de pesquisadores também 

americanos, identificado como “colégio invisível” ou “Escola de Palo Alto” (nome da 

cidade onde surgiu o grupo), afirmava que a comunicação tem um modelo circular e 

retroativo, onde a mensagem é decodificada de acordo com uma série de quesitos, 

como  o  contexto  em  que  o  receptor  está  inserido,  sua  carga  cultural  e  de 

conhecimento. O receptor passa a ter uma posição de destaque no modelo circular 

de  comunicação  assim  como  o  emissor,  pois  a  comunicação  está  baseada  em 

processos relacionais e interacionais. 
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Os  significados  da  comunicação,  as  significações  dos  produtos 
culturais,  incluindo  os  produtos  dos  meios  de  comunicação, 
relacionam-se com o cotidiano do sujeito receptor, com suas práticas 
culturais, com as marcas que influenciam seu modo de ver e praticar 
a realidade, e que são aquelas que lhe dão segurança necessária 
para estruturar, organizar/reorganizar a percepção dessa realidade, 
reconstruindo-a,  com destaques  ou  apagamentos,  de acordo  com 
sua  cultura.  Essas  práticas  culturais  constituem  os  filtros,  as 
mediações,  que  interferem  em  todo  o  processo  comunicacional, 
balizando-o – (BACCEGA,1994,p.9). 

A comunicação é uma das formas pelas quais os homens se relacionam entre 

si.  É a forma de interação humana realizada através do signo (representação da 

coisa, constituído pelo significante e o significado), e essa comunicação só existe se 

houver compreensão. Dois sujeitos A e B podem perceber da mesma maneira uma 

mensagem? Não, é improvável  que A e B percebam a realidade exatamente da 

mesma maneira, porque a dinâmica mental de A e B consta de repertórios diferentes 

de  experiências,  conhecimentos,  crenças,  valores  e  atitudes.  A  e  B  possuem, 

também,  um  arcabouço  diferentes  de  signos,  que  são  fundamentais  para  a 

recontextualização da mensagem. 

O receptor atribui  significado a mensagem, e essa interpretação pode não 

partilhar da mesma intenção do emissor. Esse processo de recepção, uma espécie 

de triagem e digestão interna da informação, resulta no significado pessoal que o 

receptor atribui ao percebido, nesse projeto, as matérias veiculadas na Revista Alfa. 

A interpretação realizada por cada leitor da publicação gera um significado 

diferente das matérias de um para outro receptor, e essa diferença, faz com que 

cada um recorram aos seus repertórios de signos e estabeleçam uma comunicação. 

Os novos  significados entram em interação com os significados iniciais  emitidos 

pelos  autores  das  matérias  na  Alfa,  podendo  assim,  modificar  ou  não,  os 

significados  iniciais.  Essa  convergência  de  significados  é  um  começo  de 

comunicação, que pode ser perceptível  através de críticas, elogios e a interação 

através das mídias sociais,  entre o leitor  e  o autor  das matérias.  Essa troca de 

significados permite a publicação destinar melhor as suas matérias para o público 

alvo, é o feedback, retorno da informação com novos significados interpretados pelo 

receptor. Esse processo do feedback, envolve um ponto de vista, onde tendo a fonte 
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como ponto de partida da informação, está pode vir acoplada de novos significados, 

podendo somar pontos ou diminuir na credibilidade do autor da matéria. 

O acréscimo da confiança do receptor para com o autor depende dos vários 

pontos  de vista  que analisam a matéria  e da pluralidade de conceitos;  um lado 

negativo  nesse  de  retorno  da  informação,  é  a  interpretação  “errônea”  do 

decodificador para a intenção do autor. Quando a mensagem não é entendida pelo 

receptor, a comunicação não ocorre perfeitamente e o feedback pode se transformar 

numa crítica, com envolvimento dos sentimentos pessoais do decodificador.  

3.1 Análises - quatro entrevistados, múltiplas visões!

Baseado nesses estudos da audiência (conjunto de pessoas que, em dado 

momento, são receptoras de uma mensagem transmitida por determinado meio de 

comunicação), o projeto analisará a recepção da Sessão Estilo da Revista Alfa por 

um grupo de quatro leitores da publicação. Os leitores foram escolhidos pela relação 

que possuem com a Alfa, através de uma triagem que buscou homens maiores de 

18 anos e que fossem leitores assíduos e/ou assinantes da revista. Os sujeitos são 

fontes  de  informações  relevantes  para  o  tema  da  pesquisa,  pois  possuem 

conhecimento sobre a Alfa e são provedores de informações úteis para a análise do 

tema proposto. 

A  seleção  dos  entrevistados  foi  intencional  pelo  quesito  da  proximidade 

geográfica, conhecimento do assunto e a disponibilidade e disposição em falar e 

cooperar  com  o  projeto  apresentado.  As  quatro  fontes  foram  suficientes  para 

responder às questões da pesquisa, onde apresentaram relatos diversificados sobre 

os mesmos fatos, endossando as análises. A formulação das análises foi baseada 

em duas técnicas de coletas de dados: o questionário e a entrevista semi-aberta. 

O  primeiro  momento  para  o  levantamento  de  dados  se  deu  por  meio  do 

questionário, que foi aplicado com o objetivo de tomar conhecimento do perfil geral  

do grupo de leitores, e que aplicado individualmente, já foi utilizado como ambiente 

propício para análises, através da observação do interesse, atenção e comentários 

dos sujeitos. 
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O início do processo de elaboração do questionário é a compilação 
dos  dados  disponíveis  sobre  o  assunto  a  partir  do  escopo  da 
pesquisa. Muitas vezes estes dados não estão disponíveis ou não 
foram ainda coletados [...] nesse caso, a melhor maneira de suprir tal 
falta é a realização de estudo preliminar  sobre o tema a partir  do 
ponto de vista dos entrevistados (BARROS;DUARTE,2005,p.168)  

O questionário foi  construído baseado em três eixos temáticos: o cotidiano 

masculino, as perguntas da subjetividade e a história de vida cultural. A elaboração 

das perguntas foi baseada em alguns dados publicados nas matérias “O que é ser 

homem hoje”, “Novas regras da masculinidade” e “O novo guia essencial” publicadas 

pela  Alfa.  Os  dados  publicados  nas  matérias  foram  oriundas  de  uma  pesquisa 

realizada com cinco mil leitores brasileiros da publicação e diante desse universo, o 

projeto realizará análises do processo de recepção com quatro leitores que moram 

no município de Mossoró/RN.  

O  universo  da  pesquisa,  que  é  o  conjunto  de  pessoas  que  possuem 

características  comuns  e  detêm algum grau  de  informação  sobre  o  tema a  ser 

explorado, é nesse projeto, os leitores da revista Alfa. Composto por 30 perguntas, o 

questionário  foi  iniciado  com  um  pequeno  texto  introdutório  esclarecendo  aos 

entrevistados quais são os propósitos do projeto e a busca pela cooperação deles 

nas respostas. 

As  perguntas  foram  elaboradas  e  ordenadas  em  uma  sequência  de 

encadeamento  lógico,  partindo  de  questões  mais  abrangentes,  para  não 

desestimular o entrevistado, chegando às perguntas mais específicas, ligadas ao 

tema da pesquisa. As questões que compõe o questionário são do tipo fechadas, 

pois apresentam uma lista de opções de respostas, pois são mais indicadas para o 

momento de comparação e análise dos dados. 

A Sessão Estilo da Revista Alfa foi escolhida como base na elaboração das 

perguntas  para  a  coleta  de  dados  por  abordar  temas  que  rompem  com  os 

estereótipos masculinos, como as crendices que o “homem não tem preocupação 

com a estética”, “homem que é homem não usa rosa” e “homem que trabalha com 

moda/estilo é gay”. 
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Com  mais  de  24  exemplares  produzidos,  o  projeto  debruçou  sobre  três 

publicações  da  Alfa,  pois  estas  estão  mais  dirigidas  ao  interesse  da  pesquisa 

retratando o comportamento e a opinião do sexo masculino referentes a assuntos 

como moda e estilo. A primeira publicação que foi utilizada como base para a coleta 

de dados desse projeto data do mês de setembro do ano de 2010, que publicou um 

autorretrato  do  homem contemporâneo  com  dados  obtidos  através  da  pesquisa 

realizada  com  cinco  mil  leitores  da  publicação.  As  respostas  dos  entrevistados 

ajudaram na  elaboração  da  primeira  parte  do questionário,  que é  composto  por 

perguntas mais abrangentes, como forma de estimular os sujeitos para responder as 

questões propostas e tentar construir um perfil dos leitores. 

O grupo de entrevistados para essa pesquisa é composto por homens, na 

faixa  etária  dos  20  a  30  anos,  onde  apresentam grau  de  escolaridade  e  renda 

próximos. Os sujeitos foram identificados através de letras, ordenados da letra A ao 

D, pois foi garantido o anonimato desses durante as análises das respostas obtidas 

na coleta dos dados. Dos quatro entrevistados, o sujeito C possui especialização, o 

D já concluiu o nível superior e o A e o B  estão em andamento com seus cursos de 

formação.  No  quesito  renda,  os  salários  variam de  um a  dez  salários  mínimos, 

sendo o entrevistado especialista o que possui a maior renda. 

As questões inicias do questionário abordam a subjetividade masculina, com 

indagações  sobre  seus  posicionamentos  sociais,  medos  e  objetivos.  O  primeiro 

questionamento é direto e objetivo ao abordar sobre a satisfação em ser homem, 

onde todos os quatro entrevistados afirmaram que sim, sentem satisfação e não 

escolheria nascer mulher, se assim pudessem escolher. No quesito qualidade de 

vida,  foram ofertadas seis  alternativas  (saúde,  estabilidade financeira,  prática  de 

exercícios,  vida  sexual  com  qualidade  e  quantidade,  habitação  adequada  e 

felicidade), aparecendo só uma alternativa em comum entre os entrevistados: saúde. 

Os entrevistados A e C ainda optaram pela estabilidade financeira como caminho 

para uma boa vida.  

Essa importância dada à vida financeira permite estabelecer correlação entre 

o trabalho e a necessidade masculina de ser bem sucedido em suas profissões, 

como forma de garantir o seu provento e da sua família. O espaço a ser conquistado 

e o sucesso profissional  significa a superação dos concorrentes,  isso demonstra 
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como os sujeitos A e C possuem valores socioculturais que exigem do homem a 

força e a racionalidade como fatores para a definição da sua identidade de gênero.

Na realização das tarefas domésticas, os quatro entrevistados afirmaram que 

ajudam na organização domiciliar, seja lavando a louça ou arrumando o quarto. As 

respostas  quebram  uma  convenção  social  de  que  apenas  as  mulheres  são 

destinadas  aos  afazeres  domésticos.  No  século  XIX,  as  atividades  do  lar  eram 

designadas  como  atribuições  femininas,  pois  eram  atividades  que  não  exigiam 

esforço físico e mental, características que não condizem com o dever masculino, 

desonrando o homem, caso ele fizesse. Seguindo esta direção, a mulher deveria 

estar  sempre pronta para sacrificar-se pela  família  e  sua casa,  caminho inverso 

demonstrado pelos sujeitos ao realizarem atividades domésticas.  

Os  sentimentos  masculinos  também foram abordados  no  questionário;  ao 

perguntar se choram, todos os quatro entrevistados afirmaram que sim e desses 

apenas o B, não demonstra seus sentimentos em ambiente público. Baseado no 

tripé  (subjetividade,  cotidiano  e  vida  cultural),  a  segunda  parte  do  questionário 

contempla o cotidiano masculino, como os costumes e o comportamento na vida 

familiar e conjugal. 

Dos quatro sujeitos, o A e o D não estão em um relacionamento; o B e o C 

afirmaram que estão namorando e se sentem satisfeitos com as (os) suas (seus)  

companheiras  (os),  e  que  dialogam com elas/eles  sobre  o  dia  a  dia.  Todos  os 

quatros afirmaram serem a favor do casamento, e desses, apenas o C, não manteria 

um relacionamento se a (o) companheira (o) fosse a (o) provedora (o) financeira (o) 

na relação. Os entrevistados A, B e D manteriam um relacionamento onde suas 

atividades  se  concentrassem nas  atividades  do  lar  e  no  cuidado  com os  filhos, 

enquanto  a  (o)  parceira  (o)  fosse  responsável  pela  vida  monetária  do  casal. 

Questionados sobre as qualidades essenciais de um homem, todos marcaram as 

opções honestidade e responsabilidade, o C e o D optaram também pela lealdade 

aos amigos e o cuidado com os pais. 

Na  terceira  e  última  etapa  do  questionário,  as  histórias  da  vida  cultural 

masculina vem à tona, com assuntos ligados a moda e estilo. Os quatro sujeitos 

mostraram  uma  preocupação  com  a  aparência,  apontando  que  no  dia  a  dia 

necessitam de produtos estéticos como gel e pomadas para cabelos, hidratantes, 
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perfumes,  primer  e lip  balm.  Esses dois  últimos itens foram surpresas,  pois  não 

constavam nas alternativas ofertadas no questionário, e os sujeitos A e B, citaram 

esses produtos como essenciais para o cotidiano. Todos os entrevistados afirmaram 

que  praticam  exercícios  físicos,  e  indagados  sobre  a  parte  do  corpo  que  os 

incomodam, apenas o A, não marcou a alternativa barriga, mostrando um incômodo 

com a sua pele. E quando os cabelos brancos aparecerem? Novamente, o sujeito A 

foi  o  único  que marcou  a  alternativa  diferente  dos  outros  três  entrevistados,  ao 

assumir  que  pintaria  e  os  demais  irão  assumir  os  cabelos  brancos.  Os  quatro 

assinalaram que prestam atenção nas roupas que usam e que também utilizam 

acessórios, como relógio, anel, carteira de cédulas e bolsa.

 Nas horas vagas todos os quatro entrevistados afirmaram que ocupam o 

tempo com cinema e na leitura de livros e revistas. Os sujeitos A e B assinalaram 

também  que  curtem  viajar,  frequentar  bares,  restaurantes  e  baladas,  além  da 

ocupação com o uso da internet. O entrevistado C se revelou como o mais eclético 

na  hora  de  ocupar  as  horas  vagas,  marcando  todas  as  opções  ofertadas  pela 

pergunta:  jogar  e/ou  assistir  uma  partida  de  futebol,  cinema,  viajar,  bares  e 

restaurantes,  baladas,  internet,  ler  livros e revistas,  assistir  novelas e seriados e 

revelou um lado romântico,  pois  foi  o  único que marcou a opção de cozinhar  e 

preparar uma noite para dois. Nessa última opção, vale ressaltar que o B, assim 

como o C, está em um relacionamento amoroso, mas não marcou a alternativa do 

preparo para uma noite a sós com a (o) companheira (o).

3.2 Da fala aos gestos...

Os dados obtidos na aplicação do questionário foram utilizados na elaboração 

das perguntas da entrevista semi-aberta. O segundo momento da coleta de dados 

firma-se como o corpus principal de análise para esse projeto. Ao citar o corpus, faz-

se referência ao objeto primário (principal) de estudo dessa pesquisa, é o momento 

no qual o processo de recepção irá ser concretizado e avaliado. A entrevista semi-

aberta tem origem em uma matriz, que nesse projeto, é o processo de decodificação 

da mensagem transmitida do emissor para o receptor – a recepção - que  servirá 

como guia para o decorrer da entrevista.  

Nesse sentido, a entrevista semi-aberta é assim definida: 
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parte  de  certos  questionamentos  básicos,  apoiados  em  teorias  e 
hipóteses que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem 
amplo campo de interrogativas,  fruto de novas hipóteses que vão 
surgindo  à  medida  que  se  recebem  as  respostas  do  informante” 
(TRIVIÑOS,1990,p.146 apud BARROS;DUARTE,2005,p.66).

  

As  hipóteses  e  teorias  que  interessam  a  essa  pesquisa  diz  respeito  ao 

homem  contemporâneo,  a  heteronormatividade,  as  convenções  sociais  em 

detrimento do gosto pessoal, ou vice-versa; o sistema do patriarcado, o movimento 

feminista, o movimento gay, a abertura do mercado de trabalho para a mulher e a 

reivindicação dos diferentes  tipos de gêneros sexuais  por  igualdade dos direitos 

morais e civis. Todas essas questões foram suscitadas no capítulo 2 desse projeto e 

que agora, servirão como referências para o processo de recepção da revista Alfa. 

A entrevista é a segunda técnica de coleta de dados do projeto e foi escolhida 

por apresentar um caráter qualitativo, onde explora um assunto a partir da busca de 

informações,  percepções  e  experiências  de  informantes  para  analisá-las  e 

apresentá-las de forma estruturada. Diante de uma variedade de tipos da técnica de 

entrevista, a semi-aberta se encaixou como um molde no objetivo dessa pesquisa. A 

entrevista  semi-aberta  permite  discutir  cada  questão  como  que  um  tema  de 

pesquisa, podendo ser discutida em profundidade sem que haja interferências entre 

elas. A partir do momento que o entrevistado se vê diante de uma questão ampla, 

ele  pode  discorrer  do  assunto  e  demonstrar  um conhecimento,  que  até  para  o 

pesquisador, poderia passar despercebido. 

A realização da entrevista é um campo fértil de análise, pois desde a 

vestimenta do entrevistado, ao seu tom de voz e os gestos, são quesitos para a 

análise  dos  dados.  Para  esse  projeto  foram  elaboradas  um  total  de  7  (sete) 

questões, tratadas individualmente e discutidas em profundidade. A realização das 

entrevistas  ocorreu  no  período  de  15  a  18  de  setembro,  onde  cada  sujeito  foi 

abordado em um dia específico da semana.Com a ajuda do gravador, todo o áudio 

do momento de encontro entre o pesquisador e o entrevistado foi registrado, uma 

forma de não perder nenhuma informação importante e permanecer fidedigno aos 

comentários dos sujeitos.  
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A primeira pergunta da entrevista foi o que significa ser homem na sociedade 

atual, todos os quatro entrevistados citaram a independência masculina como forma 

de sobreviver na sociedade contemporânea. O entrevistado D cita que “ser homem é 

ser  capaz de providenciar  seu próprio  sustento  e  da sua  família,  de  forma que 

proporcione  o  maior  conforto  que  possa  ser  dado”.  A  resposta  do  sujeito  D 

demonstra um lado familiar mais aflorado que os demais, pois o entrevistado mostra 

uma visão do homem clássico, como provedor e base de sustentação familiar. O 

sujeito  B  diz,  que  o  homem  é  “uma  releitura  do  passado  misturado  com  as 

tendências  do  presente”;  desde  o  momento  da  aplicação  do  questionário,  o  B, 

mostrou-se um homem antenado as tendências atuais, mas que busca no passado 

algumas características do homem retrô para a construção do perfil desse homem 

contemporâneo. 

Para o entrevistado C, a questão de sexo e gênero (masculino e feminino) 

estão bem próximas na contemporaneidade, pois “existem papéis sociais que os 

homem e as mulheres atuam simultaneamente, sem ser necessário a exclusão de 

um ou outro”, essas funções semelhantes são encontradas tanto no âmbito social  

quanto  domiciliar,  ressaltou  o  entrevistado  C.  Essa  proximidade  das  funções 

masculinas e femininas é uma das características encontradas na sociedade atual,  

onde a divisão de tarefas é realizada sem ser necessária uma prévia definição das 

atribuições do que é masculino e feminino. O ser social espera a soma dos esforços 

entre os sexos e/ou gêneros para a construção da sociedade moderna. 

Para  o  entrevistado  C,  o  “homem  sofreu  uma  baque  muito  grande,  uma 

mudança  radical  com a  inserção  das  mulheres  e  dos  gays  na  sociedade,  pois 

ultrapassou  as  imposições  sociais  e  os  preconceitos  estabelecidos  dos  tempos 

passados”, o sujeito demonstra que o homem contemporâneo tem que aprender a 

lidar com os diferentes tipos de masculinidade e feminilidade, pois para “as mulheres 

e  os  gays,  a  mudança  foi  boa,  pois  passaram a  serem ´vistos´socialmente”.  O 

entrevistado A já define o homem contemporâneo como um ser “cosmopolita, pois o 

homem antigamente tinha essa imposição social  de ser um provedor e chefe de 

família, agora ele não deixa suas ´funções sociais´, mas também aproveita o seu 

tempo para o lazer e o cuidado com a sua aparência”. O sujeito A enfatiza a questão 

da estética masculina, ao falar que o “homem contemporâneo é metrossexual, cuida 

da pele, do corpo e gosta de moda”; no momento de aplicação do questionário o 
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entrevistado A já demonstra preocupação com a estética e a saúde, pois estava 

utilizando trajes  de academia  e  estava  preparado para  encarar  mais  um dia  de 

malhação, portando uma bolsa, onde carrega roupas limpas, perfume e produtos 

para higienização pessoal. Em uma das perguntas do questionário, o entrevistado A, 

listou  produtos  de  beleza  essenciais  para  o  seu  cotidiano  que  não  estavam 

presentes  nas  alternativas,  ou  seja,  ele  define  o  homem  contemporâneo,  com 

palavras que definem a si  mesmo. Talvez não tenha nem percebido, mas ele se 

autoidentificou  como  um  homem  contemporâneo,  ao  demonstrar  pelos  trajes  e 

comportamento, o que para ele significa ser homem na sociedade atual.  

A  questão  de  número  2  levanta  uma  polêmica  ao  indagar  sobre  a 

possibilidade ou desejo de eliminar as diferenças de gênero na sociedade. Para o 

entrevistado B, a resposta é 

“sim e não,  sim porque o avanço da sociedade e as mentes das 
pessoas  estão  ficando  mais  abertas  a  novas  experiências  e 
costumes, essa eliminação pode ser sim possível. E como tudo tem 
suas exceções  e  cada  pessoa possui  uma maneira  de pensar,  a 
resposta é não.”

   

O  sujeito  B  revela  uma  preocupação  com  o  comportamento  social,  pois 

afirmou que está ocorrendo um avanço na sociedade, onde se mostrou receptivo 

para as mudanças, mas ao mesmo tempo negou a possibilidade e/ou desejo de 

eliminar as diferenças de gênero, pois cada ser é único e possui um pensamento, 

devendo a sociedade aceitar o posicionamento individual.  O sujeito D foi direto e 

preciso ao afirmar que “não acredito que seja possível (a eliminação das diferenças 

de gênero). Não é algo que eu desejo. Bastaria que as pessoas aprendessem a 

conviver com as diferenças”, ou seja, ele é um homem à espera de uma sociedade 

marcada pelo convívio respeitoso e harmonioso, tendo que conviver com igualdade 

diante das diferenças. 

A  pergunta  de  número  3  deu  ênfase  a  subjetividade  dos  sujeitos  e  os 

convocou a olhar para o futuro, pois ao interrogar que novos tipos de masculinidade 

irão surgir nas próximas décadas em resposta a processos mais vastos de mudança 
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social, todos pararam um pouco e refletiram para responderem. O entrevistado C 

surpreendeu ao responder que o 

“mundo hoje está mais conservador do que outrora, porque existem 
preconceitos contra o que as pessoas vestem, a forma como elas se 
comportam, mesmo inseridos em um contexto de modificação social 
e econômica.” 

O sujeito C trouxe na sua resposta uma comparação implícita com o passado 

ao  afirmar  que  a  discriminação  não  deveria  está  presente  na  sociedade 

contemporânea, por está ser resultado de manifestações antepassadas e atuais que 

lutam por igualdade social, política e econômica entre os diferentes tipos de povos. 

O entrevistado se mostra um pouco arredio com o comportamento humano pela 

forma de classificar as pessoas e as coisas; a maneira de selecionar alguém pelo 

que  veste  e  da  forma  como  se  comporta  o  incomoda,  julgando  o  ato  como 

preconceituoso. Assim como o sujeito D onde respondeu na pergunta de número 2 

que não queria que as diferenças de gêneros fossem eliminadas, o sujeito C mostra 

na pergunta 3 que a sociedade é composta por diferenças e que estas devem ser 

respeitadas. 

O entrevistado D respondeu a terceira questão com uma visão bem pessoal e 

otimista, ao afirmar que irão surgir cada vez mais homens “metrossexuais e mais 

abertos  as  novidades  em  termos  de  moda  e  beleza”;  uma  visão  do  masculino 

preocupado com a estética, fato notório na sociedade contemporânea. 

Ainda na pergunta de número 3, os entrevistados A e B responderam com 

posicionamentos  bem semelhantes  ao  D,  desejando  um homem mais  moderno, 

mais fashionista e sem medo de expor seus pensamentos diante da sociedade. Os 

entrevistados mostram um anseio pela liberdade masculina, pelo desejo da escolha 

pessoal ser proeminente ao gosto social; um homem mais vaidoso, mais atencioso 

com as suas vestimentas, mas sempre seguro de si. O sujeito B foca a questão da 

liberdade, pois deseja viver e conviver em uma sociedade onde o 
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“homem está liberto das amarras sociais e que volta ao passado pela 
busca de épocas inspiradoras para a moda, como a época do galã, 
representado pelo ator James Deen, o período do dandismo, mas 
sem  deixar  de  lado  as  novidades  do  século  XXI,  como  o 
metrossexualismo,  representado  na  minha  opinião,  pelo  jogador 
David Beckham e o ator Brad Pitt.” 

 O sujeito A cita outros homens quando o assunto é moda/estilo, fato que 

merece destaque,  pois em épocas passadas, um homem só era inspiração para 

outro, pelo ato de exibição de bravura e coragem. O homem contemporâneo pela 

resposta  do  entrevistado  A  busca  inspiração  em  outros  homens,  em  épocas 

passadas, mas realça o presente com pitadas do moderno. Os entrevistados A, B e 

D esperam por homens mais ligados ao universo da moda, enquanto o sujeito C 

respondeu que “não acredito mais que possa surgir um novo homem, acho que tudo 

que poderia acontecer para e com o sexo masculino já aconteceu”. 

Pela forma que respondeu a questão, o entrevistado C, vislumbra o homem 

contemporâneo como um resultado de muitas modificações, onde tudo que poderia 

ser transformado e/ou ter acontecido com o masculino já aconteceu. Mas, como ser 

social, o homem, está inserido em uma sociedade marcada pela transitoriedade e 

mudança,  sujeitando  ao  ator  social  transformações  para  ser  enquadrado  no 

contexto. Tanto o homem como a mulher e os diferentes gêneros, são resultados 

das transformações sociais, eles não são seres estáticos, mas produtos do contexto 

social, político e econômico em que vivem. 

As três primeiras perguntas da entrevista são voltadas para o masculino em 

geral, são questionamentos que respingam no “eu” do entrevistado e no “nós” do 

gênero masculino; a partir  da quarta questão o diálogo é voltado para a relação 

entre  o  homem  e  a  revista  Alfa.  As  perguntas  mais  abrangentes  no  início  são 

necessárias,  pois constroem o posicionamento do homem contemporâneo, grupo 

esse  onde  a  publicação  diz  dirigir  as  suas  matérias.  Qual  posicionamento  dos 

leitores aqui analisados diante da relação entre mídia e o homem contemporâneo? 

As matérias publicadas pela Alfa condizem com a realidade do leitor (ou pelo menos, 

dos leitores aqui analisados)? Essas e outras perguntas foram elucidadas e serão 

analisadas para compor o processo de recepção da Alfa  com os quatro leitores 

analisados nesse projeto. 
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Ao  serem  questionados  sobre  a  relação  entre  mídia  e  o  homem 

contemporâneo,  os  entrevistados  A,  B  e  o  D  mais  uma  vez  mostraram  um 

posicionamento  semelhante:  os  meios  de  comunicação  estão  mais  preocupados 

com a ala masculina, se antigamente, apenas a mulher era alvo das publicações, os 

homens estão com os holofotes em cima deles quando o assunto são publicações e 

meios midiáticos destinados aos marmanjos. 

Os entrevistados analisaram a Alfa como uma publicação inovadora quando o 

assunto  são as  matérias  voltadas ao homem contemporâneo,  pois  ela  foge dos 

temas  de  sexo,  carros  e  mulheres  (assuntos  tão  presentes  em  publicações 

masculinas), e passa a abordar os assuntos mais diversos que compõe o cotidiano 

do homem. O entrevistado B diz, “a Alfa retrata bem esse homem contemporâneo, 

pois traz em sua publicação matérias que agradam desde o estilo mais retrô ao de 

estilo moderno”.  O conteúdo da publicação não é segmentado dentro da própria 

categoria masculina, pois aborda assuntos dos mais diversos tipos, mas que sempre 

desperta o interesse e/ou curiosidade de um determinado tipo de homem. A revista 

busca atingir essa gama da variedade masculina, com o uso de humor e linguagem 

fácil, mas sem perder a credibilidade e a confiança para com o seu leitor. 

3.3 Alfa e Você!

Nas três matérias que serviram de base para a elaboração do questionário 

dessa pesquisa, todas eram ilustradas com desenhos representativos do cotidiano 

masculino, os “modelos” que estampavam as publicações eram homens reais e que 

passavam por situações semelhantes ao dos leitores. A Alfa inovou em se tratando 

de publicações para o nicho masculino ao aproximar o homem real – leitor – dele 

mesmo. Se em tempos passados o homem não podia afirmar que recorria ao uso 

estético da depilação, na publicação ele encontra dicas das melhores maneiras de 

realizar o serviço, a opinião de especialistas e o posicionamento das mulheres e até 

mesmo de outros homens. 

Dentro  desse  contexto  aqui  apresentado,  a  quinta  pergunta  interroga 

justamente aos leitores aqui analisados se o conteúdo da sessão Estilo condiz com 

a sua realidade. Todos os sujeitos responderam que sim, afirmando que as matérias 

realmente  abordam assuntos que se fazem presentes  no cotidiano de cada um; 

passando por dicas de comportamento até ao que usar em ocasiões especiais, os 
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homens  se  veem  representados  no  homem  abordado  pela  sessão  Estilo.  Os 

entrevistados também foram uníssonos ao falar sobre o valor das peças expostas 

nas matérias, a maioria de alto custo, com consumo adequado para homens de 

classe alta, mas como o entrevistado B abordou 

“algumas  peças/produtos  mostrados  na  revista  podem  não  ser 
´acessíveis´  e conversar  com minha realidade,  mas são daquelas 
peças  ou  combinações  que  a  Alfa  mostra,  que  eu  vou  tirar 
referências e dicas para me vestir.”  

Corroborando com a opinião exposta acima, o entrevistado D diz “em termos 

de reportagens e assuntos (opinião, artigos) sim, mas em termos de consumo não, 

pois é uma revista destinada a homens de classe A e de faixa etária mais adulta”, ou 

seja, apesar de não haver uma semelhança no poder aquisitivo entre os leitores aqui  

analisados  e  o  público  a  qual  a  publicação  se  dirige,  os  menos  abastados 

financeiramente  retiram  ideias,  opinião  e  dicas  de  estilo  através  dos  modelos 

propostos pela Alfa. O entrevistado aborda que “a sessão estilo é voltada para o 

sexo masculino, ela não distingue os gêneros, assim, cada leitor pode adequar as 

dicas apresentadas na Alfa ao seu contexto e modo de vida”;  é difícil  para uma 

publicação  destinada  a  um  determinado  segmento  abranger  os  vários 

compartimentos existentes dentro de um grupo maior, assim sendo, a recepção se 

faz pelo receptor, adequada ao seu contexto. 

Como abordado por todos os quatro entrevistados, o valor de algumas peças 

e produtos não condizem com a realidade financeira pessoal, mas essa discrepância 

dos valores não se configura como falhas que possam interferir  na identificação 

deste receptor com a revista. Assim como existe a ressignificação da mensagem, o 

leitor que se identificar com algum produto publicado pela Alfa e não for de alcance 

aquisitivo pode ressignificá-lo e enquadrá-lo no seu poder de compra. Nem sempre o 

que é exposto e publicado na Alfa é para ser seguido à risca, pois como falou o 

entrevistado  A  na  primeira  pergunta  da  entrevista,  o  homem  contemporâneo  é 

cosmopolita,  ele  pode  (e  deve)  andar  em  diversos  setores,  com  autonomia  e 

liberdade. 
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O entrevistado A responde que “a Alfa representa um homem de classe A, 

trazendo na maioria das matérias da sessão Estilo a prevalecência de roupas mais 

formais e de alto custo”. Apesar de estar distante do poder de compra dos produtos 

ali  expostos,  o  sujeito  A  diz  que  o  clássico  sempre  estará  presente  na  moda 

masculina e que isso serve de inspiração no momento de compra das suas peças. 

Vivendo  em  uma  realidade  financeira  distante  dali  representada,  o  entrevistado 

continua  consumindo  a  publicação,  pois  ela  oferece  um  espectro  das  visões 

masculinas e dicas de moda e estilo que as outras publicações voltadas para o 

segmento não oferece.  

Fazendo referências a outras publicações, o momento foi  oportuno para a 

pergunta da sexta questão, que interroga sobre a diferença da sessão Estilo  da 

revista  Alfa  para  com  a  das  outras  publicações.  Antes  dos  entrevistados 

responderem a pergunta, todos listaram as publicações que eram voltadas para o 

público masculino e que eles já consumiram. As revistas citadas foram VIP, GQ, 

SEXY, MEN´S HEALTH, D´SQUARED  e VOGUE MAN,  e o que diferencia a Alfa 

dessas publicações é, de acordo com entrevistado A, “a Alfa contempla desde o 

homem clássico ao homem moderno; ela atinge vários tipos de masculinidade e 

gêneros  masculinos”,  trazendo  à  tona  mais  uma  vez  esse  posicionamento  da 

publicação em se dirigir a um público heterogêneo dentro do próprio masculino. 

Sobre a variedade de pautas da revista, o entrevistado B afirma que 

“a Alfa fala de assuntos diversos e trabalhados em cima do homem 
de  hoje,  o  homem  moderno  e  contemporâneo.  Assuntos  como 
viagens, dicas de moda, sonhos de consumo e desejos são pautas 
que se diferenciam das outras revistas. A Alfa olha por uma ´estrada´ 
diferente das outras revistas. É isso que a faz englobar diversos tipos 
de homens.”  

A estrada que a publicação percorre e é citada pelo sujeito B, é uma 

estrada cheia de curvas e obstáculos. O homem clássico nem sempre está disposto 

a encarar as novidades do presente e o homem contemporâneo pode se fazer de 

opositor  ao  modo  clássico.  Ao  mesmo  tempo  em  que  os  quatro  leitores  aqui 

analisados apresentaram um lado moderno, cosmopolita e arrojado, a maioria das 

respostas vem cunhadas com o termo “homem clássico”, seja como exemplo de 
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estilo (como citado pelo sujeito A ao vincular o ator James Deen como exemplo de 

moda),  seja  como o homem que apresenta  estereótipos do homem de décadas 

passadas  (forte,  viril  e  provedor)  costurados  com  posicionamentos  e  ideais 

contemporâneos. 

  O entrevistado D demonstrou que a diferença da Alfa para com as outras 

publicações  é  “um amadurecimento  dos  assuntos,  é  uma  revista  muito  cabeça, 

adulta”,  esse  diferencial  é  perceptível  pela  variedade  dos  temas  abordados  na 

publicação. O homem contemporâneo é um ser conectado com o mundo, ligado 24 

horas em mídias digitais e não se permite ficar por fora dos assuntos que rondam o 

cotidiano.  Economia,  política,  religião, sexualidade,  carros,  filhos,  relacionamento, 

comportamento e moda são pautas que fazem parte da grade da Alfa. Nesse projeto 

a sessão Estilo  é  analisada mais especificamente e nela podemos verificar  uma 

mudança no homem contemporâneo, mudança na estética, no comportamento, no 

modo de vestir, no modo de se relacionar com outros homens e as mulheres. 

Ao ser abordado com a questão de número 6, sobre a diferença da Alfa das 

outras  revistas  masculinas,  o  entrevistado  C diz  “a  publicação  é  voltada para  o 

homem como um todo, como um grupo heterogêneo”, o sujeito respaldou a resposta 

baseado nas edições da Playboy, onde afirmou que é uma revista feita por maiores 

de idade para menores de idade, pois possui  um cunho sexista,  que é bastante 

aflorado em adolescentes; o homem adulto não precisa de ver mulheres nuas e em 

poses  provocantes,  se  ele  pode  encontrar  isso  em casa  ou  na  rua.  A  Playboy 

apresenta algumas matérias interessantes, explana o sujeito C, mas não possui uma 

variedade de temas como a Alfa. As únicas mulheres que estamparam a capa da 

revista Alfa durante os dois anos de existência da publicação, foram a atriz Camila 

Pitanga, na edição de outubro de 2011 e a apresentadora Sabrina Sato, no exemplar  

de aniversário de dois anos da publicação, comemorado no mês de setembro de 

2012.  

A  última  questão  da  entrevista  interroga  se  a  Alfa  apresentou  alguma 

interferência na construção desse novo homem, o homem contemporâneo; para o 

entrevistado D 
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“foram muitas contribuições, principalmente no sentido de assuntos 
como a política,  economia  e  estilo.  Ela  (a Alfa)  aborda temas do 
cotidiano  sob  a  ótica  do  homem  ´Alfa`,  inteligente,  culto  e  bem 
sucedido, servindo de exemplo para os demais homens que estão 
trilhando o caminho do sucesso, seja profissional ou pessoal.” 

O sujeito D apresenta a Alfa como uma publicação voltada para o homem de 

sucesso,  um  homem  contemporâneo  que  sabe  viver  com  o  lado  profissional  e 

pessoal bem sucedidos. Ao citar o tema estilo/moda como assunto do cotidiano do 

leitor, corrobora com a posição de que no contemporâneo, o homem alfa se mostra 

preocupado com a aparência, mas sem desvencilhar do lado profissional e a busca 

pelo sucesso. 

O entrevistado A diz que a Alfa é uma 

“revista  moderna  e  com  todas  as  ferramentas  do  mundo  atual, 
construindo esse homem (moderno) que vive em busca de novas 
informações.  A Alfa ajuda ao homem atual,  ser o que ele é hoje: 
moderno, visionário e capitalista.” 

O  sujeito  A  mostrou  ser  um  homem  capitalista,  preocupado  com  a  vida 

monetária, pois sempre cita a questão econômica nas suas respostas. Esse homem 

capitalista  tem um  dejavú  do  homem do  passado,  pois  era  “função”  dele  ser  o 

responsável pela vida financeira da família. O homem contemporâneo pode até ser 

um  provedor  financeiro,  mas  compartilha  essa  atividade  com  a  (o)  sua  (seu) 

companheira (o). O entrevistado C diz 

“qualquer  pessoa  pode  ser  leitor  ou  leitora  da  Alfa,  ela  é  uma 
publicação  com  linguagem  fácil,  mas  ao  mesmo  tempo  é 
inteligente.Não vou dizer que ela tem o poder de mudar a visão da 
sociedade contemporânea, mas aos poucos, ela vai construindo e/ou 
reformulando o  cotidiano  dos seus leitores  e  que de certa forma, 
interfere na sociedade.” 

O sujeito B diz que 
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“a publicação ajudou na quebra de muitas barreiras que o próprio 
homem ajudou a construir. Ele (o homem) não precisa ficar receoso 
por fazer uma depilação ou recorrer a outros tratamentos estéticos, 
porque na Alfa ele encontra matérias onde outros homens afirmam 
realizarem esses serviços e com a opinião de algum especialista na 
área”. 

A revista Alfa aborda um homem que está mais habituado com a presença 

feminina no espaço público, que está se adequando aos afazeres domésticos e que 

utilizam da racionalidade e/ou maturidade para firmar um relacionamento conjugal. O 

homem  contemporâneo  está  mais  propenso  e  desejoso  a  abrir  mão  de  suas 

emoções e superar os cânones machistas, ao acreditar que a entrada da mulher e 

dos  gêneros  sexuais  no  mercado  de  trabalho  melhorou  a  relação  entre 

sexos/gêneros. A publicação assim como os seus leitores aqui  analisados, estão 

propensos a falarem mais de si, da abertura do homem ao seu mundo afetivo e da 

aceitação das diferenças.  

Esse  homem  contemporâneo,  público  alvo  da  revista  Alfa,  é  um  homem 

aberto  as  mudanças  e  as  transformações  sociais,  que  se  preocupa  com a  sua 

aparência, que é amigo das mulheres, dos gays, dos negros etc. sem a conotação 

de uma relação entre dominador/dominados, grupo privilegiado/grupo das minorias. 

O homem contemporâneo se autocompreende, é um homem que não renegou os 

atributos da força e a virilidade, mas agregou mais adjetivos positivos ao seu perfil. 



56

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sem o diálogo com a cultura,  os costumes e as crenças dos leitores, era 

possível que a revista Alfa emitisse opiniões que não condizem com a realidade de 

seus  receptores,  não  gerando  uma  aproximação  com o  seu  público  alvo.  Cada 

discurso,  cada  diálogo  é  uma  manifestação  dos  mais  diversos  gêneros  e 

compreende uma etapa do processo de recepção. A recepção como já mencionada, 

está relacionada com o cotidiano do sujeito receptor, com suas práticas culturais, 

com as marcas que influenciam seu modo de ver e praticar essa realidade, e são 

elas que sustentam a relação entre o emissor-canal-receptor. 

Não existe um processo de comunicação sem o entendimento do significado 

da mensagem, e é essa compreensão que faz a sociedade se transformar, o homem 

se adequar a novas práticas sociais. São os receptores que revestem de significado 

as mensagens,  possibilitando novas releituras e o rompimento de caminhos pré-

estabelecidos socialmente. O homem contemporâneo, retratado pelo quatro leitores 

aqui analisados, tem seus interesses próprios, o desejo de conquistar a liberdade na 

realização de suas necessidades, que pode ter importância para sociedade ou não. 

O novo  homem está  no processo de criação e  de adaptação a  um novo 

ambiente,  um  espaço  mais  justo  e  menos  preconceituoso  entre  os  gêneros.  A 

sexualidade  que  antes  envolvia  rituais,  linguagens,  fantasias  e  representações 

sociais, hoje é estilhaçada pelo gêneros, através das relações sociais,  que rompem 

com a natureza e a biologia, ao questionar o que é um dado natural ou adquirido. 

O  homem  contemporâneo  vê  representações  sociais  do  comportamento 

masculino sendo abolidas, como a exposição dos seus sentimentos, fraquezas e 

angústias. O macho que só acordava no nocaute, atualmente, frequenta salões de 

beleza e centros estéticos, ler romances e assiste novela junto com a (o) sua (seu) 

companheira (o). A vivência de uma nova economia sexual, diferentemente de tudo 

o que até então havia dominado a sexualidade, vê casais do mesmo sexo conseguir 

os mesmos direitos que os casais heterossexuais adquirem perante a justiça e ao 

Direito. 

A  sociedade  atual  está  sendo  construída  em  um  contexto  onde  as 

informações precisam ser rápidas, curtas e ao mesmo tempo esclarecer sobre tudo 
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do assunto; a conexão entre povos e países, onde nada é mais longe do que um 

clique  do  mouse na  internet,  uma sociedade  de  alto  consumo e  que  apresenta 

concomitantemente, uma preocupação ambiental. Uma sociedade de parodoxos e 

oposição? Talvez, mas uma sociedade que luta por mais igualdade, pela democracia 

e pelo direito de expressão. 

O  ser  masculino  como  integrante  da  sociedade  também  apresenta  suas 

contradições, mas entre os seus desejos, manias e comportamentos, foi possível 

constatar uma mudança no perfil dos marmanjos, se comparado com o de décadas 

passadas. O homem atual brada por uma economia sexual mais livre, é mais aberto 

nas suas relações sociais e pessoais, é amigo e parceiro do sexo oposto ou de 

pessoas do mesmo sexo, sem haver um vínculo conjugal. Na atualidade, o sexo 

alfa, denota tempo para o cuidado com a sua aparência, frequenta salões estéticos, 

utiliza roupas na cor rosa, bolsas e acessórios. Assim como os diferentes setores da 

sociedade  que  fizeram  revoluções  e  questionaram  as  convenções,  o  homem 

contemporâneo quer partilhar de um desejo universal: o de ser feliz.
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APÊNDICE A – Questionário utilizado na coleta de dados 
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Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN

Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais – FAFIC

Departamento de Comunicação Social – DECOM

Docente: Dra. Marcília Luzia Gomes da Costa Mendes

Discente: Danilo Moisés de Morais Rebouças

Prezado,

Este questionário tem como objetivo conhecer o perfil do Homem Contemporâneo, 
com a finalidade de servir  como base para análises  no meu Trabalho de Conclusão de 
Curso (TCC). 

  

  Atenção: 

 - Todos os dados obtidos deste questionário serão confidenciais. 

 - A veracidade das respostas e a devolução deste questionário é necessário e 
indispensável para a coleta e análise dos dados.

 - Não precisa se identificar ao responder este questionário!

 - Faixa Etária:  

  [   ] 20 - 30 anos          [   ]  41 – 50 anos       [   ] 61 – 70 anos      

  [   ] 31 – 40 anos          [   ]  51- 60 anos        [   ] 71 – 80 anos  

  

 - Orientação Sexual: 

 [   ]Heterossexual     [   ]Homossexual       [   ]Bissexual

 - Grau de Escolaridade: 

  [   ]Ensino Fundamental Incompleto 

  [   ]Ensino Fundamental Completo                
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  [   ]Ensino Médio Incompleto              

  [   ]Ensino Médio Completo                

  [   ]Ensino Superior Incompleto         

  [   ]Ensino Superior Completo          

  [   ]Especialização                            

  [   ]Mestrado                                     

  [   ]Doutorado                                   

  [   ]Pós – Doutorado                          

  - Renda:

  [  ] Até três salários mínimos (R$ 1.866,00) 

  [  ] de 03 até 05 salários mínimos (R$ 1.866,00 até R$3.110,00) 

  [  ] de 05 a 07 salários mínimos (R$ 3.110,00 até R$ 4.354,00) 

  [  ] de 07 a 10 salários mínimos (R$ 4.354,00 até R$ 6.220,00) 

  [  ] de 10 a 20 salários mínimos (R$ 6.220,00 até R$ 12.440,00) 

  [  ] de 20 a 30 salários mínimos (R$ 12.440,00 até R$ 18.660,00) 

  [  ] de 30 a 40 salários mínimos (R$ 18.660,00 até 24.880,00) 

  [  ] de 40 ou mais salários mínimos (R$ 24.880,00 ou mais ….)

 

 1 – Você sente satisfação em ser homem? 

  [   ]  Sim              [   ] Não 

 

 2 – OK. Mas, se pudesse escolher, nasceria homem novamente? 

  [   ] Sim              [    ] Não 

 3 – O que é fundamental para se ter qualidade de vida? 

  [   ] Saúde 

  [   ] Estabilidade financeira    
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  [   ] Prática de exercícios  

 

  [   ] Vida sexual com qualidade e quantidade

  [   ] Habitação adequada 

  [   ] Felicidade 

  [   ] Outro(s) … Qual(is)? _______________________________________ 

 4 – Quais são seus maiores objetivos? 

  [   ] Crescer profissionalmente 

  [   ] Ter mais tempo para a família 

  [   ] Realizar uma viagem para fora do Brasil 

  [   ] Adquirir uma casa maior 

  [   ] Comprar um carro melhor 

  [   ] Outro(s) … Qual(is)? ________________________________________ 

 5 – Quais as qualidades essenciais de um homem? 

  [    ] Ser honesto               [    ] Ser responsável     [    ] Ser bom pai 

  [    ] Ser leal aos amigos   [    ] Cuidar dos pais      [    ] Ser fiel 

  [    ] Ser bom de cama      [    ] Ser rico                  [    ] Ter várias mulheres 

  [    ] Ser bem sucedido profissionalmente              

 6 – Quais destas tarefas domésticas você realiza? 

  [    ] Arrumo o quarto       [   ] Varro a casa                 [    ] Lavo roupa

  [    ] Lavo a louça             [   ] Cuido das plantas        [    ] Cozinho

  [    ] Não realizo nenhuma tarefa doméstica  

 

 7 – Você demonstra suas emoções em ambiente público? 

  [   ] Sim             [    ] Não 
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 8 – Você chora?    

  [   ]  Sim            [    ] Não 

 9 – Se sim, em qual (is) ocasião (ões)? 

  [    ] Falecimento de pessoas próximas 

  [    ] Assistindo Filmes, Seriados, Novelas … 

  [    ] Alegria  

  [    ] Nascimento do (s) filho (s) 

  [    ] Outro(s). Qual(is):____________________________________________ 

 10 – Você conversa com a (o) sua (seu) companheira (o) sobre o seu dia a dia?

  [   ] Sim             [    ] Não 

 

 11 – Você dialoga com seus amigos sobre os seus problemas e dificuldades? 

  [   ] Sim             [    ] Não 

 12 – Você se preocupa com a sua aparência?  

  [    ] Sim            [    ] Não 

 13 -  Quais os produtos essenciais para o seu dia a dia? 

  [   ] Shampoo                                  [   ] Hidratante              [    ] Desodorante

  [   ] Sabonete                                  [   ] Protetor Solar         [    ] Perfume

  [   ] Condicionador Capilar              [   ] Loção para barbear     

  [   ] Gel, pomada para os cabelos   [   ] Outro(s).Qual(is)? ____________________



65

 14 – O que fazer com os cabelos brancos?  

  [    ] Pintar         [    ] Assumir       [    ] Raspar a cabeça 

 15 – Quais os serviços que você utiliza para o cuidado com a sua aparência? 

  [   ] Corte cabelo       [   ] Pedicure                         [    ] Sobrancelha

  [   ] Depilação           [   ] Massagem                      [    ] Barbearia  

  [   ] Manicure            [   ] Limpeza de pele             [    ] Tintura capilar

 

 16 – Você pratica atividade física? 

  [   ] Sim              [   ] Não  

 17 – O que o incomoda no seu corpo? 

  [   ] Barriga         [    ] Nariz                                    [   ] Nada me incomoda. 

  [   ] Cabelo         [    ] Outro? ___________________  

 18 – E do que mais gosta? 

  [   ] Olhos            [    ] Tórax           [   ] Outro? ________________________

  [   ] Rosto            [    ] Pernas 

 19 – Você vai ao médico para consultas de rotina? 

  [   ] Sim              [   ] Não 

 20 – Você gosta de moda? 

  [   ] Sim              [   ] Não 

 21 – Você presta atenção nas roupas que você usa? 

  [   ] Sim              [   ] Não 
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 22 – Quem escolheu a roupa que você está vestido ao responder este questionário?  

  [   ] Eu mesmo              [   ] Namorada(o)               [   ] Mãe                   

  [   ] Esposa (o)              [   ] Irmã (ão)                     [   ] Amiga (o) 

 23 – Você utiliza acessórios? 

  [   ] Sim              [   ] Não 

 24 – Qual (is)? 

  [   ] Relógio                   [   ] Óculos de sol              [    ] Carteira de cédulas

  [   ] Brinco                     [   ] Bolsa                          [    ] Anéis  

            

 25 – Faz sexo casual sem camisinha? 

  [   ] Sempre     [   ] Às vezes      [   ] Nunca     [   ] Não faço sexo casual  

 26 – Está satisfeito com a(o) sua(seu) parceira(o)? 

  [   ] Sim              [   ] Não 

 27 – É a favor do casamento? 

  [   ] Sim              [   ] Não 

 28 – Você manteria um relacionamento se a única renda familiar fosse oriunda da(do) 
companheira(o)? 

  [   ] Sim              [   ] Não 

 29 – Você cuidaria da casa e dos filhos enquanto a(o) sua(seu) companheira(o) trabalha 
fora?  

  [   ] Sim              [   ] Não 
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 30 – Nas horas vagas...

  [   ] Jogar e/ou assistir uma partida de futebol 

  [   ] Cinema 

  [   ] Viajar 

  [   ] Bares e Restaurantes 

  [   ] Baladas 

  [   ] Internet 

  [   ] Ler livros, revistas etc... 

  [   ] Assistir Novelas, seriados etc … 

  [   ] Cozinhar e preparar uma noite à dois.  
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APÊNDICE B – Roteiro de entrevista utilizado na coleta de dados 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN 
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Departamento de Comunicação Social – DECOM 

Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais – FAFIC

Orientadora: Profa. Dra. Marcília Luzia Gomes da Costa Mendes 

Discente: Danilo Moisés de Morais Rebouças 

- Roteiro para Entrevista –

Coleta de dados para a elaboração da monografia

1 – O que significa ser homem na sociedade atual? 

2 – Seria possível ou desejável eliminar as diferenças de gênero na sociedade? 

4 – Como você analisa a relação entre Mídia e o Homem Contemporâneo? 

5 – As matérias publicadas na Alfa condizem com a sua realidade? 

6 – O que diferencia a revista Alfa das outras revistas voltadas para o público 
masculino? 

7 – Quais as contribuições da revista na construção desse novo homem?
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