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Resumo 
A noção de masculinidade é construída e aprendida nas relações históricas, sociais e culturais 
nas quais o sujeito se inscreve desde seu nascimento, sendo muito influenciada pelas 

expectativas e pressões sociais acerca das definições e comportamentos adequados para o 

indivíduo do sexo masculino. Por meio do consumo, os homens fazem uso de objetos e recursos 

simbólicos, providos pelo mercado para representar um status específico de masculinidade, de 

acordo ou não com estas expectativas e pressões instituídas pela sociedade. Este estudo 

objetivou analisar como o consumo de homens residentes na região metropolitana do Rio de 

Janeiro influencia a construção e administração de suas masculinidades. Por meio de 

entrevistas em profundidade, foi possível perceber que as masculinidades dos informantes estão 

condicionadas fortemente as normas e pressões sociais, a negação do feminino e ao consumo 

de objetos e experiências categorizadas como ‘de homens’. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Ao longo de suas vidas, meninos e meninas se desenvolvem de modos diferentes, em 

relação a gênero, maturação biológica e habilidades cognitivas, afetivas, comportamentais e 

sociais  (DITTMAR  et  al,  1996).  A experiência de  gênero  é  construída e  aprendida nas 

relações históricas, sociais e culturais nas quais o indivíduo se inscreve desde seu nascimento 

(SCOTT, 2002). Os sujeitos são submetidos a normas que retratam as expectativas e pressões 

sociais acerca das definições de masculino e feminino e os tipos ideais de masculinidade e 

feminilidade (KACEN, 2000). Com o tempo, esses arranjos e normas sociais se tornam tão 

familiares e naturais que as características, gostos, preferências e questões de gênero parecem 

ser indissociáveis a natureza biológica dos indivíduos. 

O  gênero  traz,  antes  de  uma  condição  em  si,  um  projeto  de  identidade,  pois  o 

indivíduo buscará uma identificação para si coerente ao gênero que acredita pertencer. Deste 

modo, a identidade de gênero aparece como um instrumento de autoexpressão, sobre como o 

indivíduo  se  identifica  ou  se  autodetermina:  se  como  masculino  ou  feminino,  uma 

combinação   deles   ou   nenhum   deles   (FUNDO   DAS   NAÇÕES   UNIDAS   PARA   A 

INFÂNCIA, 2014). 

Dessa forma, sendo uma identidade de gênero, a masculinidade pode ser entendida como 

uma construção sociocultural que se dá de acordo com os símbolos culturais instituídos 

socialmente como não femininos (ALSOP et al, 2002). Segundo Connell e Messerschmidt 

(2013), como instrumentos de autoexpressão que se configuram de acordo com fatores como 

posições sociais, status, sexualidade e raça, as masculinidades são contextuais, múltiplas e 

heterogêneas, não havendo uma masculinidade que seja absoluta ou verdadeira. 

A construção, expressão e reforço das masculinidades por meio do consumo têm sido 

objeto de estudos na área de marketing, como, por exemplo, o estudo norte americano sobre o 

consumo e posse de motocicletas da marca Harley Davidson e como essa subcultura de 

consumo ajuda a desenhar e expressar um modelo de masculinidade rebelde (SCHOUTEN e 

McALEXANDER, 1995). Moisio e Beruchashvili (2016) mostram como o consumo de espaços 
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masculinos em casa ajuda os homens norte-americanos a fortalecerem suas masculinidades no 

ambiente doméstico, espaço culturalmente tido como feminino. Similarmente,  o  consumo  de  

atividades  domésticas  revela  padrões  de  masculinidades 

específicos que variam de acordo com a classe social do indivíduo: a do homem em ação, do 

artesão suburbano e do faz-tudo (MOISIO, ARNOULD e GENTRY, 2013). Finalmente, o 

trabalho de Holt e Thompson (2004) fala sobre como o consumo dos homens norte- americanos 

constrói modelos distintos de masculinidade: a masculinidade rebelde, a de pai de família e a 

heroica. 

Contudo, estes trabalhos refletem o contexto norte-americano, evidenciando, portanto, 

o comportamento das masculinidades neste quadro sociocultural. Para entender corretamente 

as identidades de gênero  dos  homens  brasileiros,  suas  ambiguidades,  descontinuidades  e 

múltiplas características diante do consumo, é preciso conduzir estudos que utilizem nosso 

cenário como pano de fundo. Assim, este estudo tem como objetivo analisar como o consumo 

de homens residentes na região metropolitana do Rio de Janeiro influencia a construção e 

administração de suas masculinidades. Deste modo, são apresentados de forma sucinta o 

referencial teórico sobre a área de cultura, consumo e identidade e a teoria de gênero masculina, 

seguido da apresentação da metodologia, análise dos dados e considerações finais. 

 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
2.1 Cultura, consumo e identidade 

 
Na área de comportamento do Consumidor, o estudo do consumo e seus significados 

culturais encontra na Teoria da Cultura de Consumo (Consumer Culture Theory – CCT) 

orientação   para   gerar   conhecimento   sobre,   entre   outros,   os   processos   e   estruturas 

socioculturais relacionados a projetos de identidade do consumidor (ARNOULD e 

THOMPSON, 2005; 2007). Os autores defendem que os bens de consumo carregam 

significados simbólicos e, dentre inúmeras opções, o indivíduo escolhe consumir aqueles 

cujos elementos simbólicos e culturais se alinham a definição de si mesmo e dos grupos aos 

quais pertence. 

Deste modo, ao usufruir de um bem, o sujeito toma para si o poder e o significado 

neste imbuídos, de modo tal que sua identidade se assemelha a ‘identidade’ do bem. É o que 

Belk (1988) chama de self estendido, conceito que usará para demonstrar como posses – que 

incluem  coisas,  objetos,  pessoas,  lugares,  monumentos  públicos,  ideias  e  experiências, 

períodos de tempo, programas de televisão e filmes, partes do corpo – são incorporadas e 

utilizadas na formação e expressão identitária dos indivíduos e grupos. Assim, nossas posses 

tornam-se extensões de nós mesmos, dizendo “quem somos, de onde viemos e para onde vamos” 

(BELK, 1992, p.37), permitindo construir e reconstruir uma identidade ou uma gama delas. Uma 

pessoa, por exemplo, pode optar pelo uso de envelopes reciclados na intenção de comunicar  aos  

demais  que  é  uma  pessoa  engajada  com  causas  de  proteção  ambiental (ELLIOT, 1998). 

Essas construções identitárias dos sujeitos a partir do consumo se assemelham a 

narrativas pelas quais estes definem a si próprios enquanto indivíduos, membros de grupos e 

de uma sociedade. Assim, a identidade pode ser entendida como “um conjunto de critérios de 

definição de um indivíduo”, elaborado dentro de contextos sociais, para expressar 

representações, orientar escolhas e determinar posições sociais dos indivíduos (MEDEIROS, 
2008, p.34). Segundo o autor, essa definição do ‘eu’ acontece em um processo constante de 
troca e negociação entre o indivíduo, o outro e o meio social, obedecendo a um movimento 
relacional, de aproximação e oposição, de pertencimento e diferenciação. 

Este  movimento  relacional  de  aproximação  e  diferenciação  é  característico  do 
processo de construção identitária de gênero. Tradicionalmente, a identidade de gênero do 
homem é construída em contraposição a da mulher, com a atribuição de papéis distintos e
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opositivos, de acordo com as expectativas e pressões sociais sobre as definições de masculino 

e feminino e os tipos ideais de masculinidade e feminilidade de cada sociedade (KACEN, 

2000). 

Entender como o consumo se relaciona com a construção e expressão das 

masculinidades exige a compreensão dos conceitos de gênero e identidade de gênero. Além 

disso, é fundamental entender como a qualidade de construto social dada ao gênero permite o 

surgimento de identidades plurais, não baseadas no binarismo opositivo masculino-feminino. 

 
2.2 Gênero, identidade e masculinidades 

 
O conceito de gênero é tratado tradicionalmente como algo binário e fixo, que traz as 

oposições homem/mulher e masculino/feminino de modo categórico, atemporal e inequívoco 

(SCOTT, 2002). Assim, como uma identidade de gênero, a masculinidade pode ser entendida 

como uma construção sociocultural que se dá de acordo com os símbolos culturais instituídos 

socialmente como não femininos (ALSOP et al, 2002). São contextuais, múltiplas e 

hierárquicas, variando de acordo com fatores como posições sociais, status, sexualidade e raça 

(CONNELL e MESSERSCHMIDT, 2013). Pelo fato de serem intermitentemente construídas, 

desconstruídas, descartadas ou perdidas (HARDY e JIMENEZ, 2001), estão sempre sendo 

negociadas diante de outros modelos de masculinidades e feminilidades. 

Deste modo, a noção de masculinidade é aprendida nas relações históricas, sociais e 

culturais nas quais o sujeito se inscreve desde seu nascimento (SCOTT, 2002), sendo construída 

e, portanto,  passível de mudanças.  Além disso, é importante perceber que os processos 

de socialização e construção dos gêneros masculino e feminino não são uniformes e 

consistentes. Do mesmo modo, estes processos não são uma imposição de regulamentos 

sociais que os indivíduos assumem de modo passivo e uniforme (PONCE, 2004). Segundo Scott  

(1995,  p.87),  quando  se  tratando  de  gênero,  “os  homens  e  as  mulheres  reais  não cumprem 

sempre, nem cumprem literalmente, os termos das prescrições de sua sociedade ou de nossas 

categorias analíticas”. Assim, nem todos aceitam passivamente os padrões ideais de gênero que 

lhes são apresentados, contestando-os. 

Se de um lado o sujeito, como membro da sociedade, tem o peso de seu processo de 

socialização, do outro encontra liberdade para resistir e expressar-se de acordo com seu processo 

pessoal de significação, o que lhe permite formular uma identificação coerente ao gênero que 

acredita e reconhece ter na sociedade (NÚÑEZ NORIEGA, 2016). Assim, tem-se a identidade 

de gênero como o modo como a pessoa se identifica ou se autodetermina: se como masculino 

ou feminino, uma combinação deles ou nenhum deles (FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS 

PARA A INFÂNCIA, 2014). É importante perceber que a identidade de gênero pode ou não 

estar de acordo com a identidade sexual do indivíduo, ou seja, com suas características 

biológicas. Do mesmo modo, pode ou não concordar com a representação de masculinidade ou 

feminilidade instituída por normas sociais. 

Essa perspectiva construcionista de masculinidade desafia a clássica divisão binária e 

oposicionista entre masculino e feminino, dando visibilidade para identidades de gênero 

diferentes daquelas esperadas social e culturalmente, como, por exemplo, o homem sensível, 

vaidoso e delicado (GOLDENBERG, 2000). Segundo esta autora, por mais que permaneça vivo 

no subconsciente do indivíduo, o ideal de gênero tradicional passa a competir com conceitos 

modernos e fluidos de masculinidades presentes no plano mais consciente: o indivíduo torna-se 
livre para eleger a forma como irá construir a sua identidade social. 

Sob o foco do consumo, os homens fazem uso de objetos e recursos simbólicos, providos 

pelo mercado, para representar um status específico de masculinidade, de acordo ou não com 

os modelos instituídos pela sociedade. Por exemplo, o consumo de motocicletas e
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das experiências associadas a subcultura de consumo dos proprietários de motocicletas da marca 

Harley Davidson, nos Estados Unidos, ajudam a desenhar e expressar um modelo específico de 

masculinidade: a masculinidade rebelde (SCHOUTEN e McALEXANDER, 

1995). Similarmente, o consumo de atividades domésticas revela uma masculinidade doméstica, 

que, de acordo com a classe social do indivíduo, se desdobra em outros três padrões de 

masculinidades específicos: a do homem em ação, do artesão suburbano e do faz- tudo 

(MOISIO, ARNOULD e GENTRY, 2013). 

Em estudo também sobre ambientes domésticos, Moisio e Beruchashvili (2016) 

mostram como o consumo de espaços masculinos, como churrasqueiras, oficinas e garagens, 

ajuda os homens norte-americanos a fortalecer suas masculinidades em um espaço 

culturalmente tido como feminino. Finalmente, Holt e Thompson (2004) falam sobre como o 

consumo dos homens norte-americanos constrói modelos distintos de masculinidade. O 

indivíduo que não limita seu consumo diante pressões sociais aparece como dono de uma 

masculinidade rebelde, enquanto o consumo priorizando os valores familiares e coletivos 

ajuda a caracterizar a masculinidade do pai de família. Já, a terceira masculinidade, a heroica, 

caracteriza o indivíduo que mistura essas duas masculinidades anteriores (HOLT e 

THOMPSON, 2004). Portanto, para entender corretamente as masculinidades dos homens 

brasileiros por meio do consumo, é preciso conduzir estudos que considerem nosso cenário 

sociocultural como pano de fundo. 

 
3  METODOLOGIA 

 
No intuito de investigar como homens constroem e administram suas masculinidades 

por meio de seu consumo, foram realizadas 12 entrevistas em profundidade (McCRAKEN, 

1988) no segundo semestre de 2017. As entrevistas tiveram a duração média de 70 minutos, 

foram gravadas e, posteriormente, transcritas em sua íntegra, sem correções ou qualquer 

comentário adicional (GOUVEIA et al., 2016). Segundo Oliveira, Martins e Vasconcelos 

(2012), as entrevistas em profundidade se constituem como uma porta de acesso às realidades 

sociais dos pesquisados por permitir que o entrevistado não fique preso a diretividade e 

mediação do entrevistador. 

Para ser entrevistado, o sujeito deveria ser homem, com mais de 25 anos, residir na 

região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro e frequentar estabelecimentos de consumo 

direcionados para o sexo masculino. Foi também empregada a técnica de “bola de neve”, na 

qual um sujeito entrevistado convida um dos seus amigos para participar, o qual por sua vez 

convida outro amigo e assim por diante. A tabela 1, abaixo, resume o perfil dos entrevistados. 

Por questões de confidencialidade, os nomes dos informantes e quaisquer informações que 

pudessem identificá-los foram trocados, sem prejudicar ou modificar o teor ou sentido das 

informações. 

 
 Nome Idade Estado Civil Classe Social Profissão 

1 Otávio 28 anos Solteiro Média-Alta Engenheiro Civil 

2 Igor 29 anos Solteiro Média-Alta Administrador 

3 Valter 32 anos Solteiro Média-Alta Administrador 

4 Chico 33 anos Divorciado Média Biólogo 

5 João 33 anos Solteiro Média Advogado 

6 Ricardo 36 anos Casado Média-Alta Administrador 

7 Diogo 37 anos Casado Média Dentista 

8 Anderson 39 anos Casado Média-Alta Engenheiro 
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     Metalúrgico 

9 Iuri 39 anos Viúvo Média Contador 

10 Pedro 41 anos Casado Média-Alta Médico 

11 Paulo 44 anos Casado Média-Alta Advogado 
 

12 
 

Roberto 
 

45 anos 
 

Solteiro 
 

Média 
Engenheiro de 

Materiais 
Tabela 1: Perfil dos entrevistados 

 
Para o tratamento dos dados obtidos nas entrevistas, utilizou-se a técnica de análise de 

conteúdo, que, de acordo com Bauer e Gaskell (2002), pode ser definida como uma técnica de 

fragmentação de textos cujo objetivo é identificar regularidades condicionadas a um 

determinado contexto social. Ou seja, busca a “compreensão detalhada das crenças, atitudes, 

valores e motivação, em relação aos comportamentos das pessoas em contextos sociais 

específicos” (BAUER e GASKELL, 2002, p.65). 

 
4  ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 
A avaliação dos dados foi feita pela análise de conteúdo das entrevistas coletadas. A 

partir desta análise dos dados, três categorias surgiram, que seriam: i) normas e pressões 

sociais; ii) negação do feminino e iii) consumo ‘de homem’. 
 
4.2.1    Pressões e normas sociais 

 
Na análise dos dados, a masculinidade aparece fortemente atrelada e justificada por 

prescrições sociais. A sociedade aparece nos relatos como uma instituição que normatiza o 

que é ser ‘homem’ e, consequentemente, cobra dos indivíduos determinados comportamentos 

e posturas. Esses comportamentos normatizados socialmente aparecem fortemente na análise 

dos dados, sob o rótulo de coisa ‘de homem’. Assim, os informantes descrevem o masculino 

como aquele indivíduo que se comporta ‘como homem’, ‘faz coisas de homem’, ‘fala como 

homem’. 

 
Pra mim, ser homem é necessariamente ter a conduta de uma pessoa adulta, no sentido 

de caráter, boa conduta e retidão. Tá relacionado a ter responsabilidade pelos atos, se 

comportar como homem, se portar do jeito que a sociedade espera que um homem se 

porte. (Paulo) 

 
Ser masculino é se comportar como homem, ter costumes e hábitos de homem, falar 

igual homem, andar igual homem. Um homem masculino seria aquele que fala grosso, 

que fala alto, que curte fazer coisas masculinas, tipo, beber cerveja no ‘pé sujo’ da 

esquina, cheio de bêbado jogando sinuca, vendo futebol, comendo torresmo com 

cabelo. Que curte ir no ‘Maracá’ ver o Mengão jogar e não se importa com o monte 

de homem suado ao redor. Que se amarra no filme do ‘Velozes e Furiosos’, do ‘Van 

Daime’ por causa das corridas de carro e da porradaria (risos). Isso pra mim é ser um 

homem masculino. (Anderson) 

 
Para ser considerado um homem masculino tanto Paulo como Anderson demonstram, 

nas citações acima, que o indivíduo deve atender as expectativas e pressões da sociedade acerca 

do que é ou de como deve ser o comportamento de um homem. Em seu discurso, Anderson 

ainda exemplifica o que seriam ‘coisas de homem’. Assim, ele compreende masculinidade a 

partir do exercício de atos como falar grosso e alto, consumir cerveja em botequins ‘sujos’, 

jogar sinuca, frequentar estádios de futebol, torcer por um time de futebol,
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não demonstrar muita preocupação com a alimentação saudável, gostar de filmes de corrida 

de carro e lutas. O mundo dos produtos surge, neste ponto, como um construtor da 

masculinidade dos informantes. No entanto, os informantes deixam claro que não basta 

consumir qualquer coisa caso se queira reforçar uma masculinidade hegemônica, ou seja, uma 

concepção de masculinidade dita socialmente como ideal (CONNELL, 2005). É necessário, 

por exemplo, consumir esportes denominados como ‘de homem’, como o futebol, além de 

frequentar bares ou botecos que sejam, para eles, vistos como “rudes e sujos”. 

Nos discursos analisados é possível identificar ainda inúmeras regras heteronormativas 

dominantes as quais os informantes foram submetidos durante a vida. Neste sentido, um dos 

entrevistados fala da privação de certos tipos de comportamentos perante a pressão social que 

o homem sofre para ser e se manter de acordo com o modelo de masculinidade hegemônica. 

Em  seu  discurso,  ele  fala  sobre  a  necessidade  de  se  limitar  ou  negar  comportamentos 

femininos e frequentemente demonstrar sua virilidade, no intuito de provar e administrar sua 

masculinidade. Para ele, a opção por consumir determinados serviços e produtos a outros 

pode ser uma resposta inconsciente do homem a essas pressões sociais: 
 

O hetero sofre pressão social no sentido de “você é homem, você não pode fazer isso 

ou aquilo. Você não pode ir na ‘Juliana Paes’ (salão de beleza) porque você é homem.” 

A pressão existe, e muitas vezes isso já tá tão enraizado em você... Por exemplo, o 

fato de ir em uma barbearia e não ir no salão unissex pode ser um pouco influenciado 

por isso. (Valter) 

 
Assim, no trecho acima, é possível verificar que a negação de se consumir produtos e 

serviços associados ao feminino parece ser uma das formas de construir e administrar esse 

modelo de masculinidade hegemônica. Para o informante abaixo, essa pressão social e a série 

de comportamentos que são impostos aos homens são fatores responsáveis, ao mesmo tempo, 

por construir sua masculinidade e uma posição social na sociedade e por determinar ou 

orientar suas opções de consumo. Quando não está com uma mulher, o informante relata que 

faz escolhas de consumo diferente do que na presença delas. Isto ilustra que, a depender do 

contexto onde o individuo se encontra, ele administra a forma que sua masculinidade vai ser 

expressa. 

 
Eu aprendi que o homem tem que cuidar da mulher. É obrigação dele procurar saber 

se a mulher tá bem, como ela tá. Todo homem cresce aprendendo que, quando tá 

com mulher, ele precisa prestar mais atenção aos detalhes. [...] Por isso que, quando 

tu tá com uma mulher, tu não vai escolher o mesmo lugar pra ir do que quando tu tá 

sozinho ou com os amigos. Tu vai escolher um lugar mais ajeitadinho, mais bonitinho. 

Tipo, quando tu tá sozinho, tu pode parar em qualquer lugar pra ir no banheiro, não 

precisa parar num lugar ‘mais limpo’. Mas se tu tá com uma mulher é diferente. Se tu 

para pra ela ir num banheiro sujo, as pessoas vão olhar tipo “pô, que merda de homem 

é esse que não se dá nem ao trabalho de levar a mulher num lugar decente.” (Otávio) 

 
Em suma, a identidade masculina aparece na análise dos dados como algo pronto, 

construído e administrado em obediência a normas e pressões sociais as quais os informantes 

foram e são submetidos em seus processos de socialização. Essas masculinidades são 

legitimadas por meio de atitudes e comportamentos específicos, dentre os quais as escolhas 

sobre o que, onde e como consumir. A isso, somam-se os dilemas e preocupações quanto à 

manutenção destas masculinidades, na medida em que o seu descumprimento pode originar uma 

reprovação social. E o ponto mais próximo de uma reprovação social é a aproximação do polo 

feminino, a segunda categoria mais recorrente na análise dos dados.
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4.2.2    Negação do feminino 
 

A segunda categoria que emergiu da análise dos dados foi a negação do feminino. Para 

os informantes, suas masculinidades são construídas em relação ao que elas não são. De fato, 

a masculinidade e feminilidade são conceitos inerentemente relacionais, que só adquirem 

significado quando tomados um em relação ao outro (CONNELL, 2006). Deste modo, além 

do universo de comportamentos considerados pelos informantes como ‘de homem’, os 

entrevistados evidenciam a construção e administração de suas masculinidades a partir da 

oposição, negação ou minimização de traços que eles consideram femininos. A fala de João, 

abaixo, ilustra isso. Segundo ele, o espaço de consumo de uma barbearia é um lugar onde 

mulheres não frequentam, sendo, portanto, um ‘lugar de homem’. Logo, seria um local onde ele 

conseguiria reafirmar sua posição de homem, logo, sua masculinidade. 

 
Ir em barbearia é diferente de ir em salão de beleza. Barbearia é o lugar específico 

para o homem se cuidar. Não tem mulher. É um lugar dedicado ao homem. Eu sou 

homem, por isso eu vou em barbearia porque em barbearia só vai homem. Você não 

vai encontrar mulher em barbearia [...] Ninguém vai chamar de 'viado' o cara que vai 

na barbearia, porque lá é lugar de 'homem' (João) 

 
O fato de que o masculino deve atender a uma gama de comportamentos ‘de homem’ 

e se opor, negar ou minimizar ao feminino, ajuda os entrevistados a caracterizar os indivíduos 

‘não masculinos’. Deste modo, a mulher, o ‘homem afeminado’, o ‘viado’ e o ‘gay’ são ditos 

pelos informantes como indivíduos detentores, em maior ou menor intensidade, de 

características e comportamentos socialmente associados ao feminino, logo indivíduos que 

tem um status social inferior ao seu, donos, portanto, de uma masculinidade subordinada 

(ECCEL, SARAIVA e CARRIERI, 2015). Por exemplo, ao usar roupas em tons associados, 

no contexto brasileiro, ao feminino, como o rosa, Ricardo conta que foi chamado de ‘gay’. Logo, 

é possível perceber que, diante do episódio, o informante imediatamente se autodenomina ‘cool’ 

(inovador), em uma tentativa de afastar o rótulo de ‘não masculino’, e inicia uma possível 

justificativa para ter recebido este rótulo. Neste caso, a preferência de Ricardo por consumir 

peças monocromáticas é uma estratégia para sustentar um tipo de masculinidade ‘clássica’, 

como mostra o discurso abaixo: 

 
Eu tenho uma bermuda que eu gosto muito que é uma bermuda rosa, é bem clara a 

cor. Ai minha amiga: “tá gay, tá bem gay essa roupa ein?!” (risos), ela falou, brincando 

comigo. Ai eu falo assim “tá cool!”. Botei a bermuda rosa com uma polo florida. Não 

sou muito de usar camisa estampada, eu sou mais clássico, então eu prefiro comprar, 

por exemplo, camisa polo de uma cor só, azul, preto. Ai nesse dia eu sai ‘cool’ demais 

(risos) [...] O que seria ‘cool’? Não sei, seria um informal, mas, ao mesmo tempo mais 

arrumadinho, uma forma de se vestir mais ‘leve’, saindo um pouco daquelas cores 

mais clássicas. (Ricardo) 

 
Similarmente, o consumo de bens pertencentes culturalmente ao universo feminino, no 

contexto brasileiro, ajuda Anderson a justificar o rótulo de ‘afeminado’ que ele dá ao amigo 

Álvaro. A aplicação de botox, a preocupação excessiva com a estética, a apreciação e o 

conhecimento sobre vinho, a atenção à decoração de espaços e à qualidade dos elementos 

domésticos e o gosto musical são fatos que, de acordo com Anderson, impedem-no de posicionar 

o amigo no polo masculino. Nota-se que o fato de Álvaro se relacionar frequentemente com 

mulheres não é suficiente que lhe garantir uma masculinidade a prova de questionamentos. Seu 

consumo categorizado como ‘feminino’ se sobressai a suas práticas
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sexuais,  sendo,  portanto,  o  fator  de  maior  peso  para  determinar  sua  identidade  ‘não 

masculina’. Abaixo a fala de Anderson: 

 
Aquele amigo do botox que eu falei, ele já é mais afeminado. Ele gosta de ‘coisas de 

mulher’, tipo estudar esses negócios de vinho, ele entende de vinho. A decoração do 

apê dele, eu acho meio feminina, tipo, tem bastante coisinhas de mulher, detalhezinhos 

demais. Tem um sofá vermelhão, com umas almofadinhas tailandesas bordadas com 

cristal ‘não sei o que’. Os lençóis são de fio ‘sei lá o que’. Uns negócios bem frescos, 

sabe?! Tem um piano de cauda, umas coisas meio ‘bichas’. Ele pega mulher muita 

e tal, mas é meio afeminado. [...] Só vai no Werner (salão de beleza), faz limpeza de 

pele todo mês, não sai de casa sem gel, com o cabelo impecável. (Anderson) 

 
Nos discursos analisados, é possível perceber que o feminino representa uma afronta à 

condição de homem viril e heterossexual almejada pelos informantes, devem ser, portanto, 

evitado  e  até  desqualificado  durante  o  processo  de  construção  da  masculinidade.  Neste 

sentido, Igor é categórico ao afirmar, abaixo, que ir contra as prescrições normativas sobre o 

que um homem ‘deve’ consumir representa uma ameaça à construção de sua masculinidade 

hegemônica e sólida, uma vez que o coloca mais próximo da esfera feminina. 

 
Eu acho que homem feminino tá mais desprendido das questões que a sociedade 

impõe de masculinidade [...] Eu acho que basta se desprender do padrão que a 

sociedade impõe de masculinidade pra ele ser considerado um homem afeminado. 

[...] O fato de o homem consumir em discordância ao que a sociedade espera que ele 

consuma já faz com que ele seja considerado mais próximo do feminino. (Igor) 

 
Na análise dos dados, a identidade de gênero masculina dos informantes é construída 

por um sistema de representações que promove a diferença entre os gêneros masculino e 

feminino. Assim, os informantes reforçam suas masculinidades por meio de ações e 

comportamentos que não possuam ou afastem traços de feminilidade, refletindo, fortemente, em 

suas práticas de consumo. Por meio do consumo, estes informantes constroem e administram 

suas masculinidades. 
 

4.2.3    Consumo ‘de homem’ 
 

A terceira categoria que surge recorrentemente na analise dos dados é o consumo ‘de 

homem’ como forma de provar ou reforçar a existência de um tipo de masculinidade 

hegemônica. A seguir são detalhados os produtos e atividades que auxiliam os informantes a 

se posicionarem como homens no meio onde estão inseridos e, assim, afirmar suas 

masculinidades. 

Quando questionados sobre seus hobbies, a maioria dos informantes cita a prática de 

atividades físicas como corrida, lutas, musculação e jogar futebol. Dunne et al (2006) explica 

que é comum essa associação entre prática de exercícios físicos e masculinidade, uma vez que 

esta contribuiu para a construção social do corpo rígido e musculoso e ajuda na distinção entre 

a anatomia masculina e a feminina. Na fala de Paulo, abaixo, é possível perceber este ponto, 

pois a ida a academia e o ato de cuidar do corpo representam maneiras de se tornar mais atraente 

para o sexo oposto e, ao mesmo tempo, impor uma posição entre os demais homens. 
 

Não  perco  um  dia  de  academia.  E  também  é  natural,  entre  os  homens,  ficar 

reparando pra ver se o outro tem um abdominal legal, o braço mais definido. E eu 

sei que mulher repara isso também (risos). (Paulo)
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A respeito do consumo de cosméticos e práticas de beleza, os informantes parecem viver 

um dilema entre cuidar da beleza e preservar suas masculinidades, afinal cuidar da beleza  

aproximaria  o  homem  da  mulher  (FONTES,  BORELLI  e  CASOTTI,  2012).  Ao mesmo 

tempo em que parecem desejar ter uma boa aparência, os cuidados necessários para tê-la 

podem ir de encontro ao que é socialmente aceitável que seja consumido por um homem. A 

estes homens é permitido se cuidar, desde que o faça de forma privada e discreta ou com cautela, 

pois o excesso de vaidade traz traços de feminilidade, ameaçando a masculinidade, conforme 

mostram as falas abaixo: 

 
Me cuido, mas não em excesso porque não sou ‘viado’ (Iuri) 

 
Homem que não tem muita ‘frescurinha’. Ele pode até se cuidar, é importante se 

cuidar, mas não em excesso. Quando o cara se cuida demais, exagerado, ai ele fica 

meio afeminado (Anderson) 

 
Eu   acho   que,   tradicionalmente,  aquele   homem   mais   vaidoso,   com   aquela 

preocupação com o cabelo, de ajeitar o cabelo, aquela coisa de gostar de usar roupas 

mais coloridas, ele será visto, pelas definições tradicionais, como um homem mais 

feminino (Roberto) 

 
Como  já  mencionado  anteriormente  a  negação  e  afastamento  de  tudo  que  seja 

feminino direciona o consumo dos informantes, motivando-os a procurar o que denominam 

“consumo de homem”. Assim, o consumo relativo a higiene pessoal, o uso de cremes 

hidratantes, gel, cera ou pomada para cabelo, o corte de cabelo e feitio de barba são atividades 

declaradas abertamente e sem estigma por todos os entrevistados quando questionados como 

exercem sua vaidade. Essa noção de vaidade controlada ajuda os informantes a marcarem como 

masculinas suas práticas de higiene pessoal e cuidado com a estética. Não obstante, o ato de 

cuidar da beleza aparece sempre associado a símbolos ou referências ao universo masculino, 

como uma estratégia para reforçar o distanciamento o polo feminino, como evidenciam as falas 

abaixo: 

 
Sempre que  vou  sair  passo  o  meu  gel,  que  é  da  Macholândia, uma  marca de 

produtos pra homem que comprei na barbearia que vou (Diogo) 

 
Eu gosto de passar uns óleos cheirosos que ela tem, pra fazer massagem na panturrilha 

depois do futebol. Nossa, é muito bom. A pele fica ‘maciazinha’, com um cheiro 

bom. (Pedro) 

 
O xampu não é de mulher, tá escrito homem na embalagem (risos), então é de 
homem. (Valter) 

 
O significado associado aos espaços de consumo frequentados pelos entrevistados 

participa igualmente na construção e administração das suas masculinidades. Para eles, ao 

frequentar um local, o indivíduo é contaminado por este espaço, o que impacta diretamente 

seu modo de agir, falar e se comportar, impactando, com isso, suas masculinidades, conforme 

evidenciam as falas “se você vai em um lugar onde só vai homem, você acaba virando homem 

também” (Iuri) e “um lugar onde só vai homem, acaba ficando com cara de homem” (Diogo). 

Chico, por exemplo, afirma que a barbearia que frequenta é capaz de resumir e materializar o 

que a sociedade brasileira institui ou espera que o homem naturalmente aprecie, reunindo, 

assim, elementos importantes para a constituição de sua masculinidade:
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[...] porque o papo em barbearia é sempre futebol e sacanagem. Pra beber tem o que? 

Cerveja! Olha isso! Reúne tudo que um homem gosta de fazer. [...] É natural do 

brasileiro gostar de futebol, de putaria, e com um ‘goró’ ainda? Que isso, é perfeito! 

Que homem não se identifica com isso? Desculpa, mas todo homem gosta disso. 

(Chico) 

 
Já Anderson, utiliza como exemplo o bar que frequenta todas as quintas-feiras com os 

amigos. Ele explica que, embora as mulheres tenham acesso permitido, elas se sentem 

constrangidas em frequentar o local devido as características do ambiente e a seus 

frequentadores, em sua maioria homens. A ausência de mulheres, o ambiente sem ‘frescuras’, 

a oferta de cerveja, petiscos e jogos, a possibilidade de falar alto e portar-se de modo 

descontraído fazem  com  que  Anderson  e seus  amigos  se identifiquem  com  este  espaço, 

considerado por eles mais masculino. Ou seja, os bens materiais dispostos no bar e as interações 

que ali ocorrem são fontes de inspiração e sugestão para a criação, negociação e reforço das 

masculinidades dos sujeitos ali presentes (BORGERSON, 2005). 

 
Só vai homem. Mulher pode ir? Pode! Mas nenhuma quer ir, porque vai se sentir 

constrangida em algum momento. Mulher não combina com o ambiente, com o 

público que vai lá. Só tem homem. E tem também que a gente quer ficar sozinho, 

falar besteira, falar pornografia, falar merda a vontade. Aquele é um momento de 

homem com meus amigos, entende? Só isso, nada demais mesmo. Lá tem a nossa 

cervejinha, o poker da galera, a gente se esbalda! Dá aquela relaxada da semana, 

esquece um pouco dos problemas, fica lá bebendo, jogando, vendo jogo do 

Brasileirão, comendo uns petiscos. Tudo é masculino: a gente pode falar alto, botar 

o pé na cadeira, não tem frescura. É a combinação perfeita pra deixar o homem feliz! 

(Anderson) 

 
Exemplo análogo é dado por outro informante, em seu relato abaixo, quando explica 

porque homem prefere boteco ‘pé sujo’. Em bares elitizados, ele se sente privado de agir de 

forma natural e espontânea, pois esses ambientes são mais solenes e detalhistas, exigindo um 

comportamento, segundo ele, mais formal e uma atenção maior às normas de conduta. Em 

ambientes  mais  descontraídos  e  sem  formalidades,  Paulo  consegue  ser  ele  mesmo. 

Novamente, é possível verificar que o informante se identifica com o bar e os elementos e 

interações que ocorrem nesse ambiente. Além disso, este ambiente aparece como espaço de 

encontro e interação, onde Paulo e seus amigos podem conversar sobre mulheres e jogos de 

caráter culturalmente masculinos, como futebol e basquete, utilizando, inclusive, palavras de 

baixo calão, sob a justificativa de este ser um comportamento usual do homem. Este espaço 

de sociabilidade é capaz de fixar a identidade pessoal e social de um grupo (CHANLAT, 

1994), tanto que Paulo traz a qualidade de íntimo, sigiloso e particular a este espaço, 

equiparando-o a uma espécie de clube, onde são permitidos comportamentos, falas e práticas 

normalmente proibidas em espaços públicos. 

 
[...] Porque, sei lá, aqueles bares gourmet que tá tendo agora, dá medo de encostar 

no sofá, na parede pra não sujar. Dá medo até de respirar. Você não consegue ser 

você. Quem gosta daquilo é mulher, mulher que repara muito decoração, detalhes, 

essas coisas. Esse boteco é ‘pé sujo’, descontraído. Lugar pra homem tem que ser 

mais informal, menos careta. É um ambiente onde, às vezes, sai um palavrão, mas é 

homem cara, não tem jeito. Sai um palavrão, sai um “nossa que gostosa e não sei o 

que”. [...] Quando estamos entre amigos, só homem, a conversa é sobre tudo, desde 

a capa da Playboy até a mulher que passou, jogo de futebol, jogo de basquete. [...] 

Ali, você tá tipo que 'fechado'. É o nosso clube, é onde eu e meus amigos podemos 

falar o que a gente quiser, entendeu? (Paulo)
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Na análise dos dados, fica claro que as informantes utilizam produtos e atividades 

como ferramental para construir, expressar ou reforçar suas masculinidades, remontando 

fortemente ao processo de self estendido (BELK, 1988). Embora as masculinidades destes 

informantes apareçam como algo já constituído pelas normas sociais, o consumo de objetos, 

lugares, ideias e experiências é amplamente utilizado para a administração dessas 

masculinidades nos contextos onde estes indivíduos se inserem. 

 
5  CONCLUSÃO 

 
Este trabalho teve como objetivo analisar como o consumo de homens residentes na 

região metropolitana do  Rio  de Janeiro  influencia a construção  e administração  de suas 

masculinidades. A partir da análise dos dados, foi possível perceber que as masculinidades 

dos homens no contexto analisado  estão fortemente condicionadas as  normas e pressões 

sociais, a negação do feminino e ao consumo de objetos e experiências específicos, 

categorizados como ‘de homens’. 
A sociedade brasileira foi construída sobre um discurso onde homem e mulher, 

masculino e feminino ou macho e fêmea obedecem a uma divisão binária, representando 
opostos. Nesta divisão, nossa sociedade normatiza o que é ser ‘homem’ e o que é ser ‘mulher’ 
e, consequentemente, cobra dos indivíduos comportamentos e posturas correspondentes a 
cada um destes gêneros. De modo ininterrupto, ao longo da vida, os homens pesquisados 
constroem, reconstroem e negociam suas masculinidades, sempre em torno dessas normas 
sociais dominantes, privando-se de determinados comportamentos para ser, se manterem e 
construírem um ideal masculino. Ao se comportarem ‘como homens’, fazerem ‘coisas de 
homens’ e falarem ‘igual homens’, suas masculinidades são legitimadas socialmente, ainda 
que tenham que ser constantemente provadas. 

Deste modo, o consumo destes indivíduos funciona como suporte social para estas 
pressões e normas socialmente impostas a eles. Em um primeiro momento podemos concluir 
que  muitas  das  práticas  de  consumo,  como  ir  a  barbearias  ou  simplesmente  beber  com 
amigos, surgem a partir destas pressões. 

Além disso, os resultados apontam que os homens tendem a tomar ações e escolher 
comportamentos de consumo que neguem, afastem ou minimizem possíveis traços de 
feminilidade, uma vez que suas masculinidades obedecem a um sistema de representações que 
promove fortemente a diferenciação entre o masculino e o feminino. Deste modo, para serem 
masculinos, estes informantes consomem itens que a sociedade instituiu como sendo ‘de 
homem’, seja porque negam o polo feminino, seja porque ajudam na comprovação ou reforço 
da existência de suas masculinidades. 

Cumpre ressaltar ainda que as masculinidades, como construtos sociais, admitem 
qualidades plurais e heterogêneas. Como identidades de gênero, representam, sobretudo, um 
instrumento de autoexpressão para o indivíduo, refletindo o modo como este se vê diante da 
sociedade onde se insere. Deste modo, é imprescindível admitir a possibilidade de o homem ser 
homem de muitas maneiras diferentes, e não necessariamente de acordo com o que é 
instituído socialmente. 

Este estudo buscou contribuir para a compreensão do consumo como fenômeno capaz 

de construir, expressar e reforçar narrativas identitárias de gênero. Ademais visamos 

possibilitar, à comunidade acadêmica e profissional, a compreensão acerca da profunda 

influência do quadro sociocultural no consumo dos homens no contexto brasileiro. Como futuras 

pesquisas, sugerimos aprofundar o entendimento sobre o modo como os ambientes, seus 

elementos e interações contribuem para a expressão, construção e reforço de identidades de 

gêneros de seus frequentadores. Neste sentido, possíveis estudos poderiam aprofundar a
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compreensão sobre a influência da materialidade dos espaços de consumo nas narrativas 

identitárias dos indivíduos. 
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