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RESUMO  

O consumo como delineador dos projetos identitários, a qualidade construcionista do gênero e 

as transformações ocorridas na relação entre os gêneros nas últimas décadas, levantam a 

reflexão sobre a influência das representações de gênero masculino divulgadas pelo mercado 

na formação identitária dos indivíduos. Deste modo, este estudo tem como intuito perceber 

como gênero masculino é promulgado pelo comércio do Mercadão de Madureira, como um 

importante centro cultural e social de consumo popular. Com base em uma única visita a este 

importante centro cultural e social de consumo popular, foi possível verificar a que a 

representação do masculino ali estimula e retifica práticas sociais que instituem o que é ser 

masculino, restringindo os direitos e possibilidades de se viver este gênero. Em um 

movimento vicioso, o sujeito segue consumindo um padrão único de masculinidade, 

corroborando as crenças já arraigadas na sociedade e para a institucionalidade social do ideal 

de masculinidade hegemônica.  
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1 INTRODUÇÃO   

  

Em 1914, uma feira livre de produtos agropecuários marca o início do Mercadão de 

Madureira, no bairro de mesmo nome, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Dois anos 

depois, esta feira é transferida para o terreno hoje sede e quadra da escola de samba carioca 

Império Serrano, no mesmo bairro e, em 1959, é definitivamente remanejada para um galpão 

à Avenida Ministro Edgar Romero, ainda em Madureira. Após o grande incêndio, 

“ressurgindo das cinzas, reabria as suas portas o Mercadão de Madureira, moderno na sua 

infraestrutura, mas tradicional na sua forma” (MARTINS, 2009, p.107), em outubro de 2001. 

Assim, o bairro de Madureira trazia novamente, em sua principal avenida, o polo comercial 

responsável pelo significativo desenvolvimento daquela região.  

O Mercadão1 é reconhecido como um centro comercial, que “desde o carnaval até as 

festas de final de ano, atende todos os ciclos de consumo, [e] na atualidade destaca-se também 

como centro de convívio humano, onde barreiras são anuladas e encontradas pessoas de 

diferentes padrões de renda e cultura” (MARTINS, 2009, p.116). Segundo o autor, o 

Mercadão é marcado pela diversidade, sendo, assim, local de encontro de muitos grupos 

sociais e de construção de territorialidades. A riqueza cultural e social e intensa atividade 

comercial colocam o Mercadão como cenário rico para a análise do papel do consumo na 

formação e expressão identitária dos indivíduos, entre as quais a identidade de gênero.  

A atenção para a relação entre o consumo e os projetos de identidade dos 

consumidores se deve, principalmente, a influência estruturante do mercado na produção de 

posições específicas de consumo, de acordo, por exemplo, com normativas sociais, legislações 

                                                 
1 A fim de evitar a repetição exaustiva do nome ‘Mercadão de Madureira’, optou-se por utilizar também a 

designação ‘Mercadão’.  
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e ideologias. À medida que o consumo divulga imagens do universo masculino ou feminino 

estereotipado reforça a ideia de que essas representações são naturais, tornando-as socialmente 

aceitas. Neste âmbito, o consumo se configura como prática discursiva normativa que 

contribui para o delineamento dos contornos identitários dos indivíduos, em consonância com 

o momento sócio-histórico em que foram enunciadas.  

Contudo, esse processo de representação de gênero a partir de consumo torna-se ainda 

mais complexo quando percebemos gênero como algo construído de acordo com o campo 

social onde o indivíduo está inserido, e não como algo que se dá de forma natural e biológica, 

o que abre oportunidades para formações plurais e genéricas de gênero. Se de um lado o 

indivíduo, como membro da sociedade, tem o peso de seu processo de socialização, do outro 

ele 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, é possível o aparecimento de 

indivíduos com identidades de gênero opostas àquelas esperadas social e culturalmente, como, 

por exemplo, o homem sensível, vaidoso e delicado (GOLDENBERG, 2000).  

O consumo como delineador de projetos identitários, a qualidade construcionista do 

gênero e as transformações ocorridas na relação entre os gêneros nas últimas décadas, o que 

resultou em formas variadas de experiências e vivências masculinas, levantam a reflexão 

sobre a influência das representações de gênero masculino divulgadas pelo mercado na 

formação identitária dos indivíduos. Deste modo, este estudo tem como intuito perceber como 

gênero masculino é promulgado pelo comércio do Mercadão de Madureira. Para tal, o 

referencial teórico discute a influência do consumo na construção da narrativa identitária dos 

indivíduos, bem como a qualidade construcionista do conceito de masculinidade. Com base 

em uma única visita a este importante centro cultural e social de consumo popular, foi 

possível verificar a que a representação do masculino ali estimula e retifica práticas sociais 

que instituem o que é ser masculino, restringindo os direitos e possibilidades de se viver este 

gênero. Em um movimento vicioso, o sujeito segue consumindo um padrão único de 

masculinidade, corroborando as crenças já arraigadas na sociedade e para a institucionalidade 

social do ideal de masculinidade hegemônica.  

  

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

  

O sujeito contemporâneo aparece imerso na sociedade de consumo, uma esfera de 

produção de identidades, que permite ao indivíduo criar a si mesmo, atribuir uma história e 

uma consistência ontológica para si (ROCHA, 2005). Nesta sociedade, o processo de 

construção da identidade não ocorre somente de acordo com construtos sociológicos, mas 

também com a ajuda das atividades, objetos e relações de consumo que fundamentam o lugar 

do indivíduo no mundo social (SCHOUTEN e McALEXANDER, 1995). Assim, o material 

simbólico disponível nas relações de consumo passa a participar, ativa e ininterruptamente, 

dos projetos de identidade de indivíduos e grupos.  

Baudrillard (1996) explica o consumo como uma estratégia de diferenciação social: o 

indivíduo se distingue dos demais a partir da variedade de bens que consome, que passa, 

então, a ser o discurso daquilo que é ou que desejaria ser. Já Kacen (2000) reforça a 

concepção de consumo como ferramenta para marcar a distinção principalmente entre 

gêneros, uma vez que a sociedade de consumo desenvolveu-se dentro de uma cultura que 

distinguia homens e mulheres, masculino e feminino, o que tornou o consumo uma atividade 

essencialmente genderificada.  

O consumo, por meio de suas narrativas e representações, constrói lugares, prescreve 

normas e padrões culturais que fazem referência direta à organização social e às hierarquias 
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vividas pelos sujeitos. Assim, tem papel fundamental na constituição de significados em torno 

dos papéis e identidades de gênero, seja no intuito de ampliar ou de restringir os direitos e 

possibilidades de se viver o gênero. A atenção para a relação entre o consumo e os projetos de 

identidade dos consumidores se deve, principalmente, a influência estruturante do mercado na 

produção de posições específicas de consumo, de acordo, por exemplo, com normativas 

sociais, legislações e ideologias. Por exemplo, é socialmente instituído que, se o bebê nasce 

menino, ele deve ganhar carrinhos e presentes na cor azul; se nasce menina, deve ganhar 

bonecas e presentes na cor rosa. Assim, desde crianças aprendemos que meninos devem 

brincar somente com carrinhos e bola, enquanto meninas devem se ocupar somente com 

bonecas e atividades ligadas a seus futuros papéis de mãe e dona de casa. Enquanto persegue 

seu projeto de identidade, o indivíduo utiliza os elementos culturais daquilo que consome, 

alinhando, intencionalmente ou não, suas identidades aos imperativos estruturais do mercado 

(ARNOULD e THOMPSON, 2005).  

À medida que o consumo divulga imagens do universo masculino estereotipado 

reforça a ideia de que essas representações são naturais, tornando-as socialmente aceitas. O 

consumo, assim, se configura como prática discursiva normativa que contribui para o 

delineamento dos contornos identitários dos indivíduos, em consonância com o momento 

sócio-histórico em que foram enunciadas.  

Contudo, esse processo de representação de gênero a partir de consumo torna-se ainda 

mais complexo quando inserimos questões de gênero ao estudo do consumo ou quando 

percebemos que, conforme salta de um papel social para outro, o homem assume 

comportamentos contraditórios àqueles estipulados socialmente como adequados ao homem 

(SOLOMON, 2011). Por exemplo, como pais, os homens adotam um comportamento 

altamente feminino; como empresários, eles se aproximam do ideal masculino; como amigos, 

eles podem caminhar pelas esferas do feminino e masculino ao mesmo tempo. A constatação 

de que a masculinidade é um dado histórico, em que as suas práticas de poder, percepções e 

experiências são forjadas social e culturalmente, abre um mundo de novas perspectivas na 

forma de pensar as masculinidades (CONNELL e MESSERSCHMIDT, 2013).  

Até a década de 70, a identidade masculina era tida como naturalmente inerente ao 

homem (SCOTT, 2002). Contudo, a principal característica dos estudos e pesquisas centradas 

nos homens e na masculinidade iniciados a partir da segunda metade da década de 80 é 

justamente a rejeição do modelo que interpreta a experiência masculina como um conjunto de 

normas rígidas com significados imutáveis.   

No âmbito latino-americano, os acadêmicos dedicados a estes estudos descrevem o 

termo masculinidade e tudo o mais que esteja relacionado ao universo masculino de, pelo 

menos, quatro formas distintas (GUTMANN, 2013). Segundo o autor, a primeira definição 

para masculinidade está relacionada ao pensamento, fala ou ação do homem. Para se diferir 

deste, o segundo conceito define como masculinidade todo pensamento, fala ou ação 

empreendida pelo homem na tentativa de posicionar e distinguir-se socialmente como homem. 

Um terceiro conceito define masculinidade com uma qualidade que aparece em maior 

quantidade ou mais intensamente em alguns indivíduos a outros, seja porque nasceram com 

esta, seja porque a conquistaram ao longo da vida. Finalmente, a última definição citada pelo 

autor é a que recorre a situação relacional entre masculino e feminino para conceituar 

masculinidade como tudo que não possui ou nega traços de feminilidade.  

Comum a todas essas conceituações é o reforço das condições sociais, culturais e 

históricas nas quais as masculinidades são construídas. O conceito de gênero está relacionado 

a organização social da relação entre sexos, referindo-se a representação da diferença social e 

psicológica entre homens e mulheres. Assim, gênero trata de questões relativas ao masculino e 

ao feminino, buscando compreender as relações e os papéis que homens e mulheres assumem 
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na sociedade (CABRAL e DIAZ, 1999), representando, portanto, uma categoria social 

imposta sobre o corpo sexuado.  

A noção de gênero é construída e aprendida nas relações históricas, sociais e culturais 

nas quais o sujeito se inscreve desde seu nascimento (SCOTT, 2002). A autora explica que, 

quando tomam contato com os conceitos normativos de uma sociedade (princípios religiosos, 

educativos, científicos, políticos ou jurídicos), as representações simbólicas para as categorias 

‘homem’ e ‘mulher’ adquirem a qualidade de consenso social, sendo, então, declaradas como 

únicas possíveis para aquela sociedade. A partir dai, a sociedade passará a divulgar, por meio 

de representações, o que é masculino e o que é feminino.  

A sociedade brasileira foi construída sobre um discurso heterenormativo, onde homem 

e mulher, masculino e feminino ou macho e fêmea obedecem a uma divisão binária, 

representando opostos. Representações de masculinidade são, então, socialmente definidas em 

oposição a feminilidade, trazendo a oposição homem/mulher e masculino/feminino de modo 

categórico, atemporal e inequívoco (SCOTT, 2002). Masculino e feminino, assim, são polos 

com fronteiras rígidas e instransponíveis, não se misturando entre si. Deste modo, o indivíduo 

aprende, desde a infância, que o masculino é o outro ‘não feminino’ e que, portanto, homens e 

mulheres personificam traços opostos e mutuamente exclusivos (KACEN, 2000).  

Assim, nossa sociedade representa gênero como algo binário e fixo, ignorando a 

dinâmica relacional entre masculino e feminino na constituição da identidade. Do mesmo 

modo, nossa sociedade institui e espera como ‘natural’ a coerência entre sexo e gênero. Se o 

indivíduo nasce com as características biológicas de homem, automaticamente, deve 

personificar características e comportamentos previamente estabelecidos e normatizados pela 

sociedade como masculinos. Assim, deve atender a determinadas obrigações (ser 

heterossexual, viril, dominador, agressivo), ocupar posições específicas na sociedade 

(provedor da família) e possuir certos valores e qualidades provenientes do biológico e 

psicológico (forma física imponente, musculatura e vigor físico, rapidez, coragem, distinção, 

controle sob as emoções e heroísmo) (SILVA, 2006).  

A familiarização ou naturalização das prescrições sociais a respeito do que é ou como 

deve se comportar um homem acaba consolidando um determinado padrão de conduta 

masculino, fixando, assim, um modelo normativo de masculinidade. Neste sentido, Connell 

(2005) aponta que em todas as sociedades existe uma concepção de masculinidade ideal, ou 

seja, um modelo de referência para o que é ser masculino. Essa masculinidade dita a “forma 

mais honrada de ser um homem”, instituindo uma condição masculina como dominante e 

superior aos demais, servindo, portanto, como parâmetro para a construção de outras 

masculinidades, ditas subordinadas (CONNELL e MESSERSCHMIDT, 2013, p.245).   

Contudo, se de um lado o indivíduo, como membro da sociedade, tem o peso de seu 

processo de socialização, do outro ele 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). 

Diante disso, é possível o aparecimento de indivíduos com identidades de gênero opostas 

àquelas esperadas social e culturalmente, como, por exemplo, o homem sensível, vaidoso e 

delicado (GOLDENBERG, 2000). Para Connell (2005), diante da perda de postos de trabalho, 

a concorrência feminina e as crises da economia mundial, o homem foi assumindo formas 

diversas de experienciar a sua masculinidade. Segundo ela, frente as variadas formas de 

experiências e vivências masculinas2 e os novos cruzamentos sociais, sob variáveis de etnia, 

classe social, identidades nacionais, subjetividades, gêneros e sexualidades, não cabe mais 

                                                 
2 Deve se também considerar as formas de experiências e vivências femininas, uma vez a situação relacional 

entre esses gêneros.  
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falar em masculinidade no singular, mas sim em masculinidades, indo além do padrão 

normatizado pela sociedade. Assim, diferentes pressupostos de representação do masculino 

são possíveis e, de forma geral, sempre existirá “mais de uma configuração para qualquer 

ordem de gênero de uma sociedade” (CONNELL, 2005, p.188). Por mais que o ideal de 

gênero tradicional permaneça vivo no subconsciente do indivíduo, ele passa a competir com 

conceitos modernos e fluidos de masculinidades e feminilidades presentes no plano mais 

consciente, dando liberdade aos indivíduos na construção de suas identidades sociais 

(GOLDENBERG, 2000).  

Neste sentido, as representações sociais binárias também expressam construções 

ideológicas de masculinidade e feminilidade que podem servir para subverter categorias e 

distinções de gênero convencionais e, por sua vez, motivar diferentes graus de reflexão a cerca 

das normas de gênero tomadas como legítimas pela sociedade (THOMPSON e ÜSTÜNER, 

2015). Neste âmbito, o consumo aparece como lugar para os indivíduos expressam resistência 

em relação às normas dominantes acerca de papéis e expectativas de gênero convencionais 

(GOULDING e SAREN, 2009). Assim, o consumo contribui para reformular o modo como as 

identidades são canalizadas para a sociedade, assumindo-se como ferramenta libertária ou de 

resistência à opressão das relações de gênero e de outros poderes institucionais 

(OURAHMOUNE, 2016).  

  

3 MÉTODO DE PESQUISA  

  

Este estudo teve como unidade de análise o Mercadão de Madureira, principal centro 

comercial da zona norte da cidade do Rio de Janeiro, situado no bairro de mesmo nome 

(MARTINS, 2009). No intuito de perceber as representações de masculinidades presentes 

naquele comércio o local foi visitado duas vezes (20/12/2016 e 15/01/2017). A primeira visita 

constitui-se a primeira ida da autora ao Mercadão de Madureira, de modo que tudo naquele 

espaço era novo e estranho. Neste ponto, existe a vantagem de se ter o olhar mais atento e 

despretensioso para o objeto de pesquisa, minimizando limitações atribuídas ao trabalho de 

observação. Segundo Cavedon (2014), ao se observar algo previamente conhecido, é natural 

que o pesquisador carregue uma série de pré-conceitos que podem prejudicar sua percepção 

do fenômeno a que se busca estudar. Assim, a primeira imagem da ambiência do Mercadão de 

Madureira mostrou-se confusa e movimentada para a autora, contudo, foi utilizada para sua 

ambientação primeira.  

A segunda visita foi o momento onde a mudança de olhar com relação ao objeto 

pesquisado foi necessária, implicando na observação atenta de elementos que, mesmo 

conhecidos de antemão, não haviam sido percebidos isoladamente. Na confusão de elementos 

materiais que ocorre no Mercadão foi preciso reordená-los, o que obrigou a autora a 

selecionar aqueles que se constituíam pertinentes ao objetivo de pesquisa. Neste caso, 

procurou-se por opções de consumo expostas e acessíveis ao público consumidor do local e 

que deixassem transparecer ou revelassem representações de gênero associadas ao masculino 

e ao ‘não masculino3’. Ressalta-se que a autora circulou por todas as galerias e andares do 

Mercadão. Assim, as imagens deste estudo e a narrativa das percepções do campo visam 

transportar o leitor para o instante, temporal e espacial, em que o acontecimento se desenrolou 

sob os olhos da pesquisadora, representando, portanto, as opções de consumo existentes no 

Mercadão no momento da pesquisa e pertinentes a seu objetivo.  

                                                 
3 Consideram-se identidades não masculinas àquelas associadas, quanto à oposição, a esfera do feminino, bem 

como todas as identidades que não obedecem a normatização heterossexual e/ou aos dizeres hegemônicos.  
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Pelo fato de a observação e coleta de dado ter se dado em uma única visita ao 

Mercadão, é necessário considerar a ocorrência de possíveis interferências no comércio, 

devido, principalmente a comemoratividades e de eventos pontuais do comércio do lugar. Para 

minimizar essas interferências, a autora focou em opções de consumo atemporais (que não 

respondiam pelas datas comemorativas de Natal e Ano Novo que se aproximavam). Isso não 

representou um prejuízo na quantidade ou qualidade de dados a serem coletados ou 

analisados, visto que a visita terminou assim que as opções de consumo se mostraram 

recorrentes e similares.  

  

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

  

Entro no Mercadão e sigo para o piso inferior. Lojas de artigos religiosos, de festas e 

papelarias estão dispostas lado a lado a lojas de roupas, brinquedos, perfumarias e espaços de 

venda de galinhas, cabritos, perus, coelhos e porquinhos-da-índia. De início parece existir uma 

lógica para a distribuição espacial das lojas, porque se atravessa uma zona de lanchonetes, 

seguida por um setor de brinquedos e logo uma área de lojas de artigos religiosos. Mas tão 

logo caminho pelo Mercadão, tão logo percebo que esta lógica não é uma regra, mas algo 

tentativamente seguido na organização do lugar. Os corredores amplos ficam estreitos quando 

disputados por visitantes e repositores de mercadorias, estes últimos, todos homens, sem 

camisa, que, com seus carrinhos carregados, informam, aos gritos, sua presença e pedem 

passagem. Essa movimentação é intermitente, contudo não é suficiente para tumultuar ou 

impedir o trânsito das cerca de 80.000 pessoas que circulam diariamente por aqui, visitando as 

mais de 580 lojas existentes (MARTINS, 2009).  

A cada passo, a distinção entre as lojas para o público feminino e para o masculino se 

torna cada vez mais forte e evidente. Um universo de diferentes tons de azul colore carrinhos 

e bolas que trazem ilustrações relacionadas a itens científicos e ambientes industriais. Já os 

diferentes tons de rosa, vermelho claro e roxo são predominantes nas bonecas, casinhas e 

livros com temas relacionados a maquiagem, princesas, cozinha e outros itens domésticos 

(Fig.1). Essa massa de tons azuis e de tons rosas ocupam prateleiras diferentes ou espaços 

distintos nos expositores das lojas.  

As representações do universo masculino trazem a figura de um menino e um bebê que 

utiliza boné, em meio a um conjunto de tons de azul (Fig.2 e 5). Do mesmo modo, as 

representações do universo feminino trazem a figura de uma menina de saia e um bebê que 

utiliza um laço no cabelo, em um aglomerado de tonalidades de rosa (Fig.3 e 4). Assim, é 

possível perceber que os brinquedos e outros itens ‘de meninos’ são azuis e os ‘de meninas’ 

são rosas. Esse consumo com forte distinção entre as cores rosa ou azul é uma das diversas 

formas normativas que a nossa sociedade tem de representar e, assim, dissociar os gêneros 

feminino e masculino (KELLER e ARAÚJO, 2014).   
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Fig. 1: Brinquedos ‘de Menino’ e ‘de Menina’. Fonte: A autora  

  

    
Fig.2: Painel ‘Lave bem as mãos’ Masculino.  

Fonte: A autora  
Fig.3: Painel ‘Lave bem as mãos’ Feminino.  

Fonte: A autora  

    
Fig.4: Painel ‘Chá de Bebê’ Feminino.   

Fonte: A autora  
Fig.5: Painel ‘Chá de Bebê’ Masculino.   

Fonte: A autora  
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Além disso, esse consumo determina, equivocadamente, os lugares e posições a serem 

ocupados pelo feminino e masculino nos variados espaços sociais. À figura da mulher, cabe a 

associação ao feminino e a atividades domésticas, o cuidado e o acalentar de bonecas, em uma 

forte representação do papel de mãe. Do lado oposto, à figura do homem, cabe a associação ao 

masculino e a atividades não domésticas, como atividades industriais e tecnologias, em 

preparo ao papel de provedor e cuidador. Essas posições estão intimamente relacionadas aos 

papéis masculinos e femininos sancionados socialmente, onde o homem deve ser trabalhador, 

chefe e provedor da família e a mulher deve ser mãe e esposa (SCOTT, 2002).  

Percebe-se, ainda, que nas representações aos indivíduos do sexo masculino (homens) 

não existe qualquer associação ao universo feminino, assim como nas representações dos 

indivíduos de sexo feminino (mulheres) não existe nenhuma associação ao masculino. Assim, 

o homem aqui representado está totalmente dissociado da esfera feminino e não possui traço 

algum de feminilidade. Esse homem é portador, única e exclusivamente, de uma 

masculinidade sólida e pura. A separação espacial dos itens ‘de meninos’ e ‘de meninas’ no 

interior das lojas ou em seus expositores de mercadoria reforça que a separação dos gêneros 

masculino e feminino. Este masculino é experenciado como algo hegemônico, uma vez que 

recusa se misturar com a esfera feminina. Esta representação do masculino como dominante 

desconsidera, pois, a construção relacional das noções do feminino e do masculino no interior 

de relações sociais, culturais e historicamente localizadas. Simplesmente é ignorada a 

impossibilidade de se tratar o feminino e o masculino isoladamente, pois um só existe e 

adquire significado através do outro (SCOTT, 2002).  

Esse processo de marcação ou representação estereotipada de gêneros e, 

consequentemente, o estabelecimento de papéis e códigos de conduta para o corpo entendido 

como masculino ou como feminino a partir da escolha de cores será constante durante a visita. 

Uma loja de vestuário anuncia um vestido rosa para meninas, figura representada novamente 

pelo laço na cabeça (Fig.6). Ao seu lado, a criança que representa o masculino está usando 

camisa e calça jeans, uma produção de vestuário que obedece a norma social que instituiu que 

meninos não devem usar vestidos. Em outra loja, os calçados para meninos, em tons de 

marrom e preto, são separados em uma prateleira distinta aos sapatos para meninas, na sua 

maioria nas tonalidades rosa ou vermelho (Fig.7 e 8). Novamente, é clara a distinção entre 

masculino e feminino, que ocupam claramente lugares e esferas distintas.  
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Fig.7: Sapatos de menina  

Fonte: A autora  

  
Fig. 6: Roupas de menina (à esquerda) e menino  

 Fonte: A autora  
Fig.8: Sapatos de menino  

Fonte: A autora  

  

Retornando ao piso térreo acesso um corredor onde, tentativamente, lojas de 

decorações para festas se aglomeram. Mesas montadas com bolos e docinhos de isopor e 

enfeites junto a painéis sugerem diversas temáticas para festas e confraternizações. Dentre 

muitos painéis, três remetem à temática de ‘festa de boteco’, o que, particularmente, chamam 

atenção não pela temática, mas pela forte associação do ambiente de bar, da cerveja e da 

figura feminina erotizada ao universo masculino. No primeiro painel (Fig.9), um garçom 

carrega uma bandeja com tulipas e garrafas cheias de cerveja. Uma garçonete com seios 

protuberantes e uma saia curta igualmente carrega uma bandeja com tulipas e garrafas cheias 

de cerveja no segundo painel (Fig.10). Pela perspectiva, as figuras do garçom e da garçonete 

são vistos de cima, sugerindo uma submissão ao expectador. O fato de representarem sujeitos 

subordinados ajuda a reforçar a superioridade do modelo de masculinidade proposto. Os 

painéis deixam o consumidor livre para optar entre o garçom, que servirá amigos e familiares, 

ou a garçonete, que, igualmente, servirá amigos e familiares, porém com a sensualidade de seu 

corpo feminino em vestes curtas e decotadas. A sensualidade também está no terceiro painel 

(Fig.11) onde um corpo feminino, sem rosto, com um decote e saia curta, oferece canecas de 

chope. Não é preciso ver seu rosto, tampouco saber quem é esta mulher. Seu corpo basta 

como objeto e ferramental para servir, o que remete fortemente a subordinação da figura 

feminina (CONNELL, 2005).  
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Fig.9: Painel ‘Boteco do’ com garçom.   

Fonte: A autora  
Fig.10: Painel ‘Boteco do’ com garçonete.   

Fonte: A autora  

 

  

 

Fig.11: Painel ‘Corpo Feminino’.  

Fonte: A autora  

  

Abaixo das figuras do garçom e da garçonete, os dois painéis trazem os dizeres 

‘Boteco do’, supondo a inscrição do nome do aniversariante ou figura central da 

comemoração. Fato é que existem somente painéis onde a preposição que segue ‘Boteco’ é do 

gênero masculino (‘Boteco do’). Pergunto a vendedora sobre painéis com a preposição 

feminina (‘Boteco da’), mas esta alega não ter recebido tal mercadoria. A mesma resposta se 

repete na loja seguinte, na da frente e em mais uma. Por fim, concluo que ‘festas de boteco’ 

são exclusivas para o público masculino, não sendo estando acessível ao público feminino o 

uso deste mote em suas comemorações. Ademais, o modelo de masculinidade representado 

aqui está associado ao uso de bebidas alcóolicas, ao ambiente de bar e a erotização do corpo 

feminino. Existe o reforço da visão socialmente instituída do bar como um espaço onde 
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naturalmente é esperado que o masculino circule, visto que o consumo de bebida alcoólica 

está relacionado ao aprendizado e exercício da masculinidade (ROSA e NASCIMENTO,  

2015). Além disso, nota-se o reforço “do masculino como sujeito da sexualidade e o feminino 

como seu objeto” (MINAYO, 2005, p.23) e pronta para servi-lo, de modo sensual. Neste 

ponto, é possível concluir que não existem novas possibilidades representativas do gênero 

masculino, mas um encerramento de conceitos em concordância com a regulação social.  

Em frente a uma estátua de Iemanjá, uma tabacaria chama a atenção por seu ambiente 

escuro e sóbrio. À porta uma armadura medieval (Fig.12) parece tentar demarcar o público 

que seria bem-vindo na loja: um sujeito que “deve apresentar distanciamento emocional, 

agressividade e comportamento de risco no seu dia a dia, ou seja, um homem bem mais 

próximo dos modelos do cavaleiro medieval, do guerreiro oitocentista e dos grandes 

soldados” (SILVA, 2006, p.121).   

  

 
Fig.12: Armadura medieval, Tabacaria  

Fonte: A autora  

  

Do lado esquerdo dessa armadura, uma estante dispõe objetos que levam os escudos 

dos quatro principais times de futebol do estado do Rio de Janeiro, objetos estes relacionados 

a experiências socialmente instituídas como masculinas: copos de chope, petisqueiras, 

copinhos de pinga, cantis e blusas de futebol (Fig.13). Observando aquela estante, questionase 

como uma simples estante consegue de modo tão claro e silencioso, materializar o estereótipo 

social de que “o futebol é coisa para macho” (FRANZINI, 2005, p.316). Uma atendente 

oferece ajuda. Ao desviar o olhar da estante para responder a atendente do local, noto que 

todos os funcionários ali são mulheres. Das atendentes à repositora de mercadorias, que agora 

organizava o estoque de cigarros, ao lado da jovem loira que operava o caixa. A presença da 

figura feminina que serve ajuda a marcar a superioridade em relação ao feminino daquilo 

masculino representado, algo socialmente instituído pelas relações de gênero.  

Sigo pela loja. Uma estante iluminada expõe carteados, globos e cartelas de bingo, 

jogos de dominós, bolas de sinuca, dardos e inúmeros modelos de dados (Fig.14). Ao lado, 
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um cartaz anuncia a promoção de narguilés de diversas cores e tamanhos, que dividem espaço, 

em uma segunda estante, com fumos variados (Fig.15). Aqui também é possível encontrar 

cachimbos, charutos, piteiras e filtros (Fig.16). Este canto da loja expõem formas de lazer 

exclusivas ao masculino, uma vez que “publicamente, só ao homem é permitido jogar, beber e 

fumar, o que, de acordo com as regras sociais, são transgressões aceitas como parte do lazer” 

(HECK e LANGDON, 2002, p. 140).  

  

  

 

  
Fig.13: Estante com artigos de futebol, Tabacaria  

Fonte: Os autores  
 Fig.14: Estante com jogos e lazer, Tabacaria  

Fonte: Os autores  

   

    
Fig.15: Estante com narguiles e fumos, Tabacaria  

Fonte: Os autores  
Fig.16: Estante com cachimbos, Tabacaria  

Fonte: Os autores  

  

A loja apresenta um modelo de masculinidade em total consonância com elementos 

simbolicamente condicionados socialmente como masculinos. Por exemplo, o aspecto fálico 

de objetos como guarda-chuva, revólver e faca ajuda a marcá-los como pertencentes ao 

universo masculino (LITTIG, 2015). Armas de chumbinho, espadas, facas e canivetes brilham 
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em meio a miras e pacotes de balas de festim (Fig.17-19). Réplicas de bombas, socos-inglês e 

cassetetes estão ao lado de isqueiros em formato de revólver (Fig.20), bala (Fig.21), granada e 

capacete de soldado (Fig.22), ajudando a reforçar a posição social naturalizada do masculino 

como agente do poder, da violência, do exercício do domínio de pessoas, das guerras e das 

conquistas (MINAYO, 2005).  

  

    
Fig.17: Estante de armas, Tabacaria 

Fonte: Os autores  
Fig.18: Estante de miras, bombas, socos-

inglês, balas de festim e cassetetes, Tabacaria 

Fonte: Os autores  

    
Fig.19: Estante de espadas, facas e canivetes,  

Tabacaria  
Fonte: Os autores  

Fig.20: Estante com isqueiros em formato de 

revólver, Tabacaria  
Fonte: Os autores  

    
Fig.21: Estante com isqueiros em formato de balas, 

Tabacaria  
Fonte: Os autores  

Fig.22: Estante com isqueiros em formato de 

granadas e capacetes de soldados, Tabacaria 

Fonte: Os autores  

  

Por vinte minutos me vejo tomada pela atmosfera masculina daquele local. O 

masculino desta loja é claro ao, fervorosamente, negar quaisquer traços de feminilidade. É um 

masculino homogêneo, que ignora e prevalece sob quaisquer formas alternativas ou 
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intermediárias de masculinidades. Esse masculino remete ao modelo tradicional de homem 

que a sociedade espera e os predicativos inerentes à este sujeito, qual seja, machista, viril e 

heterossexual (SILVA, 2006). E sim, tudo ali é machista, viril e heterossexual e sob medida 

para performar um modelo de masculinidade hegemônico. Basta pagar e ostentar aqueles 

objetos que gritam sobre um masculino socialmente ideal.  

Saio da loja. A cada segundo, o Mercadão enche mais e mais. Homens, mulheres, 

idosos, crianças, famílias inteiras se apressam para as compras. Um carrinho carregado de 

caixas pede passagem, empurrado por um homem de idade, sem camisa. À frente, um jovem 

moreno, também sem camisa, puxa-o, enquanto mexe com algumas mulheres que 

conversavam por ali.  

  

5 CONCLUSÕES   

  

Diante desta visita ao Mercadão, é possível concluir que, de modo explícito, o lugar 

normatiza e categoriza um único modelo de masculinidade por meio do consumo. Do menino 

que só pode ter brinquedos azuis ao adulto que encontra objetos que reforçam um 

comportamento masculino hegemônico, passando pelo adolescente que tem a exclusividade 

para dar uma ‘festa do boteco, o Mercadão abrange todos os homens sob um único padrão 

identitário, violando a qualidade histórica do gênero e ignorando as evidências massivas das 

transformações nas definições sociais da masculinidade.  

As opções de consumo observadas no Mercadão avigoram os papéis normativos do 

masculino, apelando e reforçando situações e tarefas estereotipadas, crenças, conceitos e 

comportamentos socialmente instituídos como masculinos. São ensinados aos consumidores 

modos de conduta específicos e práticas de subordinação e/ou marginalização ao feminino ou, 

de modo geral, às identidades de gênero ‘não masculinas’, o que ajuda a situar a superioridade 

deste modelo de masculinidade. Deste modo, o consumo aqui estipula etiquetas e códigos de 

conduta como forma de organizar o contexto social em torno de um modelo ideal de 

masculinidade, a única forma socialmente possível ou a mais correta. Funciona, portanto, 

como tecnologia social reguladora, atendendo a pretensões normativas estabelecidas pelo 

marco social como as mais adequadas aos homens, de acordo com sua sexualidade.   

Os gêneros são representados pelo Mercadão através de uma relação opositora fixa 

entre masculino e feminino, indissociando à identidade sexual do corpo. Tal representação 

binária opositiva não acompanha as discussões a respeito do gênero como um construto social, 

que pode ou não estar de acordo com suas características biológicas e com as representações 

de feminilidade e masculinidade instituídas por normas sociais. Ignora, pois, as possibilidades 

identitárias de gênero que possam existir entre os polos masculino e feminino, as que estejam 

correlacionadas alternativamente ao sexo e as que estejam na contramão da ideologia 

hegemônica. Aqui só é possível pertencer exclusivamente e eternamente ao masculino ou ao 

feminino. Ao ignorar possibilidade de consumo que atendam modelos híbridos de identidade 

– aqueles diferentes ao feminino e masculino hegemônico – o consumo aqui sugere uma 

forma da penalização, pois subentende-se que a relação socialmente esperada entre sexo-

gênero foi quebrada ou que o indivíduo não atende características e comportamentos 

socialmente normatizados. E qualquer quebra ou não seguimento deste padrão é visto como 

ato de transgressão e até anormalidade, possuindo a exclusão como consequência Desta 

forma, o Mercadão despreza a capacidade do consumo de quebrar estereótipos de gênero e 

ampliar os conceitos de gênero regulados pelo marco social.  

De ordem prática, buscou-se contribuir com estudos sobre o homem como 

consumidor. Ademais, a percepção e o estudo das masculinidades promulgadas pelo mercado 

auxiliam tanto no entendimento do processo de socialização dos indivíduos, quanto na 
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compreensão da influência do quadro sociocultural no consumo. Como futuras pesquisas, 

sugere-se aprofundar as observações etnográficas e conduzir entrevistas como os 

consumidores homens do Mercadão de Madureira, no intuito de perceber como o consumo ali 

incentiva ou restringi suas ações individuais e coletivas. Do mesmo modo, possíveis estudos 

poderiam aprofundar a compreensão sobre a influência da materialidade e da cultura material 

do Mercadão nas narrativas identitárias dos indivíduos.  
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