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RESUMO 

 

Esta pesquisa estuda os processos de recepção da editoria de Sexo e Relacionamento da 

Revista Men’s Health e os sentidos produzidos por leitores da cidade de Santa Maria-RS. 

Perceber como os homens lidam com a temática da sexualidade no seu convívio social foi o 

grande desafio desta pesquisa. Os processos metodológicos utilizados foram: análise 

bibliográfica, grupo focal, análise topográfica e análise de recepção. O referencial teórico  foi 

construído a partir da fundamentação de autores especializados em estudos midiáticos e 

sexuais. O grupo focal foi formado por homens que lêem mensalmente a revista. Eles 

responderam uma série de questões voltadas a sexualidade. A partir da escolha das edições 

abordadas, foi realizada uma análise topográfica, com informações sobre os conteúdos 

veiculados. Enfim, com base no estudo de recepção feito com os leitores, foi possível realizar 

uma análise das principais percepções que o público masculino destaca sobre sexualidade na 

Men’s Health. 

 

Palavras-chave: Midiatização; Recepção; Produção de sentidos; Men’s Health.  
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1 – INTRODUÇÃO 

 

 

No trabalho estudou-se a recepção, na editoria de Sexo e Relacionamento, da Revista 

Men’s Health, publicada pela Editora Abril e voltada ao público masculino, e os sentidos 

dados por leitores de Santa Maria. 

A revista é pioneira no país quando o assunto é a publicação de conteúdos abordando a 

sexualidade masculina. Ela surgiu no Brasil em maio de 2006, como um marco histórico do 

mercado editorial brasileiro, com assuntos destinados ao público heterossexual masculino. 

Inicialmente realizou-se uma entrevista com Airton Seligman, diretor de redação da 

Revista, para obter informações sobre a Men’s Health. Foram esclarecidos alguns aspectos 

como o público alvo, as estratégias discursivas e escolhas de temas. 

O objetivo geral da pesquisa foi verificar a veiculação e abordagem da sexualidade 

dentro da editoria de “Sexo e relacionamento”. A partir de então se compreendeu como a 

sexualidade é recebida pelos homens e quais os sentidos que eles dão ao tema. Então foi 

possível analisar como o público masculino se relaciona com a questão da sexualidade. 

Para isso realizou-se um estudo de recepção, com a construção de um questionário, 

contendo perguntas capazes de esclarecer como os homens recebem e assimilam as matérias 

sobre a sexualidade. 

Para realizar o estudo de recepção foi necessário esclarecer aspectos teóricos que 

servirão para referenciar este trabalho. Iniciou-se explicando como a mídia esta inserida na 

sociedade atual e a sua relação e abordagem da sexualidade. Foi preciso enfatizar a produção 

jornalística na atualidade e como é realizado o jornalismo de revista. Explicitou-se a Men’s 

Health, como dados capazes de entender do que se trata a revista. A partir de então foi 

avaliado como funciona um estudo de recepção para que pudesse ser realizado com o grupo 

de entrevistados. 

Em uma próxima etapa organizou-se uma seleção de assinantes que lêem a revista 

mensalmente, pretendendo compreender a opinião dos leitores, a partir de relatos e 

experiências vivenciadas por eles. Essa é a razão pela qual optou-se pelo estudo de recepção, 

uma vez que com esse método de pesquisa possibilitou englobar o tema, para compreender a  

receptividade e aceitação do público masculino, ao analisar os conteúdos sobre sexualidade. A 

partir das entrevistas, desenvolveu-se uma análise com as informações apuradas nos estudo de 

recepção.  
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No quinto capítulo do trabalho, organizou-se uma análise topográfica das páginas da 

revista Men’s Health, onde foram destacadas as edições e reportagens escolhidas para 

discussão. A seguir explicou-se os resultados do grupo focal, a partir de uma análise de 

recepção, para compreender as avaliações dos entrevistados sobre o tema proposto.  O sexto 

capítulo é destinado para as considerações finais. 

O tema da sexualidade abordada na revista foi escolhido pelo fato do assunto ser 

pouco comentado e tratado como um tabu pelo público masculino. Até a Men’s Health, o 

mercado editorial brasileiro não tinha uma publicação que abordasse o assunto de maneira 

informativa e não como entretenimento, como é visto em outras revistas como a Playboy e a 

VIP. Outra razão para justificar a pesquisa é o fato de que o homem moderno começa a se 

preocupar com a aparência e a busca pela satisfação pessoal, fato que até então só as mulheres 

se buscavam. 
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2 – A MIDIATIZAÇÃO DA SOCIEDADE 

 

 

A midiatização da sociedade pode ser entendida como um processo em que os 

dispositivos midiáticos agem sobre práticas sociais de outros campos, onde as informações 

são estruturadas e engrenadas por meio de operações que visam estruturar um espaço de 

relação com a audiência. Um bom exemplo disso é a revista Men’s Health, na qual o público 

busca o esclarecimento e o entendimento sobre diversos assuntos, no campo midiático. 

Nesse contexto, as informações transmitidas pelo campo midiático afetam os modos  

como as pessoas vêem as coisas, assim como permitem uma mudança de comportamento, a 

partir do que é recebido pelos meios de comunicação. O campo midiático está desenvolvendo 

as mais distintas estratégias para continuar em contato com seus públicos, e mantê-los 

conectados a eles. 

Gomes (2006) diz que a partir da criação de um novo bios midiático, está surgindo 

uma nova ecologia comunicacional, que incide no tecido social. A cultura midiática tem como 

uma de suas características a participação do público no processo produtivo, atuando, 

enviando dicas de assuntos a serem abordados, dando opiniões sobre os temas já tratados e 

expondo suas dúvidas que algumas matérias não foram capazes de sanar. 

 
        Trata-se da inscrição de uma ordem tecno-discursiva das lógicas e de operações 

midiáticas a permear a estrutura social, suas diferentes práticas e interações, e 

deslocando de modo transversal, para as instâncias societárias, os fluxos  e  efeitos  

sócio-técnicos, caracterizados pela cultura e operações midiáticas.
1
 

 

Então, segundo Fausto Neto (2007), os meios estariam em interação com outras 

dinâmicas sócio-culturais, o que resultaria em sentidos emergentes numa sociedade. Eles não 

seriam nem gestores e nem veiculadores de operações de sentido. O que ocorre é uma 

participação do leitor, no campo midiático, conseguindo, além de ajudar a criar fatos novos, 

recriar temas já abordados e propagar assuntos de grande interesse para a população, o que 

configura numa troca de relações constante. 

Com essa troca de informações, a midiatização torna os demais campos sociais mais 

interagidos com a mídia, e são suscetíveis a influenciar na formação de opinião. Os meios 

veiculadores das informações passam por reestruturações, com a finalidade de cada vez mais 

estimular o público a consumir de maneira confiável e autêntica, formando assim, um novo 

                                                           

1
 FAUSTO NETO, Antonio. Notas sobre as estratégias de celebração e consagração do jornalismo. 2008, p. 111. 
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tipo de mercado voltado a se adequar à nova maneira de passar a informação, com a intuição 

de atingir seu público alvo. 

A mídia busca ampliar a cobertura dos fatos para satisfazer determinado campo social 

sobre o qual afeta. Este fenômeno ocorre devido a um crescente momento evolutivo, marcado 

pela imersão da tecnologia na sociedade. Esse sistema midiatico-comunicacional é de 

natureza técnica e discursiva, mas também de natureza social, uma vez que suas operações se 

realizam a partir da comunicação.  

Segundo Fausto Neto (2006) a mídia é responsável por estabelecer novas linguagens e 

procedimentos, agora necessita estabelecer uma materialidade específica, com a finalidade de 

praticar uma nova cultura de informação, onde o campo midiático mantém-se conectado com 

o seu público, buscando instituir relações de produção e recepção, onde o meio é capaz de 

construir suas estratégias. 

O público alvo está espalhado por todos os lugares, e não mais pré-determinados, 

possibilitando ampliar seu alcance. As novas técnicas utilizadas são dimensões constitutivas 

da cultura e da sociedade e não mais um mero instrumento de comunicação. 

De acordo com Fausto Neto (2006) noções de comunicação dão lugar agora às noções 

de fragmentos e às noções de heterogeneidade, mudança que se dá pela midiatização da 

sociedade que passa por uma nova natureza sócio-organizacional, onde os meios passam a 

ocupar uma centralidade na vida cotidiana, tanto como fonte de informação e de 

entretenimento, quanto como fonte de construções de imaginários. 

 Diante do cenário da midiatização da sociedade, analisaremos neste trabalho a revista 

Men’s Health, para compreender a recepção da editoria de Sexo e Relacionamento do produto 

midiático, bem como os sentidos produzidos pelo conteúdo junto a leitores de Santa Maira. 

 

2.1 - A MÍDIA E A SEXUALIDADE 

 

A partir da metade do século XX, os principais responsáveis pela construção do modo 

de comportamento dos indivíduos, são os conteúdos veiculados nos meios de comunicação. 

Eles fazem com que as pessoas sigam as tendências divulgadas pela mídia, que se utilizam 

das técnicas e da tecnologia avançadas para, de certa forma, apresentar um produto para o 

sucesso pessoal do indivíduo. Os principais alvos da indústria de consumo são modelos de 

corpos esculturais, de beleza, de saúde e de sexualidade.  
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 A sexualidade ganha espaço na mídia, devido a crescente procura social em decifrá-la 

e entendê-la. A veiculação em torno do tema aumenta, na medida em que a procura por 

informações se vê necessária, uma vez que homens e mulheres buscam se identificar e 

esclarecer as dúvidas sobre como cuidar de si e da sua sexualidade. 

 A percepção da sexualidade é de, através da mídia, buscar corrigir, transformar ou até 

mesmo reconstruir alguns equívocos cometidos, em torno do tema, e para isso o primeiro alvo 

visado pela sociedade é corpo. Ele se transformou, segundo Fausto Neto (2006), num múltiplo 

lugar de significações, onde a pessoas procuram recursos para chegar ao corpo representado 

pela mídia, onde se destacam os músculos e a beleza exterior. Esse exemplo de figura a ser 

seguida pela sociedade serve como norma de beleza e sinônimo de saúde e são encontrados 

em qualquer lugar do campo midiático.  

 

A reprodução do corpo não fica mais somente no âmbito da pintura, agora, 

ela, pode atingir um número elevado de indivíduos. O corpo pode se ser 

reproduzido em série, através da fotografia, do cinema, da televisão, da 

internet, etc.
2
 

 

A mídia percebe um enorme campo de ação, onde existem grandes investimentos em 

produção de conteúdos que tratem sobre o próprio corpo e sua sexualidade. Segundo Paim e 

Strey (2004), a vestimenta, os adereços e a maquiagem são os recursos mais usados para a 

construção de um ideal.  

O campo midiático, numa perspectiva de midiatização de práticas sociais, aliado à 

construção dos corpos, adquire um grande poder de influência sobre as pessoas. Alguns alvos 

são destacados como produtos de beleza e roupas da moda. São construídos freqüentemente 

de formas diferentes, uma vez que o estímulo ao consumo é constante.  

De acordo com Goldenberg & Ramos (2002), a mídia “apresenta o corpo como um 

objeto a ser reconstruído”. A tendência é de sempre existir coisas novas, levando o 

consumidor a um dia estar de um jeito, no outro mudar, também tendo a possibilidade de 

voltar à aparência antiga, sempre buscando uma nova fantasia, um sonho de consumo, que 

traga ao indivíduo um prazer à si próprio.  

Com essa busca constante de um corpo “ideal”, a mídia vai se tornando um lugar onde 

a realidade, além de passar por ela, se faz nela também. Mesmo com a liberdade de escolha de 

                                                           
2
 PAIM, Maria Cristina Chimelo e STREY, Marlene Neves. Corpos em metamorfose: um breve olhar sobre os 

corpos a história, e novas configurações de corpos na atualidade. 2004. 
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qualquer sociedade democrática, a fartura de informações deixa qualquer indivíduo vulnerável 

às imposições que a vida social, retratada pela mídia, trazem.  

Neste contexto, Nozi e Correa (2008) dizem que os meios de comunicação servem 

como “um guia de auto-ajuda capaz de entender e abordar de maneira clara suas carências 

torna-se providencial”. 

A mídia se coloca como instrutora para orientar a sociedade sobre as táticas usadas no 

esclarecimento da própria sexualidade.  As informações são transmitidas de maneira 

convidativa, onde o indivíduo consegue tirar suas dúvidas sobre as necessidades pessoais, 

para garantir a própria satisfação. 

A midiatização da sociedade possibilita às pessoas que têm dificuldade de expressar 

suas intimidades e falar de si, interagir com o meio. Existem no campo midiático espaços para 

que os indivíduos tirem suas dúvidas, expressem opiniões, demonstrem sentimentos, 

compartilhem angústias e dividam experiências com especialistas na área da saúde, como 

sexólogos, psicólogos e psicanalistas, todos com autonomia e subsidio para falar sobre os 

assuntos, dando legitimidade aos conteúdos abordados.  

A partir dessa interação, os mídia tendem a naturalizar o tema da sexualidade, para que 

não seja tratado como um tabu entre as pessoas e possa ser abordado cada vez mais. Assim os 

meios de comunicação se tornam elementos imprescindíveis na construção do pensamento 

individual e coletivo das pessoas. No caso da sexualidade, a midiatização do tema, que 

enxergamos por meio do objeto de estudo aqui abordado, é importante para que cada 

indivíduo busque as informações necessárias para construir os sentidos sobre sexualidade. 

Para essa construção de sentidos, a produção jornalística começa a se adequar ao 

mercado que, segundo Mar de Fontcuberta (2006), tenta se enquadrar às necessidades de um 

novo modelo de se fazer jornalismo na atualidade, para atender a um leitor cada vez mais 

exigente. No texto abaixo vai-se transcorrer sobre a produção jornalística nos dias de hoje. 

 

 

2.2 -  A PRODUÇÃO JORNALÍSTICA NA ATUALIDADE 

 

Os meios de comunicação vêem necessidade de se adequar a um novo tipo de 

jornalismo que começa a ser feito a partir do início do século XXI. A professora de 

Comunicação Social da Pontifícia Universidade Católica do Chile, Mar de Fontcuberta (2006) 

classifica o jornalismo da atualidade a partir de quatro dimensões centrais.  
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A primeira fala na mídia como socializadora de pautas, onde é capaz de atingir os mais 

diferentes públicos. Sendo assim os meios de comunicação têm o papel de satisfazer a 

sociedade em geral com métodos como a produção de mensagens e algumas necessidades 

básicas, como a busca de informações e a distração. 

 A segunda dimensão diz respeito ao exercício da cidadania, onde o receptor tem total 

liberdade de expressão, inclusive participando dos processos de produção jornalística.  

A terceira dimensão é onde os meios de comunicação fazem o papel de educador, 

ajudando a família e a escola, transmitindo informações úteis para a formação do cidadão.  

A última dimensão citada pela autora é a parte onde a mídia propicia às pessoas uma 

forma de entretenimento e lazer, para tornar suas vidas mais felizes.  

A partir das maneiras de fazer o jornalismo, definidas pela autora têm-se um novo 

modelo de se transmitir a informação, onde se pode compartilhar e colaborar com a produção 

de uma reportagem jornalística. 

 

O conceito de reportagem compartilhada ou distribuída pressupõe a existência de 

transparência numa empresa de notícias. Tradicionalmente, os leitores só tomam 

conhecimento de uma matéria que uma empresa de notícias está preparando depois 

que ela é concluída e publicada. Embora seja de costume manter a idéia de uma artigo 

em segredo para que ele não seja roubado pela concorrência, o modelo de reportagem 

distribuída exige da empresa de notícias que ela torne pública a idéia de uma matéria, 

tão logo seja iniciado o processo de elaboração.
3
 

 

Observa-se a partir daí, o importante papel dos meios de comunicação, que cada vez 

mais necessitam de artifícios para transmitir informação. As empresas jornalísticas estão em 

constante adaptação, para caminhar junto ao avanço da tecnologia, na medida em que novos 

dispositivos se inserem como lugares estratégicos na sociedade moderna, como blogs, 

microblogs e sites de relacionamentos. Estes dispositivos ficam mais próximos das pessoas e 

atingem um público maior, em relação aos meios mais tradicionais como a televisão e os 

jornais. Isso  facilita a interação entre o meio e sua audiência. 

Para transmitir informação a ser divulgada nesses novos dispositivos que estão 

surgindo, a pratica desse modo de fazer jornalismo, se estabelece, segundo Soster (2009) a 

partir de três categorias: a auto-referencialidade que é definida quando os media se referem às 

suas próprias operações. A co-referencialidade é quando os dispositivos, por meio de nós e 

conexões, dialogam entre si. Por último a descentralização se materializa através de uma 

estrutura em rede, por tanto, o fato não opera com centralidade 

                                                           
3
 BRIGGS, Mark. Jornalismo 2.0: Como sobreviver e preparar. 2007, p 50. 
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 A partir dessas categorias citadas pelo autor, evidencia-se a circulação de uma notícia 

nos mais diversos dispositivos midiatico-comunicacionais, na medida em que as informações 

se difundem com mais facilidade e atingem ao mesmo tempo muitas direções, proporcionando 

uma maior visibilidade, na medida em que a sociedade se insere a partir de um modelo 

midiatizado. 

Isso aumenta a responsabilidade de transmitir as informações nos meios de 

comunicação mais tradicionais. Esse é o caso do objeto de estudo, a revista Men’s Health, 

dentro da lógica de transformações do discurso midiático. Ela traça novas estratégias para 

criar um padrão de confiabilidade. 

 Segundo Fausto Neto (2006), a mídia jornalística esta em transformação para que a 

sociedade possa propiciar credibilidade e depositar confiança no público. O autor destaca a 

importância da discursividade nos meios de comunicação, uma vez que necessita atingir e 

fidelizar o seu público alvo. 

 Na visão de Foncuberta (2006), os modos como são divulgadas as informações, 

transformam a visão da sociedade, numa cultura de espetáculo, uma vez que os meios de 

comunicação buscam a atenção dos espectadores a qualquer preço. 

 A autora analisa o processo de produção jornalística a partir de dois modelos. O 

primeiro deles, a ela caracteriza como sendo o Jornalismo Mosaico, cujo processo não possui 

contextualização e articulação das notícias, além de não existir uma organização ideal para os 

conteúdos abordados. As principais características dessa técnica de produção são: 

 - Desarticular a informação e descontextualizar: Essa característica se da quando o 

autor transmissor da informação pressupõe que o leitor tem o conhecimento do que esta sendo 

veiculado, e deixa de esclarecer os detalhes que permitem uma melhor contextualização da 

informação. Um exemplo disso seria comentar de alguma instituição, por meio de siglas. Essa 

instituição pode ser desconhecida por parte do leitor, que pode ficar sem entender o fato 

noticiado. 

- A pauta carece de organização interna: Em alguns meios de comunicação é possível 

ver falhas na prática jornalística. A partir de quando um assunto se torna noticioso, é preciso 

de subsídios básicos para ser noticiado. Para organizar uma pauta é necessário obedecer 

alguns aspectos como uma boa apresentação do fato a ser noticiado, um histórico sobre o 

assunto, um roteiro de entrevistas, fontes seguras e que possam acrescentar informações, além 

de uma abordagem correta dos fatos. Isso não acontece no jornalismo mosaico, e por isso a 

carência de organização é uma das principais características desse processo. 
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- Distribuir conteúdos de forma aleatória, sem articulação e isolar os fatos: a 

informação é veiculada sem ter um gancho com fatos ou acontecimentos anteriores ou 

posteriores. Visa um determinado público, sem ter a preocupação de interligar com outros 

assuntos da mesma natureza. Isso se torna um obstáculo para os leitores, uma vez que a 

articulação com outros fatos já conhecidos seria importante para compreender a realidade. 

- Explica seus conteúdos de forma simplificada: Onde existe uma simplificação na 

explicação dos acontecimentos. Onde os meios de comunicação se na hipótese de apenas 

divulgar as informações básicas do acontecimento, sem citar os fatos que os levaram ao 

produto final, o que dificulta no entendimento contextualizado sobre o acontecimento, citado 

na primeira característica do processo de jornalismo mosaico. 

 - Respeita um formato pré-estabelecido e é um sistema fechado: A prática jornalística 

trabalha a partir de uma lógica regrada e pré-estabelecida, onde a produção funciona dentro de 

uma lógica sistêmica fechada. Os meios de comunicação já possuem um modo de praticar o 

jornalismo estabelecido e fragmentado de acordo com o veículo, não sendo possível abordar 

os fatos de maneira contraditória à empresa. 

- Entende a sua audiência como um grupo de consumidores: os meios de comunicação 

estão submetidos a uma lógica comercial para a auto-sustentação. Criam-se novas formas de 

gerenciar a transmissão da informação, que visa agradar o leitor, visto apenas como um 

consumidor de notícia, sem levar em consideração suas reais necessidades e capacidades de se 

apropriar dos conteúdos. 

 O outro formato de produção jornalística e que ainda ocorre em alguns meios de 

comunicação é o Jornalismo Sistema, que é o modo pelo qual o jornalismo consegue alcançar 

um nível de superior de qualidade atendendo a demanda do receptor atual. Ele convida a estar 

em constante interação com os meios de comunicação, onde existe uma troca de 

compreensões na construção de sentido. Suas principais características são: 

- Conexão de seus conteúdos, os articula e os explica; 

- Mostra coerência na organização interna da pauta que responde a um desenho pré-

estabelecido, ao mesmo tempo em que tem flexibilidade suficiente para estabelecer variações 

nesse desenho; 

- Integra os fatos em um contexto, sua origem, suas causas e suas conseqüências; 

- Valoriza a inovação; 

- Sistema aberto; 

- Entende o receptor como um usuário. 
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Na visão da professora chilena, este deveria ser o modelo adaptado por todos os meios 

de comunicação. Nessas condições, os campos midiáticos estão em constante 

desenvolvimento, produzindo as mais distintas estratégias para continuar em contato com seus 

públicos, e mantê-los conectado com a informação, pois a concorrência cada vez mais cresce, 

levando assim, os meios de comunicação a se adequarem ao novo mercado que é baseado na 

tecnologia, modificando o modo de produção de informação. 

 

Um processo multidimensional, facilitado pela implementação   generalizada  

das  tecnologias  digitais  de telecomunicação,  afeta  o                                   

âmbito  tecnológico,  empresarial, profissional  e  editorial  dos  meios de  

comunicação, propiciando  uma  integração  de  ferramentas,  espaços, 

métodos  de  trabalho  e  linguagens  anteriormente desagregadas,  de  forma  

que  os  jornalistas  elaborem conteúdos  que  são  distribuídos  por  meio  de  

múltiplas plataformas,  com  as  linguagens  próprias  de  cada  um. 
4
 

 

A partir desse viés, os meios procuram conquistar a credibilidade do receptor, já que 

como o leque de opções em torno de uma informação cresce, e o receptor pode escolher onde 

as informações serão transmitidas de forma mais confiável.  

 Para concorrer com essa inserção da tecnologia nos meios de comunicação, alguns 

dispositivos tradicionais, como é o caso das revistas, precisam crias um vinculo de 

identificação com o público leitor.  A partir disso, esses meios de comunicação começam a 

criar também, novas maneiras de não perder o seu receptor para outros dispositivos mais 

atrativos, como a revista Men’s Health faz com os dispositivos de interação com os leitores. 

As perguntas que são solucionadas e as opiniões que podem ser dadas proporcionam uma 

identificação com o leitor. 

 Esse novo método para garantir a audiência do público alvo, faz com que o jornalismo 

de revista siga prestigiado no meio midiático. Mesmo com a crescente inserção de novas 

mídias, a revista não perde espaço como meio de informação. 

 

 

2.3– JORNALISMO DE REVISTA 

 

2.3.1 –  HISTÓRICO 

 

                                                           
4
 SALAVERRÍA, Garcia Avilés E MASSIP. apud  SÁDABA,  PORTILLA, GARCIÁ AVILÉS, MASIP  e 

SALAVERRIA, 2008,  p. 13) . 
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Para começarmos a estudar o jornalismo de Revista, busca-se entender como foi a 

constituição da história desse meio de comunicação. 

Segundo Scalzo (2004), foi na Alemanha, em 1963, onde surgiu a pioneira publicação 

considerada uma revista. Foi intitulada como “Edificantes Discussões Mensais” e era voltada 

para um público alvo. Seu aspecto lembrava os livros, porém um tema específico era 

abordado por vários artigos com o intuito de aprofundar os assuntos.  

Surgia então um novo modelo de publicações, algo entre o jornal e o livro, mas não 

recebeu nenhum nome. O termo “revista” só veio a ser utilizado na Inglaterra, no ano de 

1704. Nessa época, os assuntos eram descritos em textos de caráter didático com 

especificidades sobre o conteúdo. 

No século XIX, com o avanço técnico das gráficas e o aumento dos índices de 

escolarização, a revista ganhou espaço principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Como 

havia a possibilidade de abordar assuntos de interesse geral e ilustrá-los através de imagens, a 

revista tornou-se um instrumento mais interessante na leitura e instrução das pessoas, fazendo 

com quem o livro perdesse espaço devido à profundidade dos conteúdos. 

No Brasil, a primeira revista chamava-se “As Variedades ou Ensaios de Literatura” e 

foi escrita em Salvador, no ano de 1812. A intenção era publicar discursos sobre costumes e 

virtudes morais e sociais, e a exemplo de outras publicações da época, a revista tinha feição 

de livro. Scalzo (2004). 

As revistas voltadas ao público masculino surgiram na década de 1960, com 

publicações com fotos de mulheres nuas e oferecendo um conteúdo editorial de qualidade. 

Essas revistas enfrentaram censura e preconceito por seus conteúdos polêmicos para a época.  

 Revistas destinadas ao público masculino começaram com assuntos que abordavam 

em geral esporte, música e matérias cientificas. O que a partir da década de 1980, devido ao 

aumento da preocupação com o corpo, teve o acréscimo da informação de interesse a vida 

pessoal, especialmente destinada ao público masculino. 

A revista Men´s Health surge em maio de 2006 como um marco histórico do mercado 

editorial brasileiro, com assuntos destinados ao público heterossexual masculino, sem recorrer 

às típicas revistas, que buscam atrair o leitor com a estratégia de mostrar mulheres nuas.  

 

 

2.3.2 –  DIFERENÇAS DO JORNALISMO DE REVISTA 
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Segundo Scalzo (2004), um dos principais aspectos que diferencia a revista de outros 

meios de comunicação impressa, é o seu formato. A facilidade de carregar, guardar e 

colecionar, atraem o leitor. Algumas editoras já começam a modificar até o tamanho da 

revista para facilitar o transporte, uma vez que em dimensões menores fica fácil carregar em 

bolsas, pastas ou mochilas. 

Outro grande diferencial em relação aos jornais é o seu visual. O visual em relação ao 

design da matéria, com notícias apresentadas a partir de imagens, textos, gráficos e todas as 

ferramentas que chamem a atenção do leitor, são subsídios que a revista proporciona. A 

intenção é de atrair, surpreender e até mesmo fidelizar o seu público alvo. 

A periodicidade das revistas, segundo Scalzo (2004) também as diferencia dos outros 

meios de comunicação. Como normalmente são semanais, quinzenais ou mensais, elas 

exigem maior produção por parte do jornalista, precisando fornecer mais informações sobre 

um fato, em relação aos meios de comunicação que transmitem instantaneamente o 

acontecimento, ficando carentes de alguns detalhes, que o tempo impossibilita. 

 

Não da para imaginar uma revista semanal de informações que se limita a apresentar 

para o leitor, no domingo, um mero resumo do que ele já viu e reviu durante a semana. 

É necessário explorar novos ângulos, buscar notícias exclusivas, ajustar o foco para 

aquilo que se deseja saber, e entender o leitor de cada publicação
5
. 

 

O desafio da revista é tentar descobrir o que ainda ninguém tenha abordado sobre o 

assunto da sexualidade, ou explicar o fato de uma forma diferente das informações já 

publicadas, trazendo novidades, curiosidades e até mesmo ligando com outro fato parecido 

que já tenha ocorrido. 

 

 

2.3.3 –  O MERCADO 

 

Nos últimos anos, com a crescente concorrência de novos meios de comunicação, 

como a internet, a mídia impressa, segundo Scalzo (2004), tem sofrido uma severa crise. A 

disputa pelo mercado já não é mais localizada entre uma revista e outra, agora os veículos de 

comunicação concorrem com outros meios, com a intenção de conquistar seu público alvo. 

A questão dos anúncios publicitários também ganha destaque nessa disputa entre os 

meios de comunicação. Os espaços precisam, cada vez mais, terem o seu diferencial, fugindo 

                                                           
5
 SCALZO, Marilia. Jornalismo de Revista. São Paulo, 2004, p.41. 
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dos métodos tradicionais de vender o produto. A criatividade se torna o ponto forte da 

publicidade. 

Outra tendência que ganha espaço é as revistas que buscam atingir um público menor, 

com matérias especializadas nos assuntos abordados. Um exemplo disso é a revista Men´s 

Health Ela busca atingir o público masculino, que gosta de cuidar da saúde e do bem estar 

pessoal. 

Segundo Scalzo (2004), é preciso falar com menos gente, para falar melhor. Com isso 

as revistas vão se especializando e descobrindo o público a qual elas têm que se dirigir, de 

maneira a conquistá-lo e fidelizá-lo. 

 

Ao longo da história das revistas, logo se aprende a inevitável necessidade de 

estabelecer um foco preciso para cada publicação. Apesar da existência de títulos 

como Para Todos e Tudo, sabe-se que quem quer descobrir tudo acaba não 

descobrindo nada e quem quer falar com todo mundo acaba não falando com 

ninguém
6
. 

 

Nessa linha de atingir pequenos públicos, outro tipo de publicação que vem crescendo, 

são as revistas feitas por empresas para se comunicar com seus clientes e funcionários. 

A partir dessas novas formas de inserir a revistas no dia-a-dia do consumidor, Scalzo 

(2004) afirma que mesmo com o surgimento de novos meios de comunicação, a revista 

começa a buscar ferramentas, com ajustes e correções de rota, para continuar com seu espaço 

no mercado, buscando identificar e oferecer as especialidades que outras mídias não podem 

dar conta. 

 

 

2.3.4 –  O JORNALISTA DE REVISTA 

 

O profissional responsável pelas matérias de revistas, não se difere muito dos outros 

colegas de meios de comunicação diferentes. Segundo Scalzo (2004), a profissão tem uma 

grande responsabilidade social, obrigando o profissional à reflexão e à permanente auto-

vigilância, sempre se dedicando à qualidade da informação, trazendo ética e responsabilidade 

na transmissão das reportagens. 

 

Os princípios básicos do jornalismo são iguais para qualquer tipo de veículo: o esforço 

para apurar os fatos corretamente, o compromisso com a verdade, ouvir todos os lados 

                                                           
6
 SCALZO, Marilia. Jornalismo de Revista. São Paulo, 2004, p.46. 
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que envolvem uma questão, mostrar diversos pontos de vista na tentativa de elucidar 

histórias, o respeito aos princípios éticos, a busca constante da qualidade de 

informação, o bom texto.
7
 

 

O que se deve priorizar sempre é o leitor que a matéria tenta atingir. Como as revistas 

estão cada vez mais se especializando e visando públicos pré-estabelecidos pelas empresas de 

comunicação, o jornalista deve escrever, pensando em como esse público gostaria de receber 

a informação, priorizando sempre o que esse leitor quer, procura e precisa. 

 O profissional de revista, segundo Scalzo (2004), sempre irá fazer o papel de prestador 

de serviço à sociedade, diferente de outros meios de comunicação que precisam apresentar um 

furo de reportagem ou trazer matérias exclusivas. 

 Com isso, a autora destaca a importância que o repórter de revista precisa ter no 

aprofundamento do fato. Ele precisa realizar tarefas como checar informações, cruzar dados e 

ouvir fontes, mesmo que a matéria seja pequena ou sem tanta relevância para o leitor. 

 A questão do jornalista se especializar em algum assunto, torna-se perigoso, uma vez 

que na revista é preciso se comunicar, de modo que o leitor entenda a informação transmitida.  

Quando a linguagem começa a ter muitos jargões e vocabulários robustos, acaba 

dificultando o esclarecimento dos leitores comuns, aqueles que não dominam totalmente o 

conteúdo abordado.  

Em contra partida, existem leitores de revistas mais especializadas em um determinado 

assunto, que exigem um nível jornalístico de maior excelência a cerca do conteúdo, exigindo 

um conhecimento mais aprofundado sobre o que esta sendo noticiado. 

Segundo Scalzo (2004), o desafio para o profissional de revista é encontrar um meio 

termo, construindo um texto acessível para os leitores comuns, mas ao mesmo tempo ter 

precisão ao ponto de que especialistas da área abordada possam ler a reportagem sem 

constrangimentos. 

Para isso, a autora afirma que o texto de revista exige, além de cortar palavras e deixar 

o conteúdo de fácil compreensão, um texto bem elaborado e mais trabalhado. 

Para tornar o conteúdo mais atrativo e conseguir agradar os seus leitores, o jornalista 

de revista pode desfrutar de ferramentas como a fotografia e os infográficos para explicar a 

informação, dando ênfase à linguagem visual. Com isso, segundo Scalzo (2004), é 

fundamental o trabalho em equipe. 

 
Não existe revista sem trabalho de equipe. A figura do jornalista solitário não tem 

lugar numa redação de revista(a não ser o colunista, que geralmente nem trabalha na 

                                                           
7
 SCALZO, Marilia. Jornalismo de Revista. São Paulo, 2004, p.54. 
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redação). A integração entre jornalista, designers e fotógrafos é obrigatória para que 

uma revista ofereça a seus leitores páginas ao mesmo tempo informativas e sedutoras.
8
 

 

 

2.3.5 –  A CONSTRUÇÃO DA REVISTA 

 

A maneira como é feita a revista evolui constantemente, segundo Scalzo(2004), isso 

ocorre porque os leitores vão mudando a forma como querem receber as informações. A 

autora define uma boa revista a partir de um plano editorial e uma missão definida. 

A partir disso que são definidos os leitores que a revista busca atingir. São levantados 

dados para propor as melhores estratégias capazes de ganhar a concorrência. Com isso, os 

jornalistas constroem matérias a partir das necessidades pré-definidas para o público alvo. 

Nesse contexto de satisfazer o leitor, a construção da revista começa por elaborar uma 

capa que chame a atenção para os conteúdos abordados na edição. Segundo Scalzo(2004), a 

capa precisa ser um resumo, uma vitrine dos conteúdos que a edição traz , com a intenção de 

seduzir o leitor. 

 

É bom observar que tanto o logotipo, o estilo de capa deve ser uma espécie de “marca 

registrada” da publicação. No limite, podemos dizer que a revista que tem 

personalidade visual bem construída - desde a utilização de determinada tipologia ao 

padrão de diagramação – poderia arriscar a retirar seu logotipo da capa que, mesmo 

assim, seria reconhecida por seus leitores.
9
 

 

Ainda segundo a autora, o conteúdo da capa não tem uma formula exata para a sua 

produção, porém ela deve transmitir uma mensagem coesa e coerente sobre o tema, e sempre 

de maneira clara e direta, estimulando a curiosidade do leitor. 

Na matéria, o grande desafio para a construção da reportagem é conseguir novas 

informações e enfoques para os assuntos abordados. Scalzo (2004) diz que o jornalista deve 

trazer para a matéria os enfoques que ainda não foram divulgados. 

A partir daí, entra o profissional de jornalismo, que precisa saber costurar as idéias 

coletadas na apuração, para dar coesão ao texto, e não deixar o leitor se desinteressar com o 

assunto. 

Para isso, além do texto, o jornalista terá que usar ferramentas essenciais para 

construir a reportagem de revista. Essas ferramentas são as fotografias e os infográficos. Elas 
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 SCALZO, Marilia. Jornalismo de Revista. São Paulo, 2004, p.59. 

9
 Idem, p.64. 
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são capazes de realçar, ajudar na explicação, e ao mesmo tempo podem ter o papel de agradar 

o leitor, que irá receber a informação de forma prazerosa. 

 

 

2.4 –  A REVISTA MENS’S HEALTH 

 

A Revista Men’s Health teve sua primeira edição no Brasil em maio de 2006. Ela 

surge como um marco histórico do mercado editorial brasileiro, com assuntos destinados ao 

público heterossexual masculino. 

A idéia surgiu, a partir da necessidade que a Editora Abril tinha em ter uma revista de 

jornalismo de precisão
10

 para homens, já que revistas como Playboy e VIP são de 

entretenimento. Segundo o diretor de redação da Men’s Health, Airton Seligman
11

, a intenção 

é dar dicas de bem-estar para levar o homem moderno a viver melhor. 

 

Não há registro na história do mercado editorial brasileiro de um título pretensamente 

destinado ao público heterossexual masculino que dispensasse tamanha visibilidade ao 

corpo do homem e que tratasse de assuntos da vida pessoa sem recorrer de hedonismo 

e ao típico clichê “revistas de mulher pelada”.
12

 

 

A Revista é distribuída mensalmente com tiragem de 195 mil exemplares e conta com 

57 mil assinantes. Ela custa nas bancas 10,00 reais e tem circulação em todo o território 

brasileiro.  

O diretor de redação da Men’s Health, Airton Seligman, afirma que público alvo 

principal da revista são homens na faixa etária de 18 a 40 anos de idade, com o perfil sócio-

econômico elevado, bem-informados e com estilo de vida saudável.  Ele diz que para 

identificar as características do público-alvo, foi realizada uma pesquisa cerca de três anos, 

antes do lançamento oficial. Porém não foi possível detectar com precisão o público que lê a 

Men´s Health, então foi sendo segmentado pelo conceito editorial e o preço da capa.  

                                                           
10

  Jornalismo de precisão: Significa que, ao investigar temas da atualidade, os jornalistas devem usar métodos 

científicos de pesquisa social para prestar declarações comprovadas sobre os temas sociais, ou seja, para poder 

relatá-los objetivamente(KUNCZIK 2002, pg 103). 

11
 Diretor de redação da Men’s Health, Airton Seligman, respondeu um questionário enviado por e-mail no dia 

18/10/2009 e respondido no dia 19/10/2009 com perguntas sobre a revista. 

12
NOZI, Paulo Rogério e CORRE, Cynthia Harumy Watanabe.  Discursos Sobre uma Masculinidade em 

Mudança na Revista Men’s Health. Artigo extraído do Trabalho de Conclusão de Curso em Comunicação Social 

defendido em novembro de 2008, na Universidade Estadual de Londrina-PR, 2009. 
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A receita editorial da revista traz uma mistura do conceito da Men´s Health americana, 

com um acréscimo de informações definido pelo próprio Núcleo Homem da Editora Abril. 

Segundo Nozi e Correa (2009), a revista apresenta o desejo de trazer o homem como centro 

das atenções, tanto que na capa das edições, a figura masculina ocupa uma posição 

privilegiada, onde aparecem fotos com homens sorridentes e com o corpo bem definido.  

Essa estratégia discursiva, que tem as imagens corporais como objeto de consumo, se 

alia as representações do corpo na mídia contemporânea. Isso acaba determinando os valores 

e padrões de beleza e saúde que são valorizados no campo midiático.  

Os temas escolhidos são de acordo com seis tópicos fundamentais. Eles são os pilares 

do homem moderno: condicionamento físico, sexo e relacionamento, nutrição, saúde, estilo e 

carreira são os temas abordados em diferentes ângulos, em todas as edições da revista. Ainda 

de acordo com o Seligman, esses ângulos são escolhidos a partir de uma reunião de pauta. 

Em relação à autenticidade das matérias, segundo o diretor de redação da Men’s 

Health, os conteúdos são realizados com base nas experiências dos leitores e de pesquisas no 

mundo todo. As dicas contidas na revista sempre têm um fundo científico baseado em dados, 

estudos e pesquisas. 

A publicação da revista é feita por uma série de sujeitos: jornalista, fotógrafo, editor, 

estagiários e afins. Os conteúdos são sempre fundados em discursos legitimados por 

especialistas, um exemplo disso são as pesquisas científicas, que são sempre fundadas em  

discursos   legitimados. 

A idéia é levar para as reportagens a informação com credibilidade, para o leitor ter a 

confiança que, a partir das matérias lidas na revista, ele poderá ter a visão de quais são os 

artifícios capazes de levar uma melhor qualidade de vida. 

 

Os discursos de MH têm a forma de manual, ou seja, sugerem quais são as melhores 

condutas e usos do corpo masculino na sociedade brasileira, fundamentalmente, qual é 

a melhor forma de agir para o homem contemporâneo, apresentando detalhadamente 

os objetivos, caminhos e troféus de tal agir.
13

 

 

 Nesse viés da revista sugerir quais condutas os homens devem seguir, pode ser 

percebido na editoria de Sexo e Relacionamento da revista Men’s Health. O assunto é levado 
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 FURTADO, Pedro Calabrez. Moral, sociedade e mídia impressa: reflexões sobre os discursos do caderno 

“Turbine o seu prazer! O guia MH de sexo e relacionamento” da revista Men’s Health. INTERCOM, XIII 

Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – São Paulo – 07 a 10 de maio de 2008. 
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aos leitores de modo aos homens analisarem o que pode, ou não ser absorvido na sua vida. 

Para compreender isso, estudou-se o tema proposto.  

 

  

2.4.1 –  SEXO E RELACIONAMENTO NA MEN’S HEALTH 

 

Para compreender o tema proposto, buscou-se diferenciar “sexo” de “sexualidade”, 

afim de entender os conteúdos abordados na revista. A Grande Enciclopédia Larousse 

Cultural
14

 define os termos da seguinte forma: O Sexo sendo uma característica física 

permanente do indivíduo humano, animal ou vegetal, que permite distinguir, em cada espécie, 

os indivíduos machos e fêmeas. Também cita o Sexo como o ato em si de ter relações sexuais. 

Já a Sexualidade é a qualidade sexual. É um conjunto de fenômenos sexuais ou ligados ao 

sexo, que se pode observar nos seres vivos. Também descrito como um conjunto das diversas 

modalidades de satisfação sexual.  

Em relação ao estudo aqui proposto, que são as matérias sobre sexo e relacionamento, 

elas são estruturadas na revista em diferentes páginas, não sendo fixa em um determinado 

ponto da revista.  

Segundo o diretor de redação da Men´s Health, Airton Seligman, a revista aborda o 

tema da sexualidade masculina com sugestões e dicas sobre o tema. O tema é descrito com 

embasamento teórico, normalmente a partir de um profissional especializado no assunto. 

Escrito em ordem direta e com linguagem coloquial, para dar credibilidade à matéria.  

Somente após essa etapa, a reportagem fica mais próxima do leitor, onde são citadas 

algumas experiências e dicas para colocar em prática os temas que foram abordados. A 

linguagem nessa parte da matéria é feita de forma mais descontraída, para o leitor se 

identificar com o assunto.  

A intenção da revista é de aumentar a auto-estima, mostrar ferramentas para o homem 

utilizar no seu dia-a-dia e destacar técnicas para melhorar a questão emocional masculina.  

Os temas abordados na revista convidam os homens a conhecerem e explorarem as 

necessidades femininas, com a intenção de agradar a sua parceira. Isso sugere uma diferença 

com a antiga posição de homens machistas, que pensam apenas no próprio bem estar. A partir 

das matérias, é possível perceber a intenção de agradar e satisfazer as mulheres. 

                                                           
14

  Grande Enciclopédia Larousse Cultural: Editora Cultural. Fundador Victor Civita(1907-1990). Editora Nova 

Cultural. Livro nº 22. ISBN: 85-12-00881-4, pg 5352 e 5353. 
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Seligman diz que o termo sexualidade não tem uma única definição. Engloba 

inúmeros fatores de ampla abrangência. Ela se manifesta de maneira diferente, de acordo com 

a realidade e as experiências vividas por cada indivíduo, sendo o traço mais íntimo do ser 

humano. 

O ser humano busca sempre o prazer, não sendo necessária a relação explicitamente 

sexual, um exemplo disso é o gosto pelo próprio corpo, uma relação incondicional com o ego 

de cada indivíduo. 

 O sexo masculino não tem o hábito de falar sobre a sua própria sexualidade, porém o 

homem chamado “moderno” vem se interessando com este assunto. Este tipo de homem se 

cuida, e procura esclarecer suas dúvidas sobre si e sobre a pessoa com quem se relaciona.  

Esse interesse do homem em saber mais sobre a sexualidade é uma tendência mundial, 

e os meios de comunicação estão atentos a esse espírito de querer dicas e soluções para 

assuntos íntimos. O caso da Revista Men´s Health é um exemplo de jornalismo de precisão 

voltado para o público masculino. 

Para Seligman, o sexo é um dos pilares do bem-estar. A idéia é tirar o máximo de 

prazer do sexo com a mulher. Para isso a Men´s Health aposta na intimidade e na relação de 

longa duração. 
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3 -  ESTUDO DE RECEPÇÃO 

 

3.1 -  A RECEPÇÃO 

 

O trabalho aqui proposto é baseado em um estudo de recepção com leitores da Revista 

Men´s Health. Conforme vimos no capítulo anterior, Scalzo (2004) afirma que os meios de 

comunicação tem uma grande responsabilidade social na transmissão das matérias. Já o 

público busca, segundo Jacks (1999), absorver a realidade que chega através da mídia. A 

partir daí que se insere a ótica do receptor, onde existe uma interação entre quem produz e 

quem recebe a mensagem.  

O que Jacks (1999) percebe é uma múltipla interação comunicativa entre o meio 

noticioso e o seu público, onde é possível mediar os mais distintos e relevantes 

acontecimentos da vida cotidiana. Assuntos como educação, política, economia e cultura são 

interagidos a partir das mais variadas tecnologias de informação que estão disponíveis para a 

sociedade contemporânea. 

Jacks (1999) explica que as tradições culturais devem ser levadas em conta na hora de 

analisar os impactos da penetração dos meios de comunicação na sociedade. Alguns lugares 

possuem fortes identificações com as raízes locais, muitas vezes diferentes no universo 

retratado na mídia. Por isso é necessário analisar a identidade cultural de cada lugar, 

dinamizando e consolidando essa identidade, a partir dos meios de comunicação. 

Isso significa dizer que nem todos os lugares terão a mesma análise do conteúdo 

abordado na mídia. Thompson (1998) diz que isso possibilita ao receptor decidir o que pode 

ou não ser útil em um determinado conteúdo, podendo então formar sua opinião. Então o 

produtor da mensagem não poderá reelaborar ou corrigir algum mal-entendido que tenha 

ficado na matéria noticiada, o que leva o emissor a ter o máximo de atenção na hora de 

confeccionar os conteúdos a serem publicados, pra que não haja interpretações equivocadas. 

Em contrapartida,  

 

sabe-se que a reação dos receptores com os meios de comunicação de 

massa(MCM) não se dá de forma direta, que muitos são os fatores que atuam 

entre a emissão e a recepção da mensagem massiva, e que a estratégia para 

compreender esse fenômeno, necessariamente, deve deslocar o eixo de 

análise do meio, sem contudo desconsiderá-la, para o espaço no qual a 

identidade se constrói na articulação com os grupos sociais. 
15
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De acordo com Thompson (1998), a parte receptora da mensagem deveria ser uma 

prática onde os indivíduos participam das matérias noticiadas pelos meios de comunicação. A 

idéia de perceber o que é recebido e trabalhar na mensagem,com a intenção de contribuir no 

processo de produção e transmissão dos conteúdos da comunicação.  

O autor lembra que os receptores ainda não conseguem determinar os conteúdos que 

irão ser abordados na mídia, mas nem por isso eles são espectadores passivos e sim que fazem 

parte de um novo processo de criação, onde o emissor é mais ativo na formação dos produtos 

midiáticos.  

Esse novo processo de criação, segundo Thompson (1998), mostra que uma 

mensagem pode ser reelaborada, trabalhada e criada de acordo com a vontade e necessidade 

do receptor.  

Souza (2002) afirma que todas as pessoas precisam de um lugar para poder construir 

sua imagem, razão e identidade, o que acaba com a noção de que os meios sejam um local 

para que os argumentos possam ser confrontados e sim como um lugar de simbolização da 

sociedade. 

 

A recepção dos produtos da mídia deveria ser vista, além disso, como uma 

atividade de rotina, no sentido de que é uma parte integrante das atividades 

constitutivas da vida diária. A recepção dos produtos da mídia se sobrepõe e 

imbrica a outras atividades nas formas mais complexas, e parte da 

importância que tipos particulares de recepção têm para indivíduos deriva das 

maneiras que eles os relacionam a outros aspectos de suas vidas.
16

 

 

Com essa nova perspectiva de produzir e receber as mensagens do meio midiático, 

Barbero (1987), coloca os problemas da comunicação no campo dos processos socioculturais. 

Procura-se entender os fenômenos da comunicação, através das mediações, o que indica 

entrar no campo, começando a estudar as organizações, as instituições e os sujeitos, pela 

multiplicação das matrizes culturais e temporalidades sociais. 

Jacks (1999) afirma que no meio comunicativo, o receptor esta numa zona de conflito, 

onde por um lado existe o apelo ao custo de usar os bens disponíveis da sociedade, o chamado 

sujeito-indivíduo, já do outro lado é o sujeito social, onde é valorizado o tempo e o espaço 

onde se vale a pena viver e investir.  

Barbero (1987) acredita que a recepção é um lugar para rever e repensar todo o 

processo de comunicação, e não somente uma etapa interior desse processo, como sugerido 
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pela Escola Norte-americana. Segundo ele, esse modelo que por anos acreditou-se, de algum 

modo trouxe uma sensação artificial de história.  

Para ele, a recepção não é apenas uma etapa do processo de comunicação, e sim um 

novo ambiente onde é preciso repensar a maneira como é feita comunicação, onde se insere 

um fator importante que são as mediações. 

 

 

3.2 - AS MEDIAÇÕES 

 

A partir do novo modelo para entender o processo de recepção da mensagem 

midiática, o receptor surge também como produtor, onde começa a confeccionar os mais 

diversos sentidos a partir do que é emitido. 

 

Tem-se assim dois sujeitos, o emissor e o receptor, e nesta relação entre eles, 

que não é direta, aparece o papel das mediações, elementos que compões a 

urdidura na qual a trama cultural se realiza, pano de fundo para pensar a 

atuação dos produtos massivos e a compreensão da apropriação cultural feita 

pelo receptor.
17

 

  

 Jacks (1999) afirma que as mediações são múltiplas e ocorrem a partir de diversas 

origens. Para explicar como a mediação é entendida, a autora define seu conceito, como uma 

conjunção de fatores que influenciam na organização, estruturação e reorganização da 

percepção da realidade onde se situa o receptor. 

 Essas mediações permitem entender as interações entre a produção e a recepção da 

mensagem, na medida em que produzem e reproduzem os significados sociais. Jacks (1999) 

afirma que o cotidiano acaba por ser o melhor ambiente para abordar as  mediações, devido a 

importância para flagrar o receptor. 

 

A consideração de que o receptor também é um produtor, é a principal 

mudança trazida por este enfoque da comunicação, que privilegia o cotidiano 

como lugar a ser pesquisado e o consumo como categoria de análise.
18
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Nessa abordagem, Jacks (1999) estuda as mediações, a partir de quatro categorias. 

Quando realizadas pelo próprio receptor, o indivíduo é centrado através de duas mediações: a 

cognitiva e a estrutural. 

A primeira tem a ver com a influência na apropriação, percepção e processamento de 

fatores responsáveis pelo aprendizado ou conhecimento adquirido, essa é a mediação 

cognitiva. A autora explica esse mecanismo como a inclusão da absorção e processamento da 

informação e também inserção do sistema de valores de cada indivíduo.  

Já a outra mediação individual é determinada pelo sexo, idade, escolaridade, etnia, 

religião, entre outros elementos que se tornam referência ao indivíduo que recebe a 

mensagem. Essa é a mediação Estrutural, onde os subsídios têm a influência de vários 

aspectos, como de perceber e elaborar a explanação da mensagem que foi recebida. 

A próxima mediação é a situacional, onde existe a interação com o meio midiático e 

não o simples contato com a revista, no caso da Men´s Health.  

A terceira mediação é a institucional, onde afirma ser quando as instituições sociais 

têm um poder sobre o receptor. Essa mediação mostra poder, autoridade e recursos capazes de 

fazer com que o sujeito perceba a ação que o meio pretende transmitir. 

A última mediação que é citada é a tecnológica, onde o nome mesmo já da uma noção 

de como é feita. Essa mediação utiliza de meios tecnológicos para impô-la sobre sua 

audiência.  

Então as mediações vinculam-se na hipótese que a recepção não acontece somente 

durante a comunicação com o meio. 

 

Começa bem antes e termina bem depois, fundindo-se com as práticas 

cotidianas dos receptores, ação na qual ganha sentido e significado, ou não, 

através da negociação com os significados propostos pela família, escola, 

religião, partido político, empresa, etc.
19

 

 

Diante dos conceitos sobre as mediações e os estudos de recepção, entendeu-se como 

acontece a interação entre a o meio de comunicação e o leitor. Para isso foi necessário todo o 

processo de apuração de informações a fim de entender os sentidos que a Revista Men’s 

Health causa nos leitores. 
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4 -  PERCURSOS METODOLÓGICOS 

 

Este trabalho busca compreender a recepção do público masculino a partir das 

matérias publicadas na editoria “sexo e relacionamento” da revista Men´s Health. Para isso, 

foi necessário usar alguns autores para explicar como os homens recebem as mensagens sobre 

a sexualidade. 

O trabalho conta com a contribuição do diretor de redação da Revista, Airton 

Seligman. Ele pode explicar alguns aspectos da Men´s Health, como o público alvo que o 

meio de comunicação pretende atingir, a escolhas dos temas que irão ser abordados em cada 

edição e as estratégias discursivas da revista. 

A seguir vamos fazer um breve relato sobre importância de ter usado cada um dos 

autores ao longo do trabalho. Para entendermos a midiatização da sociedade, Gomes (2006) 

teve a contribuição de explicar a criação de um novo bios midiático que está sendo inserido 

no tecido social. Nesse mesmo viés Fausto Neto (2006) também trouxe alguns argumentos de 

seus estudos, capazes de explicar essa nova forma de interação da mídia com os mais variados 

campos sociais. 

Quando passamos ao capítulo para explicar a percepção da sexualidade na mídia, 

Fausto Neto (2006) voltou com outro de seus estudos para dizer que a mídia passa a se 

transformar em um local de múltiplas significações, onde a intenção é de que as pessoas 

busquem o ideal abordado nos meios de comunicação. Neste capítulo Paim e Strey (2004) 

vêem a mídia percebendo um grande campo para investimentos em conteúdos que tratem 

sobre o corpo e a sexualidade pessoal. Goldenberg & Ramos (2002) afirmam ainda no 

capítulo de “Mídia e sexualidade” que existem um objeto que pode ser reconstruído, uma vez 

que sempre existiram coisas novas a serem buscadas. Para finalizar esse capítulo, Nozi e 

Correa (2008) trazem a contribuição ao falarem sobre como os meios de comunicação chegam 

para entender e abordar as formas de como ajudar nas carências das pessoas. 

No capítulo seguinte, o conteúdo abordado foi a produção jornalística na atualidade. 

Para isso trouxemos Soster (2009) que foi importante ao afirmar que a nova maneira de 

produzir jornalismo é marcada pela intensa inserção da tecnologia na sociedade. Mar de 

Fontcuberta (2006) contribuiu com a classificação do jornalismo na atualidade, a partir de 

quatro dimensões centrais. Nesse capítulo Briggs (2007) trouxe o conceito de reportagem 

compartilhada, para o entendimento do importante papel dos meios de comunicação. 
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Fausto Neto (2006) foi novamente citado nesse capítulo para falar da transformação 

que a mídia jornalística vêm passando e alguns critérios usados pelos meios de comunicação 

para conquistar o seu público alvo. 

Logo após o trabalho nos traz o entendimento do jornalismo de revista, onde Scalzo 

(2004) foi importante para trazer um pouco da história do meio de comunicação em questão.  

A autora ainda abordou as diferenças que o jornalismo de revista tem para os outros meio de 

comunicação. 

O mercado da revista, no atual momento onde cresce a concorrência com novos meios 

de comunicação, também é contribuído por Scalzo (2004). Para finalizar o capítulo, a autora 

atribui características para o jornalista de revista e como é a construção da revista jornalística. 

A seguir construímos um capítulo sobre a revista Men´s Health, que é o nosso objeto 

de estudo. Para esse capítulo o diretor de redação citado antes, colaborou  junto com o autor 

Kunczik (2002) que trouxe o significado de jornalismo de precisão, no qual o diretor havia 

citado na sua entrevista. 

Gomes (2008) trouxe para o trabalho a contribuição de como a imagem corporal é 

importante na apresentação da mensagem jornalística. Nesse mesmo pensamento, Furtado 

(2008) ajuda a mostrar como são feitos os discursos midiáticos. 

Ainda pode se entender a diferença de “sexo” e “sexualidade”, a partir do conceito 

encontrado na publicação da LARROUSSE CULTURAL. 

Como iremos realizar um estudo de recepção, buscamos entender o que se entende por 

recepção, Jacks (1999) mostra a interação comunicativa entre a mídia e o público, o que se 

torna importante pelo crescimento com que isso ocorre na sociedade atual. 

Thompson (1998) auxilia no trabalho em entender que o receptor pode decidir o que 

pode ou não ser útil nos conteúdos jornalísticos. Souza (2002) também fala sobre a 

importância do receptor e da construção de imagem, razão e identidade de todos. 

Nesse mesmo capítulo, Barbero (1987) diz acreditar que a recepção é um lugar para 

rever e repensar todo o processo de comunicação. Ainda nesse capítulo, Orozco (1991) ajuda 

ao falar sobre os mecanismos da mediação da notícia. 

Depois de entender todo o processo pelo qual precisamos passar, faremos um estudo 

de recepção no qual vamos utilizar a técnica de Grupo Focal para entrevistar 10 homens que 

são leitores da Revista Men´s Health. 

Os grupos focais segundo Duarte e Barros (2009) são um tipo de pesquisa qualitativa 

capazes de mostrar aspectos de um grupo em particular. O autor caracteriza esse tipo de 
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entrevista como uma procura coletiva de encontrar tendências, compreendendo os conteúdos 

analisado, sem inferir nem generalizar. 

 

Como estrutura, eles são bastante simples de organizar, mas tornam-se 

complexos à medida que os pesquisadores se dedicam a leituras mais 

profundas, ricas e complexas dos registros que evoluem com a prática da sua 

utilização.
20

 

 

Duarte e Barros (2009) enumeram como vantagens de aplicar o grupo focal a grande 

interação entre os entrevistados, que enriquece o nível de respostas e a profundidade das 

respostas, uma vez que as expressões e verbalizações são facilitadas com a participação de 

todos os participantes. 

Os autores ainda colocaram as desvantagens do método de entrevista. Começando pela 

dificuldade de controlar as respostas, uma vez que os participantes podem debater e discutir 

uma questão, levando outros entrevistados a poderem ser influenciados por determinadas 

colocações. 

Os objetivos do grupo focal, segundo Duarte e Barros (2009), é a discussão de todos 

os integrantes do grupo. As respostas devem ser mais longas e elaboradas, uma vez que 

precisam ser debatidas e compartilhadas pelos demais participantes. 

A composição do grupo focal, segundo o autor, deve conter alguns membros 

essenciais: os entrevistados, que discutiram as questões a serem abordadas. O moderador, que 

é o responsável para conduzir a reunião e ir introduzindo e trocando os temas. Ele tem a 

incumbência de estimular os integrantes a interagir. Por último o documentador, que fica com 

a função de observar e anotar tudo o que se passa no grupo. Este deve estar atento a todos os 

comentários, sendo eles verbais ou não-verbais. 

Alguns outros fatores devem ser levados em conta, como o número de perguntas a 

serem propostas que, segundo Duarte e Barros (2009), em geral são de até 12 questões, esse 

número é pequeno justamente para estimular os participantes a refletirem bem sobre cada uma 

delas.  

O público alvo, também é um fator importante, segundo o autor, deve ser identificado 

e definido de acordo com a necessidade do pesquisador. 

 

O grupo deve ter nível socioeconômico e acadêmico semelhante, para evitar 

inibições e constrangimentos. Não se recomenda a inclusão de chefia e 

                                                           
20

  DUARTE, Jorge e BARROS, Antonio(org.). Métodos e técnicas de pesquisa em comunicação. São Paulo, SP. 

Atlas, 2009. Pg 181. 



 32 

subordinado no mesmo grupo... A diversidade de perfis enriquece o grupo 

focal, mas exige mais do facilitador.
21

 

 

O grupo focal, segundo Duarte e Barros (2009), pode gerar um grande leque de 

questões ricas em conteúdo. Essas informações só poderão dar certo, a partir desse estilo de 

questionários, que o autor define como um método de entrevista semi-aberta. 

Esse modelo de entrevista busca a cada pergunta tirar o máximo de cada um dos 

participantes, da maneira mais aberta possível, podendo discutir as questões até esgotar as 

possibilidades de resposta, enfatiza Duarte e Barros (2009).  

 

Uma vantagem desse modelo é permitir criar uma estrutura para comparação 

de respostas e articulação de resultados, auxiliando na sistematização das 

informações fornecidas pro diferentes informantes. O roteiro de questões-

chaves serve, então, como base para a descrição e análise em categorias, 

como se verá adiante.
22

 

 

Diante do quadro de análise das três reportagens e capas de revistas, escolhidas a partir 

de manchetes de capa com o assunto principal da editoria de Sexo e Relacionamento (Edições 

de: Janeiro de 2009, com o título “O mapa da conquista”; Junho de 2009, com o título “Você 

esta sendo traído?”; Janeiro de 2010, com o título “2010, o seu ano na Cama!”) apresentar-se-

a, no capítulo seguinte, uma análise topográfica sobre as reportagens e capas observadas. O 

que buscou-se foi a desconstrução do texto. Essa técnica consiste em desmontar as partes que 

compõem a editoria, para saber como foi construída a mensagem, resultando em analisar os 

conteúdos que já foram instituídos anteriormente.  

Depois de uma discrição minuciosa do material analisado, parte-se para a análise dos 

sentidos produzidos pelos receptores da revista Men’s Health. 

 

 

 

 

 

 

 

5  - ANÁLISE 
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5.1 - ANÁLISE TOPOGRÁFICA 

 

Analisou-se primeiramente três edições da revista Men’s Health. Elas foram 

escolhidas a partir de suas capas que contém manchetes destacando a editoria de “Sexo e 

Relacionamento”.  Essa escolha aconteceu para ver como os integrantes do grupo focal 

recebem essa informação logo que tem acesso à revista. 

 

Tabela 1 - Primeira revista analisada, edição de Janeiro de 2009. 

EDIÇÃO Número 33, de Janeiro de 2009 

CAPA Chamada da reportagem situada na parte esquerda da 

capa, na metade da página, ao lado da foto principal. 

Indicativo de “Edição Especial Prazer”. 

MANCHETE Superguia de Sedução! 

LOCALIZAÇÃO Reportagem situada entre as páginas 38 e 42 da edição. 

TÍTULO O mapa da Conquista 

SUBTÍTULO Chegar ao tesouro da princesa exige que você decifre os 

mistérios da sedução. Nossa repórter desvenda os 

segredos neste superguia para você não errar o alvo. 

FOTOS Não possui fotos, mas o fundo é de uma imagem 

feminina em forma de mapa e um homem com um mapa 

na mão. 

TEXTO A reportagem tem uma introdução e depois é dividida 

em nove tópicos com dicas para os homens 

conquistarem as mulheres. Nesses tópicos existem ainda 

a sugestões de como partir para o ataque e como não 

errar o alvo. 

Tópicos: 1 – Fure a barreira da timidez 

2 – Não somos um outdoor 

3 – Use a armas de Bill Gates 

4 – Quem gosta de mel é abelha 

5 – Seja engraçado, não bobo 

6 – Pegue, mas pegue de jeito 
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7 – Gostou? Diga. Não gostou? Diga também 

8 – Apreciamos o estilo MH 

9 – Tarefas de casa abrem nosso apetite 

BOX 1 Título: Rola sexo no primeiro encontro... 

Conteúdo: Dados de pesquisa sobre o sexo no primeiro 

encontro.  

BOX 2 Título: Não me venha com essa conversa... 

Conteúdo: Dados da pesquisa realizada pela revista 

Nova com 500 leitoras. 

AUTORA Yara Achôa 

 

 

Tabela 2 - Segunda revista analisada, edição de Junho de 2009. 

EDIÇÃO Número 38, de Junho de 2009 

CAPA Chamada da reportagem na parte esquerda da capa, 

abaixo do título, ao lado da foto principal.  Indicativo de 

“Edição Especial  Vida a Dois”. 

MANCHETE 173 Truques para Ter Mais Sexo e Menos Chatice 

LOCALIZAÇÃO Reportagem situada entre as páginas 70 e 74 da edição. 

TÍTULO Você está sendo Traído? 

SUBTÍTULO Acabe com as neuras – ou apague seu rastro – com este 

verdadeiro decodificador de infidelidade instantâneo da 

MH para você. 

FOTOS Na primeira parte da reportagem a foto de fundo é de 

uma mulher com um celular e um homem dormindo, 

dando a menção de que ela esteja contatando outra 

pessoa. Legenda: Acorde: ela pode estar colocando coisa 

na sua cabeça. 

Na segunda parte da reportagem aparece a foto de uma 

mulher nua comendo morango. Legenda: Se ela estiver 

traindo, é bem capaz que se torne mais carinhosa do que 

nunca. 

Na parte final da reportagem a foto traz uma mulher no 
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meio de dois homens. A imagem é das costas dos 

personagens. Legenda: Elas traem quando o parceiro não 

oferece segurança. 

TEXTO O conteúdo da reportagem começa com um quadro com 

as verdades ou falsidades sobre a infidelidade. Após isso 

dois infográficos explicativos são acompanhados de um 

texto com sinais de alerta com um detector de 

infidelidade (entre-título: Sinais de alerta). Na parte final 

da matéria, um texto com as razões da traição (entre-

título: A razão da traição) e outro com o porquê da 

traição(entre-título: A ciência do deslize). 

 

INFOGRÁFICO 1 

Título: O peso da infidelidade 

Com base em uma pesquisa realizada no site da revista, 

o infográfico traz o que homens e mulheres consideram 

traição.  

INFOGRÁFICO 2  Título: A outra face 

Com base na pesquisa realizada no site da revista, traz 

até que ponto homens e mulheres estão dispostos a 

perdoar 

BOX 1  Título: O kit do amante 

Mostra quatro produtos para ajudar a limpar o rastro 

deixado pela traição. São eles: 1 – Aromatizador para 

lençóis; 2 – Dinheiro vivo; 3 – Fita adesiva; 4 – 

Corretivo. 

AUTOR Nicky Williams 

 

 

Tabela 3 - Terceira edição analisada, Janeiro de 2010. 

EDIÇÃO Número 45, de Janeiro de 2010 

CAPA Chamada da reportagem na parte esquerda da capa, 

abaixo do título, ao lado da foto principal. Indicativo de 

Edição Especial Prazer. 

MANCHETE Transe mais no verão! 
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LOCALIZAÇÃO Reportagem situada entre as páginas 40 e 44. 

TÍTULO 2010, o seu ano NA CAMA! na cozinha, no carro, no 

chão... 

SUBTÍTULO O que as mulheres desejam – num encontro, na cama, 

num relacionamento – passou por uma transformação 

profunda, dizem psicólogos. Dominar essa nova 

linguagem pode tornar sua vida sexual espetacular. 

FOTOS São quatro fotos com um casal na cama, em diferentes 

situações.  

A Primeira foto mostra a mulher por cima do homem, 

com a legenda: Com ela por cima, você nunca está por 

baixo.  

A segunda foto mostra o homem ajudando a tirar a meia 

da mulher, com a legenda: Acuado com a postura dela? 

Sua melhor defesa é o ataque. 

A terceira foto é a mulher arrumando a meia e o homem 

deitado, com a legenda: Elas querem dar vida a desejos 

secretos. 

A quarta foto é o casal abraçado na cama, com a 

legenda: A chave de pernas dela é hoje ainda mais 

poderosa. 

TEXTO A reportagem traz uma introdução e depois é separada 

em dez pequenos quadros cada um com um assunto. 

1- Sexo Pleno: Experimente! 

2- Orgasmos Já – e crianças já, já! 

3- Inteligência boa de cama! 

4- Hienas atrás de muito Sexo! 

5- Elas querem experimentar – Na cama e fora dela 

6- + Músculos – Peso = Sexo Melhor 

7- A psicologia do “telefonema sexual” 
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8- É hora de aderir ao pacote de estímulos sexuais! 

9- Transe em Transe” 

10-  Sua lista de tarefas em 2010 

AUTOR Grant Stoddar, com colaboração de Ricardo Arcon 

 

Analisa-se as três revistas, com a semelhança de que todas buscam chamar o leitor 

para a matéria principal que trata do assunto da sexualidade, abordado durante esse trabalho. 
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5.2 - ANÁLISE DE RECEPÇÃO 

 

Para a constituição do grupo focal, foram contatados leitores da Men’s Health, que 

tem por costume ler a revista mensalmente. Na primeira etapa, foi explicado aos participantes 

como seria feito o grupo focal. No segundo passo, os leitores receberam uma cópia de cada 

uma das três reportagens que iríamos dar ênfase na entrevista em grupo.  

 Primeiramente foram convidados 10 participantes, cinco assinantes da revista e outros 

cinco leitores assíduos, mas não assinantes. Conforme Duarte e Barros (2009) colaboraram no 

trabalho, ao dizer que os entrevistados devem ter o nível acadêmico e socioeconômico 

semelhante, para fluir melhor o grupo focal.  

A reunião foi marcada para o dia 16 de outubro de 2010, às 19 horas. No dia, seis 

participantes compareceram, os outros quatro, por motivos diversos não conseguiram fazer 

parte do trabalho. O grupo focal teve os seguintes leitores, conforme mostra o quadro a seguir.  

 

Tabela 4 – Integrantes do Grupo Focal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para melhor sistematizar o grupo focal, os entrevistados foram acomodados ao entorno 

do mediador. Em seguida foi explicado aos participantes, como seriam as abordagens do 

trabalho e a intenção da reunião com leitores da revista Men’s Health. 

Fernando Custódio Oliveira, 29 anos, estudante, conheceu a revista com o Diretor de 

redação da Men’s Health em uma viagem de ônibus. Desde então começou a se interessar 

pelos assuntos abordados pela revista. “Os assuntos prendem a atenção, pois normalmente não 

são falados, mas sempre despertam a curiosidade dos homens”, lembra. O que mais chama a 

atenção na revista é das cartas de perguntas do leitor. 

Grupo Focal 

Carlos Alberto Badke, 47 anos, Jornalista e Professor 

Favorino Costa Ferreira, 47 anos, Representante Comercial 

Evandro Antônio Sturm, 35 anos, Estudante 

Leonardo Freitas Ferreira, 23 anos, Estudante 

Fernando Custódio Oliveira, 29 anos, Estudante 

Diego Lermen de Araujo, 29 anos, Estudante 
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 Oliveira comenta os temas abordados pela revista, ressaltando os erros e gafes que os 

homens cometem, trazendo para o texto algumas sugestões de maneira suave e fácil de 

entender. 

 O estudante salienta a importância do espaço que a revista para os questionamentos 

dos leitores. Por ser um método fácil e interativo de esclarecer algumas dúvidas pessoais e 

que por vezes pode ser questionamentos de outros homens, buscam aproximar os homens da 

revista. 

A interação lembrada por Oliveira é na forma de perguntas dos leitores. A revista traz 

alguns espaços para que o público possa esclarecer suas dúvidas, um meio que aproxima os 

homens da revista, pois as dúvidas normalmente são de vários leitores.  

Mar de Fontcuberta (2006) fala em auto-referencialidade dentro da classificação do 

modo como jornalismo na atualidade esta sendo confeccionado. No caso da Revista Men’s 

Health, podemos verificar essa categoria, onde existe uma interação com o público, por 

método de perguntas e respostas. Os profissionais da revista dão esclarecimentos e opiniões 

sobre as dúvidas dos leitores. Essas informações são relatadas a partir da experiência própria. 

 Nesse sentido, as mediações tornan-se mais claras, na medida em que o receptor passa 

pelo processo de produção, onde ele opina e conseqüentemente faz com que a revista aborde 

as informações que o leitor necessita de esclarecimentos. 

 Oliveira ainda avalia a abordagem da sexualidade na revista, como um tema para se 

analisar de forma pessoal. Para ele, as sugestões de experimentação das dicas na sua vida 

pessoal, que a revista fornece, podem ser colocadas em prática para ver se ajuda a melhorar as 

técnicas utilizadas durante o relacionamento, mas deve ser observado se serve para cada perfil 

de homem. “É interessante aplicar as dicas, para ver se a revista esta colaborando na vida 

pessoal de cada um”, comenta. 

 A partir dessa avaliação, percebe-se que as sugestões trazidas pela Men’s Health são 

relevantes para o leitor. Deve-se se ter cautela no momento em que decide-se colocar em 

prática as dicas apresentadas nas reportagens. 

 Leonardo Freitas Ferreira, 23 anos, estudante, se interessou pela revista por tratar de 

assuntos que normalmente não são abordados pelos homens no dia-a-dia. 

 O estudante analisa as manchetes de capa das edições, mostrando que os leitores se 

influenciam pelas manchetes de capa como uma forma psicológica, pois quem gosta da 

revista vai ler todas as matérias, mesmo ficando na expectativa de chegar à reportagem 

especial destacada na capa. 
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 Com isso, mesmo com capas chamando a atenção para as principais matérias, somente 

quem não tem conhecimento pela revista que irá diretamente para as reportagens especiais. As 

capas são importantes para ver qual a matéria que a revista salienta como prioridade da 

edição, mas não necessariamente irá influenciar os leitores assíduos a irem diretamente a ela, 

conforme percebido no relado de Leonardo. 

 Na abordagem da sexualidade, Leonardo lembra que a Men’s Health mostra situações 

que os homens sabem como são, mas o principal diferencial é trazer para as reportagens a 

visão feminina sobre o assunto e como as mulheres pensam, agem e recebem o tema. Isso se 

torna importante na medida em que o público masculino, leitor da revista, consegue esclarecer 

as dúvidas em torno da sua própria sexualidade e a das mulheres. 

Neste sentido, Fausto Neto (2000) em seu estudo analisa a sexualidade, afirmando que 

ganha espaço na mídia, uma vez que existe uma crescente procura para tentar decifrar e 

entender o tema, e a veiculação aumenta na sociedade atual. 

Nesta abordagem, é possível perceber que os homens buscam conteúdos onde possam 

confiar. Eles encontram isso nas matérias onde mulheres escrevem, pois então tem a certeza 

de como as mulheres tratam os assuntos relacionados a sexualidade e como elas gostam de 

serem tratadas. Como o homem atual cada vez mais se preocupa com o bem-estar e isso inclui 

a maneira como as suas ações são recebidas por suas companheiras, isso torna-se muito 

relevante. 

 Para Leonardo, a revista apresenta um modelo de homem ideal. Com a capa da revista 

trazendo homens musculosos e com boa aparência, a Men’s Health passa a imagem de como 

os leitores deveriam ser. “não que todos tenham que ser do mesmo jeito, mas a revista não 

poderia passar uma imagem de desleixo”, explica. As fotos tanto da capa, quanto do interior, 

sempre abordam o homem do mesmo perfil. 

 Sobre as experimentações das dicas de sexualidade, Leonardo afirma que algumas 

estratégias são utilizadas e a partir dos resultados vai ser possível analisar se são dicas 

aproveitáveis.  

 Nozi e Correa (2008) dizem que os meios de comunicação servem como uma espécie 

de auto-ajuda, o que para o estudante não funciona desta maneira. Ele afirma que mesmo que 

a revista traga dicas e sugestões, não irá mudar radicalmente a forma de cada um pensar sobre 

o assunto. 

 Percebe-se que o leitor não confia cegamente nas dicas que lêem na revista, uma vez 

que precisam utilizar as técnicas para poder ter certeza que elas serão aplicáveis. Mesmo 
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trazendo a maneira como o homem ideal deve tratar os assuntos abordados, ele procura saber 

o que pretende para si. 

 Diego Lermen de Araujo, 29 anos, estudante, conheceu a Men’s Healt através de um 

amigo e se interessou por tratar de assuntos relacionados com a vida do homem. Segundo ele, 

nunca havia encontrado revistas que abordassem os temas da maneira como são trazidos, 

todos voltados ao público masculino de um modo a esclarecer as dúvidas sobre assuntos 

pouco tratados pelos homens. 

 Araujo concorda com a opinião do diretor de redação da Men’s Health, Airton 

Seligman, que fala em revistas como a Playboy, que normalmente chamam a atenção por 

fotos de mulheres, o que não acontece na Men’s Health, onde são priorizados os textos 

informativos, dando ênfase para o conteúdo abordado. 

 Na questão da sexualidade, o estudante acredita que o homem prefira falar de 

mulheres ou louvar a si próprio, por ter medo de expor suas fraquezas e medos. A revista 

consegue ajudar esse tipo de leitor a explorar um assunto pouco abordado pelo público 

masculino. “A própria criação influência no homem não falar sobre a sexualidade”, afirma. 

 O tabu de tratar sobre a própria sexualidade é percebido pelos leitores ao analisar as 

questões pelas quais não abordam esse assunto. Reportagens explicativas como a Men’s 

Health traz em suas editorias são importantes para que os homens possam colher informações 

sobre dúvidas que talvez nunca tenham sido esclarecidas. 

 Evandro Antônio Sturm, 35 anos, estudante, conheceu a Men’s Health logo na 

primeira edição. Interessou-se nos conteúdos voltados ao público masculino. A partir de então 

se tornou assinante. Gosta das matérias sobre alimentação, que afirma ter dicas acessíveis de 

se realizar. 

 O estudante afirma que a revista não é machista, pois as dicas são corretas e acessíveis 

de se realizar, sempre baseadas na realidade. Sturm procura seguir algumas sugestões trazidas 

nas editorias da Men’s Health, mas salienta a importância de filtrar os conteúdos abordados. 

“Não se pode seguir tudo que a revista traz, pois algumas matérias podem não servir para 

todas as pessoas”, acredita. 

 O argumento usado por Sturm é relevante, na medida em que a revista acerta em trazer 

a realidade para dentro do texto. Isso mostra a proximidade que ela pretende exercer sobre seu 

leitor, tornando-se mais atrativa e trazendo a possibilidade dos homens terem a confiança para 

acreditar e seguir as dicas da Men’s Health. 

 Ao falar das capas e manchetes da revista, Sturm lembra que as reportagens especiais 

são importantes pelo fato de fazer com que o leitor preste mais atenção naquele determinado 
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assunto que é destacado. Ele diz não ir direto para a reportagem principal, mas fica atento ao 

momento em que vai ler a matéria principal. 

 Ainda sobre a capa, o estudante faz uma crítica à revista. “As capas trazem sempre 

homens”, lembra. Para ele esse tipo de exposição da revista, possa se distanciar dos homens 

que não conhecem a Men’s Healt. Ele diz que o público masculino ainda é muito 

preconceituoso em relação a cuidar da saúde e tratar de sua própria sexualidade. 

Desta forma, segundo Nozi e Correa (2009), a revista apresenta o desejo de trazer o 

homem como centro das atenções, tanto que na capa das edições, a figura masculina ocupa 

uma posição privilegiada, onde aparecem fotos com homens sorridentes e com o corpo bem 

definido. 

Conforme percebe-se, a Men’s Health apresenta o formato de suas edições com a 

intenção de mostrar aos homens como  seria possível tornar-se o “homem ideal”, onde as 

capas colaboram para visualizar a figura masculina de uma forma saudável, com modelos 

com boa forma física e bem apresentados.  

Nota-se também, que o leitor da revista tem preconceito com as capas, pois lembra-se 

que quem não conhece a Men’s Health fica um pouco constrangida ao lidar com um material 

que tenha a figura masculina explicita na capa. Isso com certeza deve ter sido a primeira 

impressão ao conhecer a revista, e somente depois de ter avaliar o conteúdo é que perde-se 

esse preconceito. 

 Sturm destaca os conteúdos da editoria de “Sexo e Sexualidade”, pois ela aborda 

assuntos que os homens até já sabem ou ouviram falar, mas que acabam no esquecimento na 

hora do relacionamento.  

 O fato de mulheres escreverem na revista é muito relevante na opinião do estudante, 

pois ninguém melhor que elas para demonstrarem o que sentem, querem e pensam. Para ele, 

mesmo que alguns especialistas escrevam suas teses, nunca será exatamente o que as 

mulheres querem como experiência afetiva. 

 De acordo com o comentário de Sturm, Nozi e Correa (2009) salientam em seus 

estudos sobre a importante da revista conhecer e explorar as necessidades femininas. A 

principal intenção é de perceber, a partir das matérias, como agradar e satisfazer as mulheres. 

 Analisa-se as mulheres realizando conteúdos para os homens de forma a aprofundar os 

temas trazidos nas reportagens. Muitas vezes alguns assuntos podem ficar somente com textos 

informativos, mas sem o aprofundamento necessário. Na Men’s Health as jornalistas 

conseguem mostrar suas opiniões e experiências, que trazem a ampliação do tema. 
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Quando o assunto é o homem expressar suas relações afetivas, o estudante acredita 

que muitas vezes o machismo atrapalha. Segundo ele, não instigar a imaginação do outro em 

relação a sua vida afetiva, para não correr o risco de perder sua mulher, é o principal fator 

para que os homens não conversem sobre os assuntos relacionados a sua sexualidade. 

Sturm afirma que nos dias de hoje existem padrões de sexualidade, como acontece na 

área da saúde. Ao estarem inseridos em uma sociedade, os homens precisam manter um 

padrão determinado pelo meio, onde quando existir deslizes, eles poderão ser “zombados” ou 

excluídos.  

Neste sentido, Gomes (2008) lembra que as estratégias discursivas que tem imagens 

corporais e padrões sexuais, estão presentes na mídia como um objeto de consumo, e se aliam 

as representações do corpo na mídia contemporânea. Isso acaba determinando os valores e 

padrões de beleza e saúde que são valorizados no campo midiático. 

Cada vez mais nota-se a mídia influenciando no comportamento das pessoas, isso 

pode ser visto também na Men’s Health na forma de sugestões de assuntos abordados. Os 

homens mesmo que não pensem do mesmo jeito, começam a pensar em realizar as dicas 

conforme é ressaltada na revista, o que leva os leitores a buscarem o padrão que a mídia vai 

moldando. 

O estudante avalia o poder da mídia sobre os leitores, de modo que não se pode 

absorver tudo que é veiculado. Para ele não é como uma receita de bolo, pois o que pode não 

servir para alguns, acaba sendo útil para outros. 

Ele lembra que todas as experiências que a revista traz são válidas, para o homem 

tentar de todas as formas estarem satisfeitos consigo mesmos, até para não ter problema em 

falar e abordar a sexualidade com a sua parceira e até mesmo com os amigos. 

Ao comentar o foco da Men’s Health em relação ao público alvo sendo dos 18 aos 40 

anos, Sturm salienta que os leitores que dão mais atenção aos conteúdos, são homens a partir 

dos 25 anos, pois já tem certa experiência em relacionamentos e buscam melhoras na vida 

pessoal. “Todas as editorias trazem assuntos capazes de melhorar a vida de cada um, assim 

como para ajudar com as pessoas a sua volta”, destaca. 

Nesse contexto, o público leitor, a qual a revista atinge, são percebidos a partir de 

alguns fatores como sexo, no caso da Men’s Health são os homens, a idade, que a revista 

atinge um público acima de 18 anos, a escolaridade, que os leitores têm um grau de instrução 

capazes de compreender as reportagens, fatores percebidos pelo modo como a mensagem será 

recebida. 
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Isso quer dizer que os homens interessados na Men’s Health, são aqueles que buscam 

uma melhora na qualidade de vida, de modo que dentre os elementos citados por Jacks (1999) 

alguns podem influenciar no público alvo.  

A idade, conforme Sturm salientou, torna-se um dos principais fatores para chegar ao 

público alvo, uma vez que homens com menos de 18 anos normalmente não se interessam 

tanto por assuntos que a revista aborda.  

Favorino Costa Ferreira, 47 anos, representante comercial, encontrou a Men’s 

Health em uma de suas viagens. Segundo ele sempre que têm oportunidade para em bancas de 

revista para analisar algumas novidades. Ele procurava alguma alternativa para as publicações 

voltadas aos homens.  

Ferreira relata que a Men’s Health se encaixou no pensamento de vida que ele vinha 

procurando. Para ele a revista não se atenta a um só foco, trazendo aspectos diversificados, 

com vários assuntos do interesse masculino. “As publicações são de cunho jornalístico, 

trazendo confiança para os leitores”, afirma. 

Ao destacar os assuntos abordados nas matérias, a revista consegue apresentar para os 

leitores um grande leque de informações enfatizados com dispositivos midiáticos como 

infográficos, fotos, box explicativos e até mesmo trazendo a opinião de especialistas. Quando 

os homens percebem que todos esses artifícios são para dar respaldo aos temas abordados, ele 

começa a ter um vínculo de confiança nas reportagens da Men’s Helth. 

 Ao falar das capas da Men’s Health, o representante explica que quando se compra na 

banca, leva-se em consideração as manchetes principais, mas quando passa a assinar a revista, 

o leitor não se atenta tanto a capa, pois já sabe o que espera dos conteúdos.  

Quando os conteúdos sobre sexualidade estão em destaque, Ferreira comenta que 

chama a atenção por ser de grande interesse do público masculino. Como Sturm já havia 

salientado, ele também fala sobre as fotos de capa, que sempre trazem um homem bem 

apresentado e com um corpo considerado o ideal pela revista. “Eles elegem um padrão, que 

talvez nem todos os homens desejam ter”, critica. 

Percebe-se a partir do comentário de Ferreira, que os leitores assíduos da revista não 

se atentam muito às manchetes principais, pois já sabem o que irão encontrar na edição, mas 

certamente os homens que compram em bancas de revistas ou não são assinantes, levam em 

consideração os conteúdos enfatizados na capa. 

Ferreira elogia a maneira como a Men’s Health distribui as matérias ou editorias, com 

uma linguagem fácil de digerir e sem o apelo sexista de mulheres nuas, como acontecem em 

outras revistas voltadas ao público masculino. 
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Neste contexto, Scalzo (2004) lembra que o desafio do profissional de revista é 

encontrar um meio termo, conseguindo construir um texto de fácil leitura para todos, mas sem 

deixar de ter um cunho jornalístico, de modo que possa atingir também os leitores que 

queiram aprofundar os assuntos. A autora enfatiza a importância do jornalismo de revista ter 

um diferencial em relação aos outros meios de comunicação, uma vez que estreitando a 

interação com o público, a Men’s Health consegue fidelizar o seu leitor. 

Mar de Fontcuberta (2006) percebe a importância de abordar os temas de forma a 

trazer o leitor a se identificar e se interessar com o assunto. Na Revista Men’s Health, pode-se 

verificar essa identificação, um exemplo disso é a editoria “sexo e relacionamento”, onde são 

expostas experiências e dicas sobre o tema. 

Neste viés, observa-se que o formato e o visual com que a revista é apresentada se 

torna referência aos público leitor, uma vez que ela precisa ser agradável e sempre com 

abordagens diferentes para os homens que lêem todas as edições.  

A sexualidade falada na revista, segundo o representante, é a que vai se utilizar como 

dica ou aprendizado, mostrando que não se trata só do sexo e sim de um todo onde se passa 

pelos outros temas abordados, como a saúde, a alimentação e o comportamento. 

Para o representante, as informações adquiridas em leituras resultam em ter mais 

prazer no ato sexual, na medida em que o sexo passa da fase de somente ter que faz praticar, e 

passa a fazer com que isso se torne um prazer. 

Ferreira acredita que o grande mérito desse tipo de leitura é instigar os homens a 

buscarem informações e respostas para alguns assuntos sobre a sexualidade, que sempre 

foram pouco falados e um grande tabu entre o público masculino. Para ele hoje é muito fácil 

de conseguir todo o tipo de esclarecimentos sobre os mais variados assuntos. “Sou de um 

tempo onde a sexualidade se aprendia sozinho”, lembra. 

Para o representante, o homem de hoje esta cada vez mais buscando algo mais sobre a 

sexualidade em uma busca constante para aumentar o leque de informações sobre o assunto. 

Ele ressalta a importância de debater e trocar experiências com outros homens, mas mesmo 

que isso não aconteça com freqüência é necessário para a satisfação pessoal. 

“O homem é muito competitivo, ainda busca o poder”, analisa Ferreira. Para ele o 

público masculino sempre procura demonstrar um status pessoal e acredita que a mulher 

valoriza isso.  

Nos dias de hoje existe um potencial para discutir a sexualidade, por ser de fácil 

acesso às informações, mas como Ferreira lembra, os homens pecam em não conseguirem 

desenvolver o assunto em grupo, para poder discutir e trocar conhecimentos. “O homem é 
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muito individualista, poderia ter melhores resultados juntos”, afirma. Para ele o mundo seria 

melhor se todos pudessem compartilhar as experiências e anseios. 

Neste contexto, é possível compreender que a Men’s Health vêm ajudando os homens 

a esclarecer algumas dúvidas que até então não eram solucionadas porque o público 

masculino não costuma tratar da sexualidade com amigos e familiares.  

Com a possibilidade de criar meios para que os homens possam tratar sobre a própria 

sexualidade, vai melhorando a percepção sobre o assunto e conseqüentemente ajuda no 

relacionamento intimo com as mulheres.  

Quando o assunto são as reportagens feitas por mulheres, Ferreira se revela a favor de 

matérias escritas por elas, pois é um fator preponderante para saber quais as melhores 

maneiras de se relacionar com as mulheres.  

Para o representante, as mulheres têm melhor verbalização, por conseguirem lidar com 

o assunto, uma vez que buscam aprender mais na troca de experiências. Elas sabem das 

dificuldades encontradas no inicio da vida sexual e por isso buscam informações com as 

amigas.  

Em relação a interatividade da Men’s Health, Ferreira acredita que poderia ser melhor, 

criando meios de discussão e opiniões nas matérias. Para ele é válido as perguntas dos leitores 

para esclarecer a dúvida de muitos homens, mas ainda é pouco.  

De acordo com o relato de Ferreira, a revista não traz a interação necessária para que 

os leitores participem mais da revista. Isso mostra que a mediação não se faz por completo, 

uma vez que o público não tem como colaborar sobre os assuntos que poderiam ser abordados 

pela Men’s Health.  

A mídia, segundo o representante, ajuda muito, mas não se torna um fator 

determinante para a formação da opinião, na medida de que hoje as informações podem ser 

confirmadas e aprofundadas nos mais diversos meios de informações. Ele lembra que a leitura 

é o próprio censor, pois quando a matéria não serve é possível descartar. Ele ainda confia que 

as informações e dicas da revista podem servir para alguns homens, mas para outros será 

descartado ou usado de forma experimental para saber a real utilização da sugestão abordada. 

Neste viés, Fausto Neto (2000) avalia que a mídia vêm se transformando em um 

ambiente onde é possível fazer várias significações sobre os conteúdos veiculados. As pessoas 

podem procurar recursos para chegar ao que se considera ideal. 

Com isso, pode-se dizer que os meios de comunicação de uma forma geral ajudam o 

ser humano a buscar informações necessárias, mas a Men’s Health ainda não conseguiu um 

meio de interagir mais com seu público alvo. Com as perguntas do leitores é possível analisar 
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algumas dúvidas, mas com a criação de outros métodos de interação com os homens, 

possibilitaria a desinibição por parte dos homens em tratar da sexualidade. 

Carlos Alberto Badke, 47 anos, professor e jornalista, descobriu a Men’s Health por 

ser uma espécie de “rato de banca de revistas”. Com o médico havia o aconselhado a cuidar 

da saúde, achou interessante a proposta da revista.  

Para o jornalista, o principal diferencial em relação a outros conteúdos voltados ao 

público masculino é o foco no homem. Outras revistas abordam a sexualidade feminina de 

maneira atrativa aos homens, já a Men´s Health busca matérias com informações para a vida 

pessoal masculina. 

Neste contexto, O editor, Airton Seligman, comenta que a revista tem um cunho 

informativo, praticando um jornalismo de precisão. A idéia segundo ele é proporcionar dicas 

para o homem moderno viver melhor. 

Badke lembra que quando as pessoas estão de bem com a saúde, com a alimentação e 

com a vida sexual, tudo ao seu redor dá mais prazer.  

Quando comenta a capa, o jornalista explica que as manchetes são indicadores dos 

principais conteúdos, deixando os leitores preparados e com a expectativa para o que será 

abordado e destacado na matéria especial ou principal. Ele afirma que não se obriga a ir direto 

à reportagem de capa, mas já tem a consciência que ela tem alguma especificidade 

diferenciada sobre o conteúdo, necessita de uma leitura atenciosa. 

Avalia-se que mesmo com manchetes chamando para o assunto principal, os leitores 

não vão direto para a página da reportagem, mas sempre chama a atenção para dar mais 

importância para o conteúdo que a revista destaca como mais importante da edição.  

Portanto, as capas são importantes para mostrar para o público o que a revista irá 

abordar com mais ênfase, mas não necessariamente faz com que os homens pulem direto para 

essas reportagens especiais. 

Na editoria de Sexo e relacionamento, Badke salienta a importância das matérias 

serem escritas por mulheres jornalistas. Para ele os conteúdos mostram realmente como elas 

gostam de serem tratadas, dando dicas para os homens. “Por serem profissionais do meio 

jornalístico, elas passam credibilidade aos leitores”, enfatiza. Ele lembra ainda que ao trazer 

especialistas, a Men’s Health passa confiança para o público masculino que ainda esta 

começando a vida sexual. 

Quando o assunto é o tabu do homem tratar de sua própria sexualidade, o jornalista 

explica que a cultura masculina é de atribuir valores a si mesmo, contando vantagem e tendo 
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como foco principal a mulher como um objeto a ser conquistado. Não são questionados os 

valores pessoais e as possíveis dificuldades em relação ao assunto. 

Na opinião de Badke, a mídia vem contribuindo para mostrar que o público masculino 

esta mudando alguns hábitos. “A Men’s Health é uma ferramenta importante para os homens 

terem a certeza que a abordagem da própria sexualidade é uma evolução natural”, acredita. 

Para ele, os homens famosos que aparecem cuidando da saúde, servem de exemplo para 

provar que hoje em dia não pode haver preconceito. 

A interatividade trazida com personagens que respondem as perguntas dos leitores é 

uma grande sacada, segundo o jornalista, por poder esclarecer as dúvidas pessoais, mas que 

certamente poderão ser de outros homens que acompanham esse espaço da revista. 

Neste contexto, Gomes (2006) analisa a criação de um novo bios midiático, onde 

existe a participação efetiva do público nos processos produtivos, atuando como co-gestor, 

enviando dicas e sugestões para assuntos a serem abordados no campo midiático. Os leitores, 

nesse caso podem dar opiniões e expor suas dúvidas que ficaram sem serem respondidas por 

matérias abordadas anteriormente na revista. 

Nesse viés, Badke destaca a maneira como a Men’s Health consegue trazer os mesmo 

assuntos com diferentes abordagens a cada edição. Ele afirma ser um grande desafio e acaba 

chamando a atenção do leitor que nunca ira ler a mesma coisa  

   Ao comentar a influência das reportagens sobre sexualidade, o jornalista confia que 

pode depender da estrutura da pessoa para seguir as dicas e ser influenciado pela revista. 

“Normalmente quem acredita cegamente em algo e não busca alternativa é porque falta 

estrutura familiar adequada”, afirma. Ele comenta que a Men’s Health pode colaborar na vida 

pessoal, mas não tem como fazer tudo que é escrito, pois algumas dicas não servem para 

todos os leitores. 

A partir disso, pode-se perceber que a mídia vem se inserindo na sociedade de modo a 

fazer com que o público possa participar da criação e produção dos assuntos que serão 

abordados na revista. Nesse aspecto observa-se a mediação estrutural, onde os homens podem 

expressar suas dúvidas a partir de conteúdos veiculados pela Men’s Health. Contudo, os 

homens precisam filtrar o que deve ou não ser seguido nos conteúdos da revista, uma vez que 

só terá plena influência para aqueles que não têm uma boa estrutura pessoal. 
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6 -  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este trabalho tinha como proposta perceber quais sentidos dados pelo público 

masculino, leitor da Men’s Health, sobre a tematização da sexualidade abordada na revista. 

Para isso construiu-se um conjunto de informações para servir como base na aplicação do 

estudo de recepção. 

Por meio de contato com leitores, através da aplicação de um grupo focal, foi possível 

constatar algumas questões relevantes ao público masculino que se interessa por assuntos 

relacionados ao bem estar pessoal.  

Esse método de pesquisa foi determinante para a compreensão dos sentidos dados 

pelos leitores, na medida em que a discussão e troca de experiências ajudou os integrantes a 

chegar a alguns denominadores comuns.  

Quanto aos resultados, o grupo focal chegou a aspectos em relação a maneira como a 

Men’s Health apresenta os assuntos da editoria de “sexo e relacionamento”. Percebendo-se 

que a revista, através de jornalistas do sexo feminino e especialistas, consegue transmitir o 

respaldo necessário para que os leitores possam confiar nos conteúdos abordados. 

A sexualidade, ao contrário do que se previa no inicio do trabalho, não é o tema 

escolhido como mais atrativo dentro da revista, uma vez que os integrantes do grupo focal 

possuem opiniões diferentes em relação a editoria em que mais chama a atenção. 100% dos 

entrevistados observaram outras editorias como preferidas durante  leitura da revista. 

A partir dessa constatação, ficou aparente que os entrevistados não expressam seu 

interesse no tema abordado. Isso mostra que os homens preferem não comentar seus assuntos 

pessoais, mesmo que em cunho acadêmico. Percebeu-se um certo receio e dificuldade em 

comentar um tópico pouco comentado e muito polêmico como é a  sexualidade. 

Notou-se um consenso, ao abordar a sexualidade no convívio social dos homens, de 

que eles não discutem o tema por ser um grande tabu entre o público masculino a revelação de 

suas intimidades. Os leitores de Men’s Health identificaram a dificuldade em abordar o 

assunto com outros homens, como uma forma de auto-afirmação, uma vez que para os 

entrevistados o público masculino busca ser superior em relação aos seus amigos. Dessa 

forma eles não conseguem demonstrar suas carências ou dificuldades na vida afetiva.  

Nesse sentido, o público masculino reconhece que a mídia, contribui na reflexão da 

vida afetiva que eles levam. A Men’s Health, como meio de comunicação analisado, 

merecendo uma atenção especial por utilizar informações capazes de construir sugestões para 

que os homens possam melhorar suas visões sobre a sexualidade. 
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Na procura de esclarecimentos sobre a influência da revista sobre seus leitores, foi 

possível avaliar que essa mídia precisa estar em constante adequação para compreender a 

exigência do mercado masculino, que esta mudando o modo como recebe os conteúdos de 

importância na vida afetiva. 

Para chegar às conclusões dos dados observados no estudo de recepção, o referencial 

teórico realizado ao longo do trabalho, percebeu-se que as mediações propiciadas na revista 

em páginas de perguntas e respostas, são capazes de dar condições para analisar e discutir os 

elementos que compões a realidade sexual dos homens e ao mesmo tempo saciar dúvidas de 

outros leitores. 

Neste viés, os leitores ainda puderam apontar o desejo de haver mais interatividade 

entre os leitores e os responsáveis por realizar as reportagens sobre sexualidade. Para os 

integrantes do grupo focal, a Men’s Health ainda não consegue interagir com seu público de 

modo a conseguir uma participação e explicitação de dúvidas por parte dos leitores, mesmo 

que já existam alguns espaços para isso, eles são insuficientes. 

Com base nestas análises, pode-se inferir que o trabalho alcançou os objetivos 

traçados, na medida em que percebeu-se a existência de público e de procura por conteúdos 

voltados a sexualidade masculina. Com isso pode-se afirmar que a Men’s Health descobriu 

um nicho de mercado que ainda é pouco explorado e vêm sendo valorizado pelo homem 

moderno que gosta de estar bem informado sobre sua sexualidade 

O estudo de recepção dos sentidos da sexualidade abordada na editoria de “Sexo e 

Relacionamento” da Revista Men’s Health contribui para a ciência da comunicação, na 

medida que foi possível perceber alternativas, como a existência de diálogo entre os homens 

para discutir a própria sexualidade e a crescente inserção da mídia na sociedade atual. Elas 

podem ser colocadas em prática para melhor abordar a sexualidade masculina, de uma 

maneira com que os homens possam interagir e discutir suas dúvidas e experiências com a 

sociedade.  

Estudos sobre a sexualidade precisam estar presentes na pesquisa em comunicação 

para suprir a necessidade de conhecimento que o mercado atual esta pedindo. Há homens que 

procuram conteúdos voltados ao bem estar e satisfação pessoal e os estudos de mídia devem 

estar atentos a transmissão de informações  para esse tipo de público, como vêm fazendo a 

Men’s Health. 

Como forma de conclusão dos apontamentos anteriores, afirma-se que ao trazer as 

informações dos autores no referencial teórico e as constatações feitas a partir do grupo focal, 

foi possível observar que os meios de comunicação precisam estar inseridos na vida das 
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pessoas, para que as informações sejam proveitosas para o esclarecimento de dúvidas sobre a 

sexualidade. A partir dessa indagação o homem estará apto a construir sua identidade pessoal. 
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ANEXO I - Revista Men’s Health, Número 33, Janeiro 2009. 
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ANEXO II - Revista Men’s Health, Número 38, Junho 2009. 
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ANEXO III - Revista Men’s Health, Número 45, Janeiro 2010. 
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ANEXO IV – Perguntas realizadas no grupo focal. 

 

1) Como vocês descobriram a revista e as matérias abordadas nela? 

2) O que vocês perceberam de diferenças entre a Men’s Health e outras revistas 

destinadas ao público masculino? 

3) Vocês têm preferência por alguma editoria da revista? Porque da preferência? 

4) As capas trazem algumas chamadas de matérias. As matérias que foram escolhidas 

para o debate têm conteúdos relacionados à sexualidade. Existem edições que o 

assunto aparece em destaque. Até que ponto essas chamadas influenciam para ter uma 

atenção especial nessas matérias? 

5) A revista traz assuntos informativos para o público masculino. As matérias sobre 

sexualidade trazem curiosidades e dicas para os homens. Como esses conteúdos 

influenciam na vida sexual de vocês? 

6) Como acreditar e de que maneira exercer as sugestões da revista? 

7) Os homens não costumam conversar com outros homens sobre assuntos relacionados 

com a sexualidade? Por quê? Como é abordado esse assunto no cotidiano de vocês? 

8) Porque vocês acham que as mulheres têm mais facilidade em abordar esse tipo de 

assunto em uma roda de amigos? 

9) O que precisaria para os homens conversarem mais sobre suas dúvidas e 

esclarecimentos sobre sua própria sexualidade? 

10) Vocês acreditam que com a crescente inserção da mídia na sociedade, as pessoas 

podem ser influenciadas pelos conteúdos veiculados na mídia? 

11)  Até que ponto os meios de comunicação podem construir ou formar opinião? 
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ANEXO V – Questionário realizado com Airton Seligman, diretor de redação da Revista 

Men’s Heath. 

 

 

1) Qual o histórico da revista? Como surgiu a idéia da Men's Health?  

 A idéia da MH surgiu do fato de que a Editora Abril precisava ter uma revista de jornalismo 

de serviço para homens (Playboy e VIP são jornalismo de entretenimento). Uma publicação 

que desse dicas de bem-estar, que levasse o homem moderno a viver melhor. Esse caminho do 

jornalismo de serviço é uma tendência mundial, talvez a que faça mais sucesso hoje, uma vez 

que seu patrimônio é a relevância. 

2) Quando saiu a primeira edição no Brasil?  

Maio 2006 

3) Qual a tiragem mensal?  

195 mil 

4) Quantos assinantes tem a revista?   

57 mil 

5) Qual o público a que se destina?   

Homens, de 18 a 40 anos, perfil sócio-econômico elevado, bem-informados, urbanos, 

metropolitanos, antenados com bem-estar, gente de estilo de vida saudável, mas não careta. 

6) Foi realizada alguma pesquisa para identificar características do público-alvo?  

Foi realizada uma pesquisa cerca de 3 anos antes do lançamento. Mas não detectou com 

precisão o público que lê a MH. O público-alvo foi sendo segmentado pelo conceito editorial 

e preço de capa. A receita editorial é uma mistura do conceito original da MH americana com 

um molho definido pelo próprio Núcleo Homem da Editora Abril.  
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7) Como são escolhidos os assuntos de cada edição?  

 Trabalhamos com 6 tópicos fundamentais, que são os pilares do bem-estar do homem 

moderno: Condicionamento físico, sexo e relacionamento, nutrição, saúde, estilo/grooming e 

carreira. Esses 6 tópicos perpassam a revista toda, em diferentes ângulos. Esses ângulos, as 

pautas, são escolhidos em reunião de pauta. Além desses, damos matérias de aventura, 

entretenimento, tecnologia, viagens etc. 

8) Como é a seleção dos assuntos de sexualidade. Como definir o que pode ou não ser 

publicado? 

Sexo é um dos pilares do bem-estar. A idéia é tirar o máximo de prazer do sexo com a mulher. 

Para isso, apostamos na intimidade, na relação de longa duração. 

  

9) Em que são baseadas as reportagens? 

Abordamos tudo que leva o homem a viver melhor, nas éreas de fitness, sexo e 

relacionamento, nutrição, saúde, carreira, e estilo. 

 

10) Quem escreve as matérias normalmente já vivenciaram as situações descritas e como 

são feitas as dicas? 

As matérias são feitas com base nas experiências dos leitores, dos editores e de pesquisas do 

mundo todo. As dicas sempre tem de ter um fundo científico, baseadas em dados científicos, 

estudos, pesquisas. 

 

 

 


