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RESUMO 
 

Na aurora do século XX, as revistas ilustradas tomaram fôlego, combinando notícias, 
reflexão e entretenimento. Os homens tinham uma ampla gama de publicações gerais 
produzidas por eles e para eles. Paralelamente, as mulheres ganhavam mais espaço como 
leitoras e seus próprios periódicos. Nesse ínterim, os homens se restringiam à leitura de 
notícias do Estado e negócios enquanto elas já focavam os cuidados pessoais, moda e 
entretenimento. Somente na segunda metade do século XX foram publicadas as primeiras 
revistas direcionadas especificamente aos homens. No entanto seu conteúdo foi classificado 
como impróprio pela censura da época. Pouco antes da chegada do século XXI, surgem 
revistas voltadas ao bem-estar e aos cuidados do homem consigo. Ao evidenciar a vaidade, 
as novas revistas masculinas transcodificam discursos do que é ser homem – a 
neomasculinidade – na sociedade contemporânea. 

 
PALAVRAS-CHAVE: homem; revista; masculinidade. 
 
INTRODUÇÃO 

Este artigo é um convite a um passeio por um amplo bulevar na metrópole carioca. 

Inicialmente avistamos uma banca de revistas, com seus inúmeros exemplares de revistas e 

jornais pendurados em um delicado varal de notícias e imagens. Meticulosamente 

organizados, podemos distinguir claramente, a mais de 100 metros de distância, onde estão 

as revistas e onde estão os jornais. Ao nos aproximarmos mais, é possível identificar as 

revistas masculinas, as adolescentes e as femininas. Após dar o primeiro passo para dentro 

deste novo ambiente, visualizamos as últimas edições das principais revistas masculinas, o 

objetivo da visita. Mas para que nos dias atuais seja tão simples e corriqueiro adquirir um 

exemplar de revista direcionada ao público masculino, alguns marcos foram observados 

ainda no século XIX. 

Iniciaremos essa trajetória apoiados muito mais no meticuloso texto do Jornalista Carlos 

Roberto da Costa que, em sua tese de doutorado defendida em 2007, descreveu a evolução 

das revistas no Brasil no século XIX. Posto que a maioria dos textos historiográficos sobre 

a imprensa oitocentista no Brasil primam pelos jornais (LUSTOSA, 2004; BARBOSA, 
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2007; BARBOSA, 2010; SODRÉ, 1999).  Os livros que retrataram as revistas, abordam 

muito mais as publicações a partir do século XX (MARTINS, 2008; OLIVEIRA, 2010b). 

Sendo assim, o objetivo geral deste trabalho é remontar a trajetória das revistas masculinas 

no Brasil, no que tange ao bem-estar e ao cuidado do homem consigo. Percorreremos, 

então, sua evolução até o surgimento das revistas contemporâneas, especialmente a Men’s 

Health. 

 

DA CLASSIFICAÇÃO DAS REVISTAS MASCULINAS 

Neste artigo, tratamos da segmentação das revistas com temática exclusiva masculina e 

voltada para o cuidado de si, além de outros assuntos tangentes ao universo masculino. 

Uma revista publicada para homens, que a exemplo das femininas, não sejam de interesse 

para os leitores do sexo oposto. Como observaremos nas publicações do século XIX 

voltadas ao público feminino, como A Estação, O Espelho Diamantino e O Beija-Flor, por 

exemplo. 

Neste artigo, consideramos como revista masculina, o periódico cujo conteúdo seja 

direcionado ao homem – independente de sexualidade – que trate de seu bem-estar, de sua 

vaidade ou não, de seus relacionamentos, e pode ou não conter ensaios fotográficos com ou 

sem nu feminino ou masculino. 

Para isso, foi realizada uma pesquisa bibliográfica para compilar informações a partir de 

autores como Nelson Werneck Sodré (1999), Isabel Lustosa (2004), Carlos Roberto da 

Costa (2007), Ana Luiza Martins (2008) e Marialva Barbosa (2010); em seguida foram 

feitas consultas ao acervo de periódicos da Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. 

 

BREVE HISTÓRICO DAS REVISTAS NO SÉCULO XIX 

Até a chegada da família Real em 1808, as letras impressas eram proibidas no Brasil. Em 

13 de maio daquele ano, D. João VI criou a Impressão Régia, cuja finalidade era atender o 

cotidiano da burocracia imperial (LUSTOSA, 2004; BARBOSA, 2010). No entanto, desde 

as cartas de Pero Vaz de Caminha que se faziam práticas jornalísticas no Brasil. Mais ainda, 

antes de 1808 – e durante muitos anos após – o brasileiro já transmitia e narrava os fatos e 

acontecimentos por uma rede oralizada de comunicação (FERRÃO NETO, 2010). 

E assim, pouco a pouco, os periódicos ganhariam força e interesse da população, 

principalmente das mulheres. As primeiras revistas brasileiras impressas no Brasil, foram 

As Variedades ou Ensaios de Literatura e O Patriota, publicadas, respectivamente, na 
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Bahia em 1812 e no Rio de Janeiro no início de 1813. Entretanto, a palavra revista foi 

utilizada pela primeira vez no país em 1828, no lançamento da Revista Semanária dos 

Trabalhos Câmara dos Senhores Deputados, no Rio de Janeiro (COSTA, 2007). 

A primeira revista feminina brasileira, O Espelho Diamantino, teve seus 14 números 

publicados quinzenalmente entre 20 de setembro de 1827 e 28 de abril de 1828. Este 

periódico celebrava a influência das mulheres sobre as vontades, ações e felicidade dos 

homens. Em suas quatro últimas páginas, vinham as típicas fofocas, notícias do mundo do 

teatro e da própria imprensa que prediziam o que atualmente preenche as páginas de grande 

parte das revistas semanais contemporâneas. Em 1852, seria publicado o Jornal das 

Senhoras, considerada a primeira publicação feita por mulheres e para mulheres (COSTA, 

2007). 

Publicada em 1837, a revista ilustrada Museo Universal circulou durante sete anos – um 

marco para a época. Tratava-se de uma publicação didática voltada para os segmentos da 

população que se alfabetizavam; e inovou ao introduzir as ilustrações. Dois anos depois 

seria a vez de O Correo das Modas, que inovou ao trazer a cada edição uma gravura com 

moda até para os homens (COSTA, 2007). 

A Semana Illustrada, periódico lançado em 1860 pelo alemão Henrique Fleiuss, teve 797 

edições publicadas ao longo de dezesseis anos. A Semana Illustrada foi pioneira e seu 

modelo de periódico semanal fez escola. A publicação tinha oito páginas impressas com 

texto e desenhos, um de cada lado, contabilizando quatro páginas de texto e quatro de 

ilustrações (COSTA, 2007). A crítica impiedosa e sarcástica aos políticos, clero figuras 

antigas e caricaturistas se tornaria a marca das revistas ilustradas deste final do século XIX 

e adentraria o século XX. A publicação também marcou a história do fotojornalismo 

brasileiro na cobertura da Guerra do Paraguai (1864-1870). 

 
Pela primeira vez era formado um corpo de fotógrafos, treinados com o objetivo 
sistemático de retratar um evento. Pela primeira vez, também, a fonte das imagens 
publicadas – fossem elas descritivas, baseadas em fotografias ou desenhadas – 
passaria a ser citada com freqüência (COSTA, 2007, p.155). 
 

O consumo de itens importados era estimulado pelas revistas. Com o fim do tráfico negreiro 

em 1850, os navios que antes transportavam escravos, passaram preencher o espaço ocioso, 

trazendo produtos para a aristocracia, cada vez mais interessada em consumir os produtos e 

as roupas vindos da Europa e dos Estados Unidos.  
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Em 1873, surgiu uma nova revista feminina: O Sexo Feminino. Publicada inicialmente no 

interior de Minas Gerais, por Francisca Senhorinha de Motta Diniz, em dois anos ela se 

mudaria para a Corte. Nesta revista o arqui-inimigo das mulheres e contra quem elas 

deveriam lutar, não era o homem, mas a ignorância. “A ignorância fazia que ela 

desconhecesse seus direitos, tornando-a escrava e não companheira do homem” (COSTA, 

2007; p193-4). Após a proclamação da República, com o voto estendido a todos os homens 

alfabetizados, a revista teve seu nome mudado para O Quinze de Novembro do Sexo 

Feminino e trazia uma coluna para a discussão sobre o voto e a participação política da 

mulher. Outras revistas seguirão os mesmos passos e atenderão ao crescente interesse 

feminino por publicações, como A Estação, A Família e A Mensageira. 

A Revista Ilustrada, de Angelo Agostini, lançada em 1º de Janeiro de 1876, usou a 

reportagem gráfica para realizar um dos ensinamentos do jornalismo: não conte, mostre 

(COSTA, 2007). Joaquim Nabuco a classificou como "a Bíblia dos abolicionistas e do 

povo, o qual não sabe ler" (BARBOSA, 2010; p.83). Para Marialva Barbosa (2010), essa 

generalização incluiu todos os escravos no reino dos iletrados. Isso, para ela, constitui uma 

não verdade, visto que no principal jornal daquele período, o Jornal do Commercio, eram 

anunciados escravos cuja habilidade diferencial era justamente "saber ler, escrever e 

contar".  Segundo ela, foram "incontáveis as representações do cativeiro, dos castigos a que 

os escravos estão submetidos, entre outras formas visuais que expressam a vida da cidade 

publicada como imagens" (BARBOSA, 2010, p.83). 

Carlos Roberto da Costa (2007) observa que nas duas últimas décadas do século XIX, os 

textos das publicações brasileiras perderam o tom didático da oratória e passaram a assumir 

um aspecto quase coloquial, de conversa entre amigas. O periódico mais representativo 

desta nova linguagem, talvez tenha sido A Estação. Inicialmente importada e conhecida por 

La Saison, ela foi publicada de 15 de janeiro de 1879 a 15 de fevereiro de 1904. Em 25 anos 

ela tornaria a maior revista feminina de seu tempo e seria passagem de grandes nomes como 

Machado de Assis e Olavo Bilac. 

No fim daquele século, ainda nasceria aquela que seria a principal revista do país durante 

décadas, a Revista da Semana. 
 
Pioneira entre os periódicos de grande tiragem desses primeiros anos do século XX, 
a Revista da Semana trazia a súmula dos acontecimentos, além de seções de crítica 
literária, crônicas, poesias e até contos para crianças. Dava destaque aos crimes 
reconstituídos em estúdio fotográfico. (COSTA, 2007; p.280) 
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Incorporada como suplemento do Jornal do Brasil, ela avançou pela segunda metade do 

século XX, misturando fotografias, caricaturas e textos em tom de crônicas. Seu modelo foi 

disseminado por outros periódicos que assumiram a sua posição, como O Cruzeiro, lançado 

em 1928 (COSTA, 2007). 

O que se pode entender do primeiro século da imprensa brasileira é que as publicações que 

não eram voltadas para as mulheres foram, intuitivamente tidas como publicações 

masculinas. O público-leitor feminino se mostrou mais receptivo e as revistas reagiram à 

demanda. Diferente do esperado, até a metade do século XX, não identificamos as 

primeiras publicações assumidamente masculinas. Ao menos para as revistas, grosso modo, 

o século XIX foi marcado por publicações gerais e periódicos femininos. Nada ainda 

especificamente dedicado aos homens. 

 

A FORMAÇÃO DOS LEITORES DE REVISTAS 

A partir de 1870, delimitou-se melhor o campo das publicações periódicas: caberia ao 

jornal e à imprensa diária publicar as notícias, tragédias e fatos ocorridos na véspera; 

enquanto as revistas, principalmente as ilustradas, se ocupariam da informação em 

profundidade, da crítica e do entretenimento (COSTA, 2007). 

Como já fora demonstrado, as revistas tomaram força. Posicionaram-se entre jornais e 

livros como mediadoras de saberes, práticas sociais e linguagens. Combinando notícias, 

reflexão e entretenimento, elas participaram da transformação do Rio de Janeiro colonial 

em cidade cosmopolita na modernidade (OLIVEIRA, 2010a), representada principalmente 

pelas reformas de Pereira Passos no início do século XX (BOAVENTURA, 2011). 

As revistas ilustradas produziram sua própria imagem do corpo moderno: 
 
Corpos modulados, ornados e adornados eram associados ao universo feminino e se 
apresentavam de modo absolutamente distinto do masculino, reforçando as 
construções contemporâneas de feminilidade. Já os corpos masculinos deveriam se 
diferenciar por completo de tudo que pudesse ser percebido como pertencente ao 
universo feminino. (OLIVEIRA, 2010b, p.186) 
 

Esta ideia corrobora com a observação de Elisabeth Badinter (1993) de que o homem 

afirma a sua identidade negativamente. Segundo ela, a masculinidade não é natural ao 

homem, mas uma produção social, estimulada e construída por meio de um conjunto de 

prescrições e provações. O homem deve provar que não é mulher, criança ou homossexual. 

As publicações impressas, cada vez mais, focavam as mulheres. De acordo com Ana Luiza 

Martins (2008), desde o Império que a mulher era leitora assídua dos impressos. No mesmo 
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ritmo, aumentava o número de publicações em revista para este público tão assíduo da 

leitura em voz alta e em grupos (COSTA, 2007; BARBOSA, 2010). Leitoras de romances 

de folhetim e de notícias sociais, colunas de moda e concursos femininos, circunscritas ou 

não a uma elite social (MARTINS, 2008; BARBOSA, 2010). Entretanto, aos homens cabia 

a posição de leitores de notícias do Estado e dos negócios. 

De 1808 em diante, muito tempo ainda seria necessário “para que o valor abstrato da 

imprensa se esparramasse pelas cidades, criando efetivamente um público ávido por 

informações” (BARBOSA, 2010, p.21). Não seria apenas o analfabetismo de cerca de 84% 

da população daquele período (COSTA, 2007) que impediria a explosão da imprensa numa 

sociedade na qual “as letras impressas sempre foram mais ouvidas do que lidas” 

(BARBOSA, 2010, p.21): 
 
Provavelmente muitas das proezas narradas nos folhetins se disseminavam entre o 
público e se tornavam populares nesse recontar, em que a oralidade ainda contava 
com um peso específico. Sem dúvida essa será uma das explicações para a grande 
popularidade que gozaram as revistas ilustradas do último quartil do século XIX. 
(COSTA, 2007; p.48) 
 

Todavia, ainda estava por vir a segmentação do público das revistas. Por enquanto, os 

homens ainda se ocupavam das notícias dos jornais, sejam elas sobre a cidade ou notas 

sociais. Enquanto as mulheres e crianças aproveitavam seus momentos de lazer com leituras 

“menos importantes”. O jornalista Carlos Roberto da Costa (2007), classifica como a 

primeira segmentação das revistas, as publicações das décadas de 1830 a 1850 de caráter 

mais técnico e ligadas a instituições oficiais, entidades médicas e farmacêuticas e sindicatos 

de classe. Essa segmentação da qual o jornalista trata, refere-se a uma segmentação por 

assunto ou temática específica que veio a sedimentar um público leitor próprio. 

A segmentação que nós aguardamos encontrar é a das revistas com temática exclusiva 

masculina. Uma revista publicada para homens, que a exemplo das femininas, não seriam 

de interesse para os leitores do sexo oposto. Como já destacamos anteriormente neste artigo 

as publicações A Estação, O Espelho Diamantino e O Beija-Flor, por exemplo. Faltava a 

vez dos homens. Não seriam revistas esportivas, muito menos sobre automóveis. 

Uma possível origem das revistas masculinas é descrita por Isabela Silva (2006). Segundo 

ela, ainda no fim do século XIX, publicações genéricas traziam ilustrações erotizadas, nus 

de mulheres estrangeiras, crônicas do cotidiano e notas políticas e de humor (SILVA, 

2006). Ela avança abordando as Galantes, a proibição pelo Estado Novo em 1930, a 

irreverência de Stanislaw Ponte Preta e outros momentos do início do século XX, 
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representados pelos periódicos A Maçã, Shimmy e Fairplay, por exemplo (SILVA, 2006). 

Entretanto, não encontramos registros dessas publicações no acervo de periódicos da 

Biblioteca Nacional. 

 

AS VANGUARDISTAS TRANSGRESSORAS 

Ao contrário do que se acredita, provavelmente a primeira revista masculina tenha sido a 

Ele Ela, da Editora Bloch. Publicada pela primeira vez em 1969 com o subtítulo “uma 

revista para ler a dois”. Esta revista era inicialmente destinada a casais, leitores de ambos os 

sexos, mas a partir de 1976 – talvez por pressão da concorrência – passou a ser direcionada 

exclusivamente ao público masculino, com o novo subtítulo “prazer e informação para o 

homem” (MONTEIRO, 1997). A grande diferença desta publicação para as subsequentes é 

que ela raramente traria ensaios fotográficos com mulheres famosas. 

A primeira edição da revista Ele Ela constava de 180 páginas com conteúdo variado para o 

casal. Seu sumário a dividia em 23 seções e um encarte especial. A revista tratava de temas 

como “porque as mulheres exigem mais do amor?”; a história de Jorginho e Ionita Guinle, 

narrada por meio de uma entrevista com o casal; “o corpo da mulher”; “dicionário de 

educação sexual”; “o que acontece quando a pílula falha?”; “Êle não conversa comigo”, 

seguida por “Ela espera por ele”; “o adultério não compensa”; “os homens mais ricos do 

mundo” e “Jeanne Moreau inteiramente nua”. 

O editorial do diretor Justino Martins, intitulado “O primeiro passo”, dizia: 

 
Uma vida a dois pode começar com um casamento, um beijo, um olhar. Depois de 
algum tempo é que surgirão as mais fortes emoções, até mesmo a felicidade, e, 
paradoxalmente, os problemas mais complexos. Êsse tortuoso caminho terá de ser 
percorrido em seus bons e maus momentos, através de descobertas recíprocas que 
formarão um universo à parte – e a dois. Esta revista é feita para refletir êsse 
universo. Abordaremos todos os temas relacionados com o homem e a mulher na 
busca da felicidade comum. Oferecemos depoimentos, situações e experiências que 
talvez revelem desencontros mas que esclarecerão dúvidas e sentimentos. Esta 
revista é, enfim, uma imagem otimista e sadia da nossa fascinante aventura humana. 
 

Em geral, as edições traziam entrevistas com casais e as colunas Para ler a dois, Dicionário 

de Educação Sexual sob a supervisão científica do Prof. Nilson Sant’Anna, ELE ELA e os 

outros, O corpo da mulher, uma seção com signos, palavras cruzadas e o encarte especial: 

“De repente fiquei só”, com linguagem prática para o homem em todo o estilo usado 

atualmente na Men’s Health. Vanguardista, a publicação orientava não só os homens como 

também suas companheiras nos cuidados de si e em questões de saúde e comportamento. 
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A revista era recheada de fotos insinuantes, mas sem nu direto em que aparecessem as 

nádegas ou a genitália das mulheres. Nem mesmo na matéria de título ambíguo “Jeanne 

Moreau inteiramente nua”, em que é apresentada uma entrevista da atriz. Nessa entrevista 

ela revela não ser o ideal de mulher, mas que se considera uma boa mulher para os homens 

que teve. Apesar de não aparecer sequer uma foto da atriz em trajes de banho, a chamada 

principal da matéria era “o repórter Jacques Ourevitch apresenta um retrato inteiramente nu 

desta mulher que se constitui um símbolo de nossa própria época”. Um trocadilho de duplo 

sentido para atrair o leitor. Aqui o nu se refere a uma exposição da vida pessoal da atriz, 

que se mostra despida de preconceito ao falar de si e seus relacionamentos. 

O cenário naquele tempo era complicado para a proposta das primeiras revistas masculinas. 

As pioneiras surgiram em meio ao decreto 1077, de 26 de janeiro de 1970, e à Portaria 209, 

de 6 de fevereiro do mesmo ano, que repreendiam qualquer publicação que trouxesse fotos 

ou desenhos de mulheres nuas. O que ficaria ainda pior em abril de 1973, com a portaria 

219, segundo a qual todas as revistas do gênero deveriam ter seu registro aprovado pela 

censura e ser vendidas em sacos fechados. O editor deveria identificar-se na capa de cada 

edição juntamente com o número de registro, nome da portaria, da editora e o endereço. A 

exposição de ambos os seios, por exemplo, era vetada. 

Em meio a este turbilhão a revista Status chegou às bancas em 1974 pela Editora Três. Ela 

“nasceu como uma publicação sofisticada, para um público de formação universitária e 

classes média e alta, que apreciavam literatura” e que se interessava por temas atuais de 

cultura e política. (JUNIOR, 2011) 

No editorial do primeiro número o editor Luis Carta escreveu: 

 
Uma revista dedicada ao status. E muito mais ao seu significado. Mostrar a vida 
como ela é, possivelmente os seus aspectos melhores e mais profundos, o que todos 
desejamos ter, conquistar, sem receios de frivolidades ou sofisticações que somente 
são mal interpretadas onde existam recalques. Com a firme intenção de fazer ver o 
que de bom, de inteligente, de certo, o homem deve conhecer. 
 

Em agosto de 1975, surge no mercado a Revista do Homem, que três anos depois passaria a 

se chamar Playboy, em associação com a publicação homônima norte-americana.  O motivo 

da mudança de nome é que na ocasião do lançamento da publicação, a censura proibira o 

título internacional de circular no país. 

A primeira edição da Revista do Homem trazia na capa a imagem de um homem em terno 

branco envolvendo uma mulher jovem, de costas, nua e com olhar inocente. Mas não 

apareciam suas nádegas. Também na capa, as chamadas da edição eram vários nomes de 
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homens conhecidos, um exclusivo sobre a “intimidade de Kennedy”, um ensaio com 

“Valeria Perrine, a melhor atriz de Cannes”, os melhores bares do mundo e a coluna de 

moda que tratava de Dior, Cerruti, Cardin e Lapidus. Temas ainda abordados nas edições 

contemporâneas da publicação da Editora Abril. 

A edição tinha 142 páginas, das quais apenas 6 eram dedicadas ao ensaio de Valerie. Um 

texto de Pelé encerrava aquela edição, que tinha o editorial assinado próprio Victor Civita 

era: 
 
(...) um país novo. Um novo homem. Homem exigente num país em que se 
transforma dia a dia. Nunca, como agora, existiram maiores oportunidades para o 
homem conhecer-se melhor e usufruir o que é bom, sofisticado e belo. 
Para este homem esta revista. 
Revista que interessa ao homem no seu lazer, no seu prazer intelectual e, também, 
profissionalmente. 
 

A Revista do Homem em muito se assemelhava à Ele Ela no conteúdo. Elas insinuavam 

conteúdo sexual e estimulavam o fetiche do público-leitor. Certamente para atraí-lo e 

estimulá-lo à compra da revista. Com o passar dos meses ela começaria a se diferenciar até 

mudar definitivamente seu título para Playboy, cujo slogan era “a revista do homem”. 

A primeira edição com o título Playboy foi publicada em julho de 1978 e tinha como 

modelo do ensaio principal a Garota do Ano do Playboy, Debra Fonden. O editorial não 

assinado, de linguagem bem camarada, intitulado “Do Homem para Playboy”, deixava 

claras as mudanças pelas quais a revista passara: 

 
É isso aí, amigo: A Revista do Homem cresceu tanto que virou Playboy. Agora 
passamos a ser a versão brasileira – brasileiríssima – da melhor, maior e mais 
importante revista masculina do mundo (6 milhões de exemplares mensais, só na 
edição americana, sem contar com as edições alemã, italiana, francesa, japonesa e 
mexicana). 
 

Ainda no editorial, é apresentada ao leitor a experiência e liderança da publicação entre seu 

público, bem como a inserção da palavra playboy em um dicionário de língua portuguesa: 
 
(...) já alcançamos o tamanho certo para passarmos a ser, daqui para a frente, 
Playboy, A Revista do Homem. Aliás, a palavra Playboy também já é brasileira, 
está até no Aurélio (Novo Dicionário da Língua Portuguesa). 
 

A revista já terminava com a seção “As Piadas de Playboy” e trazia um suplemento: o 

primeiro guia de moteis do Brasil. 

Os ensaios fotográficos tomavam maior parte daquela publicação se comparadas com a Ele 

Ela e Status. Ao todo eram 23 páginas com fotos de mulheres, das quais 10 eram do ensaio 
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principal da playmate do ano Debra Jo Fronden, eleita pelos leitores da versão norte-

americana da revista. Na maioria das fotos, a texana não mostra mais do que um dos seios e 

jamais um nu frontal ou de costas. Além disso, das 10 páginas dedicadas a ela, duas contém 

fotos de seu belo rosto. São imagens que atualmente causariam pouca ou nenhuma 

polêmica, mas naquele momento eram motivo de censura. Outras cinco páginas traziam o 

ensaio da desconhecida Kathy. E mais oito páginas continham fotos de 18 mulheres 

intituladas “As Garotas Gaúchas”, cujas poses se assemelham muito às atuais “coelhinhas”. 

Entre um ensaio e outro a publicação era recheada de matérias como a crônica “Meu Álbum 

de Família” na qual Woody Allen escreve uma crônica sobre sua própria família. Outra 

matéria que chamou a atenção do autor chamava-se “Fazer vasectomia? Eu?”. Esta matéria 

relatava a experiência de quatro brasileiros antes, durante e depois “dessa cirurgia de 

esterilização”. O que demonstra o papel formador das revistas em seu público-leitor. Uma 

matéria importante para os homens que sentiam – e ainda sentem – “um ligeiro calafrio, 

ante a perspectiva de confiar seus principais predicados ao bisturi de um cirurgião”. 

 

A VAIDADE DOS MACHOS: A REVISTA VIP 

Em 1981, um encarte da revista Exame ganha destaque nacional entre os executivos leitores 

da revista de negócios (ABRIL, 2000). Nascia a revista Vip Exame, que apenas em 1994 se 

tornaria independente, passando a ser vendida separadamente, e a partir de 2002 seria 

rebatizada somente como Vip (SILVA, 2006). A primeira publicação dedicada à vaidade 

masculina. 

Um marco desta publicação foi a mudança editorial ocorrida em 1997. Quando a partir de 

então a revista passaria a trazer a cada nova edição um ensaio com uma mulher de destaque 

na mídia nacional, mas sem exploração do nu direto. Com isso, mês a mês, as celebridades 

– e mais tarde também as pseudocelebridades – exibiram seus corpos em ensaios 

fotográficos de nu artístico em poses que mal mostravam seus umbigos, de tão discretos. 

Era o início da conquista de um público mais interessado no conteúdo da revista do que em 

fotos de mulheres expostas inteiramente nuas. 

A primeira personalidade na capa da nova Vip foi Thereza Collor. No editorial desta edição 

nº 152, de dezembro de 1997, o Diretor de Redação Marco Rezende destaca: 

 
VIP ficou visualmente mais atraente. (...) Tornou-se uma revista mais completa, 
instigante, divertida, útil. E persegue objetivos declarados de qualidade e elegância. 
Tudo isso faz dela, hoje, a mais moderna publicação masculina do país. Não se faz 
uma boa revista sem uma missão editorial clara, uma equipe capaz e uma 
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preocupação central com as necessidades, ambições e desejos do leitor. Na sua 
reforma editorial, VIP definiu o seu foco no universo de interesses do homem. 
 

Também no mesmo editorial, o diretor deixa claro o objetivo da publicação, assumindo que 

se trata de uma revista para o homem “preocupado com a sua saúde e boa forma”, que 

“gosta de carros e de se vestir bem” e “tem interesse por esporte, viagens, comida e outras 

coisas boas (inclusive bom humor)”. Por fim, ele deixa claro que se trata de uma publicação 

dirigida ao homem heterossexual: 

 
Há outro tema importante, crucial, que a nova VIP trata com alegria, o do 
relacionamento entre o homem e a mulher. Aliás, completando a frase com os 
necessários adjetivos: o complicado, inevitável, delicioso relacionamento entre o 
homem e a mulher. Com reportagens, ensaios e testes que procuram ser ao mesmo 
tempo úteis e divertidos, a revista quer desvendar para o homem as motivações e os 
gostos femininos. VIP acredita que o homem que quer viver bem quer viver bem em 
primeiro lugar com sua mulher ou namorada. Se você também acha, como nós que 
fazemos a revista, que a vida é feita de qualidade e atitude, bom humor e 
entusiasmo, considere a nova VIP como um perfeito guia para as suas escolhas de 
homem. 
 

Em maio de 2011, foi publicada uma edição especial, número 315, comemorativa dos 30 

anos de Vip com 150 páginas. Nesta edição, o ensaio principal era com Maria Melillo, 

vencedora do reality show Big Brother Brasil do mesmo ano. Na pauta desta edição 

especial, consta uma lista com “coisas que todos os homens devem fazer antes dos 30 

anos”, ensaios com mulheres de 30 anos e uma relação de 30 fatos incríveis do ano em que 

a revista nasceu. 

 

HOMEM COM G 

Desde outubro de 1997, a revista G Magazine é publicada ininterruptamente pela Fractal. 

Uma das publicações mais conhecidas de mídia impressa para o público homossexual do 

país. Cada edição tem sempre como manchete uma chamada de capa para um ensaio 

fotográfico de nu masculino, mas em todo seu conteúdo de geralmente 100 páginas, a 

publicação apresenta dois ensaios fotográficos (RODRIGUES, 2007). 

Além do material fotográfico, a G Magazine contém um editorial assinado pela diretora 

responsável; colunas social, médica, jurídica e de aconselhamentos; matérias de 

comportamento e reportagens especiais. Uma ampla gama de conteúdo voltado a um 

público específico, conforme afirma Gabriel Rodrigues em sua dissertação de mestrado: 

 
O veículo inicia seu trabalho coletando dados, ‘apropriando-se’ de formas privadas 
da cultura, especialmente traços relativos à sexualidade deste grupo, recorta e 
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codifica estes traços da cultura identificadora do fragmento social e os representa 
num espaço que cumpre o papel de mídia informativa destinada a um definido 
grupo de leitores. (RODRIGUES, 2007, p.33) 
 

O primeiro marco na história da revista foi a edição 10, de agosto de 1998, que teve como 

protagonista do ensaio principal o ator Matheus Carrieri (RODRIGUES, 2007). Com isso a 

revista ganhou maior projeção nacional e participou no aumento da visibilidade do público 

homossexual na mídia brasileira. O mesmo percurso foi observado nas outras revistas, já 

descritas neste artigo. A difusão e permanência delas uma hora acaba se relacionando com a 

presença de uma celebridade no ensaio fotográfico principal, como ocorreu com Playboy e 

Vip, por exemplo. 

No entanto, dois anos antes da G Magazine, em janeiro de 1995 surgira a revista Sui 

Generis da SG Press. A “primeira revista de informação do Brasil destinada ao público 

homossexual” (CAMACHO, 2000, p.102) e a primeira a ter na capa celebridades e 

personalidades conhecidas do grande público. Essa publicação abriu caminho para as 

demais ao veicular reportagens, entrevistas, seções de moda, comportamento e cultura ao 

invés de oferecer fotos explícitas de homens com ereções. Provavelmente uma das razões 

pelas quais a publicação conseguiu a presença dos famosos. 

Em março de 2000 foi publicada a última edição da revista Sui Generis, principalmente 

devido à falta de anunciantes. Problema que a principal concorrente G Magazine não 

enfrentou. Para se manter no mercado, porém, a SG Press publicou a revista Homens, que 

seguia o mesmo preceito da G Magazine. 

De acordo com Gabriel Rodrigues (2007), o perfil étnico-etário dominante ou preferido 

para os protagonistas da G Magazine corresponde a “homens com menos de 30 anos, 

brancos, olhos e/ou cabelos claros”. As edições cujo modelo principal era negro, não 

tiveram a mesma vendagem. Trata-se, portanto, de uma publicação que não se destacou por 

ser inovadora, mas por utilizar um discurso dirigido a um público específico. 

Nesse tempo, outras publicações surgiram e sumiram das bancas quase que nas mesmas 

proporções. Duas delas seguindo os preceitos da Sui Generis, mas também sem atingir 

grande representatividade nas vendas e sem ultrapassar a tiragem da G Magazine, como a 

DOM e a Junior, por exemplo. Portanto, um nicho ainda a ser explorado de maneira 

assertiva. 
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A CONTEMPORÂNEA MEN’S HEALTH 

No editorial da edição número 73, de novembro de 2006, o redator-chefe Airton Seligman 

defende que muitos homens se dizem clássicos. Para ele, "o cara é classico, mas desconfio 

que seja assim porque é preguiçoso". Ele provoca a inquietação do leitor de Men's Health e 

alerta que o guarda-roupa clássico garante uma zona de conforto, mas não abre novas 

oportunidades. Seu discurso continua incisivo: 

 
(...) você nunca consegue mostar numa entrevista de trabalho de três minutos que é 
antenado, moderno, um cara de hoje - e capaz de acompanhar o amanhã. Nem 
consegue dizer para a gatinha do outro lado do bar que você não está a fim de 
discutir a influência de Nietzsche sobre Walter Benjamin, mas apenas falar de 
amenidades e quem sabe levá-la para transar em seu apartamento. 
 

Um discurso franco e aberto que dialoga com o homem contemporâneo heterossexual. 

Buscando se diferenciar, a publicação apresenta 20 páginas de estilo com mais de 100 

ideias de moda entre ternos, camisas, sapatos, óculos e tênis. Esse especial é justificado no 

editorial com citações de Oscar Wilde, Frank Zappa, Machado de Assis, John Malkovich, 

Carlos Drummond de Andrade e Charles Churchill, sobre a importância do homem se vestir 

bem. 

A Men’s Health não traz ensaios fotográficos, mas a edição analisada apresenta, além do 

guia de estilo, uma entrevista com uma personalidade, dicas e pôster com exercícios para 

perder a barriga, uma matéria sobre sexo e como enlouquecer uma mulher na cama e dicas 

de saúde, muitas dicas de saúde. 

Na seção de cartas, um dos leitores comenta sobre as primeiras edições de Men's Health: "A 

Men's Health preencheu uma lacuna de revista masculina com conteúdo. É uma revista que, 

mesmo com os olhos cansados depois de um dia de trabalho, ainda dá vontade de ler." 

Frequentemente comparadas, Vip e Men’s Health são dois exemplos de revistas masculinas 

que exploram a retórica do cuidado de si, com muitas semelhanças aos hábitos da 

Antiguidade apresentados por Michel Foucault (1985), e do estilo de vida sofisticado e 

saudável (LIMA, 2008). No entanto, enquanto a primeira revela uma prática comum de 

rejeição ao que é feminino ou culturalmente associado ao feminino, a outra evidencia a 

heterossexualidade do homem vaidoso. 

 

                                                 
3 No acervo de periódicos da Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, a primeira edição da Men’s Health 
disponível para consulta é a edição número 7. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Da mesma maneira que as revistas formaram pouco a pouco o público leitor brasileiro no 

século XIX, o mesmo caminho foi percorrido pelas revistas masculinas a partir do século 

XX. Inicialmente apelando para conteúdo extremamente visual e apelativo com fotos 

insinuantes e até de nu feminino ou masculino, as revistas masculinas tiveram que vencer a 

censura e os preconceitos de seus leitores (e principalmente dos não leitores) para levar aos 

homens conteúdo exclusivo e de interesse específico. Hoje com publicações que versam 

sobre assuntos variados e sem o uso de nus femininos ou masculinos, as revistas masculinas 

se firmaram como parte da rotina de muitos homens interessados em cuidar de si, de seu 

corpo e de sua vida. Elas expressam a neomasculinidade, termo utilizado pelo autor para 

descrever o homem contemporâneo que está acima da sexualidade e se preocupa consigo. O 

homem que será estudado mais a fundo em seus estudos posteriores. 

Em tempo, cabe ressaltar que a intenção deste trabalho foi traçar uma trajetória da 

consolidação das revistas masculinas no Brasil. Não se teve a pretensão de um texto 

historiográfico. 
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