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CARTAS SOBRE A MASCULINIDADE QUE BROCHA: O PROBLEMA DO 
PLAYBOY EM CRISE COM SEU CORPO 

RafaelAragão1 
 

Construído socialmente como modelo exemplar de segurança ontológica contra o caótico 

desenvolvimento de uma sociedade contemporânea mais fragmentada e dada à transformação, ser 

homem (heterosexual) se transformou em uma retórica social – e corporal – do conhecimento 

hegemônico da masculinidade, que cultiva um personagem vigoroso e resistente para estabelecer a 

diferença de gênero baseada na relação de um corpo forte com outro submisso. E esse corpo 

masculino não pode ser morada da ansiedade que assola os relacionamentos sociais.  

Na entanto, esse homem enfrenta batalhas para manter intacto o conjunto de imagens que 

organiza a sua diferença no prélio entre gêneros. Nesse artigo, pretendo analisar algumas ansiedades 

que estes homens-certos negam nos seus corpos, pois entendo que o corpo é um primeiro espaço em 

que o indivíduo apresenta suas peculiaridades e diferenças, reproduzindo ou desafiando as 

expectativas do jogo social. A análise é feita com base em cartas compartilhadas pelos leitores da 

edição brasileira da revista Playboy, onde é possível constatar, se não uma crise (já que a revista 

não assume uma crise de masculinidade), mas o desconhecimento que o conhecimento 

masculinizado esconde. 

Embora enquanto objeto de sociabilidade o corpo seja bastante caro ao homem, ainda se 

discute a falta de cuidado com o corpo masculino. Essa parece ser uma característica derivada da 

construção de um homem ideal, figura central de uma experiência dominante de masculinidade. Ele 

integra uma identidade bem definida, vigorosa e ativa e, de modo análogo, o seu corpo é construção 

muscular enérgica, resistente e valente.  

Playboy representa diferentes faces deste personagem: por um lado, um sujeito relatado, 

pretendido real pela intencionalidade de seus autores; ao mesmo tempo, retém um homem médio 

(leitor), que se afirma masculino, também, pelo uso ou narrativas de uso de um corpo masculino. 

Estas duas figuras estão separadas pelos simulacros cotidianos propostos pela revista (portanto, uma 

proposta institucional, específica e um pouco exclusiva) e as aspirações que esta (im)possível vida 

masculina alimenta. 

                                                           
1  Mestrando do Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade da Universidade Federal 
da Bahia.  E-mail: rafael.aragao@hotmail.com 
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Ser homem, neste contexto, é um exercício orientado por alguns valores e comportamentos 

compartilhados como conhecimento comum e dominante. No entanto, ao contrário de um conjunto 

coerente e definitivo, a masculinidade deve ser entendida como uma categoria construída 

historicamente, coletiva. Funciona como um esquema coercitivo (proíbe e produz) das 

possibilidades sociais, morais, psicológicas, sexuais etc. para que o sujeito do sexo masculino seja 

decomposto, por assim dizer, e compreendido dentro de uma série de convenções e imagens 

históricas. E dentro deste esquema, o corpo é um dos objetos centrais, sua forma e funções são 

requeridos socialmente, construindo um retrato social que permite reconhecê-lo masculino. O 

conhecimento que permite reconher o corpo como masculino é, no entanto, o mesmo que gera 

aflições sobre o corpo que brocha. 

Um corpo coletivo 

A masculinidade é um conhecimento social, assentado em um conjunto simbólico que nos 

permite entender coletivamente das diferenças entre gêneros. Embora a topografia do corpo não seja 

evidência convincente e definitiva para se falar de masculinidade – especialmente se considerarmos 

as transformações da técnica e da tecnologia – o (saber sobre o) corpo é um instrumento relevante 

na organização destas diferenças. O corpo do homem é requerido como objeto que expressa 

atributos masculinizados e deve ser capaz de reproduzir as formas míticas que o distinguem dos 

corpos femininos. Quanto ao conteúdo, as ações e motivações que o mobilizam são saberes 

compartilhados socialmente e, portanto, são alvos de avaliação (que o põem à prova). 

Não quero dizer com isso que a topografia ou uma etiqueta social que prescreve formas para 

lidar e cuidar do corpo são conhecimentos definitivos e que, por esta razão, todo indivíduo pode ser 

reconhecido como homem a partir destes registros. Se como Foucault afirma, o corpo é a 

“superfície de inscrição dos acontecimentos” 2, ele é a superfície da transformação, reflete o registro 

da história, o conhecimento social. Portanto, não pode ser tomado como matriz inequívoca que 

modula um sujeito e um exercício. 

Sobre o corpo se encontra o estigma dos acontecimentos passados do mesmo modo 
que dele nascem os desejos, os desfalecimentos e os erros; nele também eles se 
atam e de repente se exprimem, mas nele também eles se desatam, encontram em 
luta, se apagam uns aos outros e continuam seu insuperável conflito.3  
 

                                                           
2  FOUCALT, Michel. Microfísica do poder. 26° ed. Rio de Janeiro: Graal, 1979, p. 22. 
3  FOUCALT, Michel., op cit., p. 22. 
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No entanto, convencionalmente, ao classificar o mundo, um certo tipo de corpo, um dado 

jeito/manejo ou modo de lidar com técnicas do corpo são requeridos como representantes 

exclusivos dos diferentes gêneros, do mesmo modo como são eleitas qualidades dimetralmente 

opostas para classificá-los. Mas sendo um instrumento de vivência, que reflete o espírito do tempo, 

não é um registro definitivo, como também não são os saberes sobre seu uso. “Ele é formado por 

uma série de regimes que o constroem; ele é destroçado, por ritmos de trabalho, repouso e festa; ele 

é intoxicado por venenos – alimentos ou valores, hábitos alimentares e leis morais simultaneamente; 

ele cria resistências” 4. 

Se a história construiu um corpo ideal, o espirito da contemporâneidade ao mesmo tempo 

em que avança contra a pretensa coerência da masculinidade, avança contra as verdades enrijecidas 

deste corpo masculino. O contemporâneoé um terreno sísmico em que novas formas de pensar 

abalam certos conhecimentos sedimentados historicamente – e que por isso mesmo se disfarçavam 

como verdades únicas. Por outro lado, a masculinidade é um conhecimento pouco solidário à 

transformação, até anacrônico: no auge do desenvolvimento de um mundo contemporâneo, de 

descobertas cujo único compromisso são as novas experiências, a masculinidade custa a permitir 

ressemantizações. Nesse sentido, o conjunto de saberes sobre o corpo ou o uso do corpo são 

também frutos de questionamento, fraturas no saber masculino, ansiedade para o exercício de ser 

homem.  

A representação da atividade masculina, conforme construída através do tempo, sedimentou 

um conhecimento sobre a ação e a decisão, que busca definir todo o homem desde a primeira 

infância como um sujeito seguro de si, destemido, viril e agressivo em alguns (ou melhor, não 

poucos) casos. Essas características caras à masculinidade, erigiram um personagem social sólido 

além da conta, que ao construir o novo descobre o seu Calcanhar de Aquiles: vetor da 

transformação, ele não está à vontade com as consequências para a sua auto-imagem. 

Assim, o corpo é um instrumento de experiência no mundo, espaço primordial em que os 

indivíduos investem em suas próprias narrativas, experimentam seu gênero e sociabilizam. Mais 

que um conjunto de in/coordenações orgânicas, é um espaço em que se inscrevem as convenções 

sociais, as “regras” de sociabilidade, requerido como instrumento pedagogizador numa sociedade 

de controle. 

                                                           
4  FOUCALT, Michel., op cit., p. 27. 
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David le Breton assinala que o corpo parece evidente, mas é inapreensível. Isso porque é 

sempre o resultado de uma série de operações sóciohistóricas e, portanto, culturais, de produção de 

sujeitos e biografias. O corpo faz parte de um processo discursivo e sua topografia e funcionamento 

são recrutados pelo saber social, coletivo, para a construção de sentidos compartilhados.  

As representações sociais atribuem ao corpo uma posição determinada no seio do 
simbolismo geral da sociedade. Elas nomeiam as diferentes partes que o compõem, 
penetram o interior invisível do corpo para aí registrar imagens precisas, elas se 
situam seu lugar no seio do cosmos ou da ecologia da comunidade humana. Este 
saber aplicado ao corpo é imediatamente cultural. Mesmo se é apreendido de um 
modo rudimentar pelo sujeito, ele permite-lhe dar um sentido à espessura de sua 
carne, saber do que é feito, vincular suas doenças ou seus sofrimentos a causas 
precisas e conformes à visão de mundo de sua sociedade, permite, enfim, conhecer 
sua posição perante a natureza e os outros homens, a partir de um sistema de valor 
5.  
 

Nesse sentido, é importante recrutar o conceito talhado pelo sociólogo francês Marcel 

Mauss, sobre um conhecimento de uso do corpo, conforme aprendido coletivamente. As “técnicas 

corporais” são formas a partir das quais o indivíduo aprende a se servir de seu corpo, para realizar 

as atividades cotidianas, mas ao mesmo tempo para fazê-las dentro de um projeto de 

reconhecimento social. Esse conhecimento varia com as sociedades e a educação e, portanto, são 

frutos dos prestígios creditados a certos movimentos ou imagens do corpo, em sua divisão para os 

sexos, idades, classes, produtividade etc. 

As técnicas do corpo 6, texto inicialmente publicado em 1934, mostra uma série de 

movimentos que se relacionam ao desenvolvimento do indivíduo, a atividades produtivas, a 

produções e diferenças culturais. O conceito interessa para além do funcionamento orgânico: as 

técnicas significam mais do que os movimentos articulados ou a manipulação. São, sobretudo, 

imagens sobre outro, representam um conjunto de saberes sobre o movimento e a leitura destes 

movimentos, como indicadores qualitativos do comportamento social. Não por acaso, Mauss 

reconhece em seus exemplos as diferenças qualitativas entre a marcha do exercito francês e o inglês 

ou modo peculiar no andar das jovens americanas disseminado pelo cinema.  

Nas divisões instituídas entre sexos/gêneros (trabalho, espaços, desejos etc.), a forma como 

o corpo é manejado e reconhecido, mas também as qualidades abstratas indicativas de cada um 

deles, são erigidas de modo arbitrárias, implantando diferenças que discriminam os sujeitos. De 

                                                           
5  BRETON, David le. Antropologia do corpo e modernidade. Petrópolis: Vozes, 2011, p. 17-18. 
6  MAUSS, Marcel. Sociologia e Antropologia. São Paulo: Cosac Naify. 2003. 
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modo que o saber corporal é um saber simbólico que institui a diferença, e se insere em uma sére de 

relações políticas. 

Pierre Bourdieu também avalia estas diferenças entre o que é socialmente construído para os 

corpos masculinos e femininos, como pretensas formas definitivas, em A dominação masculina. O 

esquema dominante de percepção das diferenças é dualista, impondo a diferença em pares 

dimetralmente opostos, como polos positivos e negativos: alto/baixo, duro/mole, forte/fraco, 

reto/curvo, cheio/vazio, ativo/passivo, fecundo/estéril. Sendo aquele das qualidades positivas o 

corpo masculino é depositário do poder, é proprietário, é provedor. O corpo feminino é aquele da 

ausência, da submissão, da fragilidade.  

Com efeito, não significa que o corpo feminino seja vazio de qualidades, mas que na relação 

oposicional os atributos positivos são sempre masculinos. Nesse sentido, uma disputa política entre 

gêneros está posta desde o discurso. As diferenças do corpo não são iminentemente biológicas, mas 

históricas, pois o orgânico é requerido pelo discurso, que constrói o saber sobre o corpo. 

O mundo social constrói o corpo como realidade sexuada e como depositário de 
princípios de visão e de divisão sexualizantes. Esse programa social de percepção 
incorporada aplica-se a todas as coisas do mundo e, antes de tudo, ao próprio 
corpo, em sua realidade biológica. É ele que constrói a diferença entre os sexos 
biológicos, conformando-a aos princípios de uma visão mítica do mundo, enraizada 
na relação arbitrária de dominação dos homens sobre as mulheres, ela mesma 
inscrita, com a divisão do trabalho, na realidade da ordem social. A diferença 
biológica entre os sexos, isto é, entre o corpo masculino e o corpo feminino, e, 
especificamente, a diferença anatômica entre os órgãos sexuais, pode assim ser 
vista como justificativa natural da diferença socialmente construída entre os 
gêneros e, principalmente, da divisão social do trabalho. (O corpo e seus 
movimentos, matrizes universais que estão submetidos a um trabalho de construção 
social, não são nem completamente determinadas em sua significação, sobretudo 
sexual, nem totalmente indeterminados, de modo que o simbolismo que lhes é 
atribuído é, ao mesmo tempo, convencional e “motivado”, e assim percebido como 
natural.) 7. 

Playboy sabe do que fala 8 

Quando criada na década de 1950, nos Estados Unidos, Playboy já tinha a ambição de se 

afirmar como companheira do verdadeiro homem, dando “prioridade aos prazeres da vida”. O 

                                                           
7  BOURDIEU, Pierre. op. cit. 
8  Essa frase é dita pelo Editor de Playboy no número 408, maio de 2009. A afirmação é curiosa, pois encobre 
algumas características: 1) sendo feita de homem para homem, Playboy está legitimada a falar do universo masculino; 
2) No entanto, e é o que quero avaliar aqui, ao discutir o universo masculino, a revista abre ao leitor a porta de 
comunicação que é a mesma porta das angústias dele, portanto a revista que “sabe do que fala” sobre o homem, também 
publica a insegurança integra assumir qualquer identidade, mesmo que a identidade masculina se diga segura e certa. 
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projeto de publicar ensaios fotográficos de mulheres nuas, então, não era uma novidade, mas a 

revista se diferenciava pelo caráter sensual/não explícito do material, aliado a uma qualidade 

redacional que articula um conjunto de bens e ideais para atender os “verdadeiros interesses do 

homem” 9. A mulher se transforma no objeto fundamental nesta narrativa de masculinidade, mais 

precisamente seu corpo. 

O corpo está no centro da revista de maneira dupla: em primeiro lugar, a imagem feminina é 

requerida como elemento fundador da masculinidade dominante sobre a qual a revista faz escola. É 

o corpo da evidência levada a cabo: nu. E não apenas despido do disfarce têxtil, é despido de ação, 

objeto de adoração do corpo masculino – que também está ali, entre as páginas. Esse é o segundo 

corpo no centro da revista, e não está evidente; aquele do leitor que procura A Revista do Homem e 

lhe outorga a prerrogativa de afirmar propriedade para falar do universo masculino, mesmo que este 

universo não seja absolutamente refletido no mundo do homem ordinário. 

Este corpo está publicado em Playboy quase furtivamente. É aquele que deseja e conquista o 

sexo feminino, testemunhando, desta forma, sua heterossexualidade; ou é aquele da publicidade, 

comissionado por um retrato da beleza hegemônica, ditando estilos dentro de uma indústria de 

moda, que vende um retrato de masculino atualizado, mas que é sempre aquela dominante, reta e 

sóbria. Mais comum, é o corpo que controla um esportivo off road, ou aquele que conhece os 

destinos, as melhores bebidas no mundo, que pratica esportes radicais. Nestes retratos, está em 

questão apenas o ideal de um corpo ativo, aquele que se articula com a imagem dominante da 

masculinidade e não gera incertezas. 

Como produto/produtor de uma masculinidade hegemônica, Playboy publica um corpo 

masculino que é disciplinado no exercício de repetição de valores como a atividade, a energia, a 

disposição. No entanto, se por um lado, as técnicas forjadas para falar de uma vida masculina 

heterossexual atravessam todas as instâncias do cotidiano (o que/como se veste, do que/como se 

fala, o que se tem, onde se frequenta, com quem se relaciona etc.), a sexualidade marca essa 

masculinidade com grande importância. Se a revista, desde a primeira página, projeta ativar o 

universo masculino tendo como principal motivador o desejo, é uma resposta interessante que o 

corpo masculino se delineie a partir do uso da sua sexualidade. 

                                                           
9  MIRA, Maria Celeste. O leitor e a banca de revistas: a segmentação da cultura no século XX. São Paulo: Olho 
d’Água/Fapesp, 2001.  
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 Por isso, interessa analisar especialmente um certo tipo de corpo encontrado na seção 

PLAYBOY RESPONDE. Aquele do homem comum, o leitor, que, com um traço de insegurança, 

busca na revista apoio e solução para entender as lacunas desta masculinidade. Vale notar que a 

seção é dedicada à discussão de qualquer assunto10, entretanto, mais de 60% das questões 

publicadas11 arrasta o corpo como ferramenta de exercício para ser homem.  

Acho importante notar uma certa ambiguidade entre PLAYBOY RESPONDE e o conjunto 

da revista, incorporada em um modelo ideal de masculino. O playboy é uma imagem do hedonismo 

masculino de comportamento heterossexual, de um querer soberano, de um saber refinado e um 

circular seguro, macho e contemporâneo, conforme seja possível. Ele é o modelo da propriedade: 

desfruta de todos os prazeres impressos na revista, ou seja, tem acesso a eles: sejam as mulheres, 

seja o estilo, o mercado de bens simbólicos. Mas, sobretudo, ele é um homem muito seguro de seu 

desejo e comportamento heterossexual. Por isso, se já é algo possivelmente curioso que a revista 

(dentro de seu projeto ideal de masculinidade) proponha manuais de comportamento para este 

homem seguro de si, certamente é um algum tipo de denuncia quando uma seção de cartas reúne 

muito mais que a metade de seu espaço mensal para discutir as inseguranças destes homens para 

com os seus corpos.   

Numa edição anterior da revista (cujas cartas do leitor não estão em análise neste artigo), em 

uma matéria que debate o “novo homem”, o editor explode afirmando que o novo homem não é 

novo, apenas homem, mostrando, em sua avaliação, que ser homem significa qualitativamente a 

mesma coisa no curso da história.   

O novo homem é uma afronta às leis de deus e à ordem natural das coisas. O 
metrosessual não é um homo sapiens evoluído que, ao descer das árvores, resolveu 
depilar o corpo inteiro e depois passar creminho. O surgimento dessa criatura 
híbrida segue critérios mais mercantilistas que darwinianos. Funciona assim: por 
maior que possa ser a penteadeira de uma mulher, o número de cremes, géis e 
pomadas que ela pode adquirir é finito. Resta, portanto, ampliar o mercado para a 
parcela masculina da espécie 12.  
 

Ou seja, um novo homem é uma farsa industrial, uma propaganda bem executada. Afirmações 

como essas põem em cheque ainda mais a existência de uma seção de cartas para discutir as 

                                                           
10  Conforme a revista imprime “as questões mais interessantes sobre qualquer assunto terreno – comida, bebida, 
música, esporte, carros, sexo e dilemas de relacionamento – serão respondidas todos os meses”. 
11  Estão sendo analisadas as cartas publicadas em oito edições de Playboy, do número, 401 a 408, entre outubro 
de 2008 e maio de 2009. Foram 63 perguntas no período, das quais 39 se qualificam no contexto do uso/narrativa do 
corpo masculino. 
12  PLAYBOY: A revista do homem. São Paulo: Editora Abril, n. 380, janeiro 2007. Mensal. P. 45. 
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ansiedades masculinas, sujeitos que ao se afirmar homens, “não deveriam” compartilhar nenhuma 

angústia se, como o editor parece afirmar, “as leis da masculinidade são de ordem natural”. 

Com este registro fundamental de que a vida contemporânea e seus mecanismos – que 

introduzem transformações afetam diretamente a vida deste homem ideal – as narrativas de um 

corpo que é primeiro espaço em que se inscrevem os sentidos sobre a masculinidade, apresentam 

também as fraturas de um objeto que, apesar de todo esforço contrário, não é des-historicizado. 

Nesse sentido, acho interessante observar, parafraseando Bourdieu, que a naturalização do corpo 

masculino (e feminino também, é certo) não pode ser senão o produto de um trabalho histórico de 

naturalização.  

O que significa que, para escapar totalmente do essencialismo, o importante não é 
negar as constantes e invariáveis, que fazem parte, incontestavelmente, da 
realidade histórica: é preciso reconstruir a história do trabalho histórico de des-
historicização, ou, se assim preferirem, a história da recriação continuada das 
estruturas objetivas e subjetivas da dominação masculina.13 
 

Essas dimensões subjetivas dos requisitos que um corpo necessita comprovar para ser rmasculino  

são exatamente as fontes das angústias que os leitores de Playboy explicitam nas cartas.  

Um dos temas centrais em pauta em PLAYBOY RESPONDE é o desempenho. É 

importante registrar que faz parte do retrato do playboy prezar pelo desempenho, como indicador de 

sua masculinidade. De certo modo, é uma preocupação que remonta ao personagem de Hugh 

Hefner, idealizador/criador da revista, que construiu uma experiência masculina heterossexual 

alegórica: aquela do homem solteiro, cujo único compromisso é com o gozo de uma existência 

independente, profissionalmente bem sucedido, financeiramente assegurado, intelectualmente 

esclarecido e sexualmente ativo. Ou seja, desempenho significa para este homem ter sucesso nos 

desafios profissionais e eróticos.  

 No que diz respeito às narrativas sobre o corpo, este homem é tanto mais seguro de si, tanto 

mais confiante no seu corpo, quando seu desempenho sexual corresponde ao “bom” uso do sexo: ter 

ereção, ser capaz de desempenhar o ato sexual (envolvendo performance e duração), ser capaz de 

repeti-lo diversas vezes, controlar ejaculação, ter conhecimento técnico (da conquista, do corpo, das 

posições sexuais), ser capaz de oferecer prazer etc. Ou seja, o sexo e o desempenho sexual são 

fundamentais, são temas que, ao requerer o corpo, introduzem questões sobre o bom exercício da 

masculinidade. 

                                                           
13  BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina. 3° ed. São Paulo: Bertand Brasil, 2009, p. 100. 
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É importante notar que, sendo uma “superfície de inscrições dos acontecimentos”, e é essa 

história que modela a diferença inscrita no corpo, é de se esperar que o corpo masculino seja mais 

que um espaço de verificação do desempenho sexual. No entanto, o que se percebe em Playboy é 

que as propriedades do corpo e do comportamento para com o corpo que geram mais questões sobre 

a masculinidade estão ligadas de modo recorrente a um corpo-sexualizado. Nesse sentido, Playboy 

fala de um “homem priápico” e de um “corpo ereto”.  

Por isso, as cartas dos leitores podem ser entendidas como denúncias sobre o cuidado com o 

corpo, ou melhor, à cobrança para com o corpo, que parece ser a imagem da masculinidade-

sexualidade. Por exemplo, na edição de novembro de 2008, um leitor expõe a seguinte questão: 

Tive uma relação passageira com uma menina aqui da cidade. Na primeira vez, 
tudo normal; na segunda vez, mesmo sabendo que não estava no dia para rolar 
química, arrisquei e brochei! De lá para cá, tive mais três oportunidades com 
meninas diferentes e brochei também. O que está acontecendo? Acredito que seja 
algo relacionado ao emocional, porque acabo me cobrando uma ereção perfeita 
antes de levá-las para a cama. Veja bem, não me cobro intencionalmente. Mas na 
hora, acaba me vindo à cabeça a frase “Não posso brochar”. L.C.S., Curitiba, PR 14. 
 

A ansiedade fundamental dele reside na possibilidade de executar o ato sexual à contento. Perder a 

ereção durante o ato sexual, brochar, pode ser explicado por uma série de razões, no entanto o 

acontecido é sempre um grande problema. Para este sujeito que recorre ao desempenho sexual 

como registro fundamental da sua afirmação como homem, há poucas justificativas que o 

confortem. Ao buscar a revista como confidente, o leitor está, em primeiro lugar, buscando solução 

contra a perda de ereção, não as justificativas que o levaram a tal estado. Quando ele mesmo já 

começa a investigar motivos para ter brochado, e soluções para combater “o mal”, fica claro que 

está menos preocupado em confirmar a razão, procurando evidências que justifiquem a falta de 

libido; ele está preocupado em encontrar o antídoto. Aliás, o “emocional” é de longe um destes 

males que atingem o masculino, que historicamente foi construído como domínio da razão e da 

ação.  

Nesta mesma carta vale perceber outras características importantes. Todo o discurso de 

masculinidade em Playboy está permeado pela ideia de normalidade. Isso implica que, a partir desta 

visão, existe um comportamento comum, dominante, sobre o que é o comportamento masculino e 

sobre o que se espera do corpo masculino no momento do sexo (duas questões distintas que se 

suplementam); e, deste modo, existiria um comportamento desviante – ou seja, não é normal 

                                                           
14  PLAYBOY: A revista do homem. São Paulo: Editora Abril, n. 402, novembro 2008. Mensal. P. 38. 



SEMINÁRIO  INTERNACIONAL ENLAÇANDO SEXUALIDADES  
Direito, Relações Etnorraciais, Educação, Trabalho, Reprodução,  

Diversidade Sexual, Comunicação e Cultura 
04 a 06 de Setembro de 2011 

Centro de Convenções da Bahia 

Salvador - BA 

10 

brochar, não é normal não ser capaz de demonstrar estes atributos da masculinidade que são a 

ereção e a performance sexual.  

Estou com um problema bem complicado. Quando vou para a cama com uma 
mulher, meu pênis tem ereção total antes mesmo de ela tirar a roupa. Conforme a 
moça tira as peças, vou perdendo a ereção até ele ficar zerado, sem sinal de vida. 
Às vezes isso acontece antes mesmo de ela ficar nua. Porém, quando estou sozinho, 
tenho ereção sempre que quero. Só tenho 26 anos. O que está acontecendo comigo? 
C.S., Chopinzinho, PR 15. 
 

Comparadas as duas cartas acima, vê-se sua centralidade. É interessante notar, a despeito de serem 

duas edições distintas, que o leitor em questão é possivelmente o mesmo e a angústia dele não 

muda. A ereção é tomada por sinônimo de expressão da masculinidade. O que seria a “ereção 

perfeita” se não a manifestação simbólica de que o homem é capaz de responder com seu corpo ao 

ideal de masculinidade que se levanta e se consuma no ato sexual? Conforme C. S. coloca, em sua 

percepção, a falta de ereção significa estar “sem sinal de vida”.  

Na primeira carta o leitor “arrisca” o sexo sabendo “que não estava no dia para rolar”. Na 

segunda, não se conforma como é possível brochar aos 26 anos. Em primeiro lugar, há uma 

expectativa individual, que responde à expectativa social, de que o homem não nega sexo – e, neste 

caso, acaba sendo constrangido (uma cobrança dele próprio) a fazê-lo sem estar preparado. Ele 

estaria arriscando a frustração de que sua parceira conheça sua ausência eventual de libido, como se 

estivesse negando ao mesmo tempo sua masculinidade. O problema da ereção parece ainda maior se 

o homem é jovem. Ao sublinhar seus 26 anos, está assumindo que nesta idade a ereção não deveria 

ser um problema.  

A juventude parece ser a data do estilo de vida de Playboy, em que o sexo teria mais 

qualidade. O problema idade x desempenho é também levado em consideração pelo leitor Marcelo, 

mas desta vez a ansiedade está ancorada no papel da ejaculação: “Quais são os fatores que 

determinam a pressão da ejaculação? Percebo a diminuição ao longo do tempo. Hoje estou com 34 

anos” 16. Embora aspectos emocionais ou fisiológicos sejam apontados como responsáveis pelas 

disfunções na relação sexual ou na perda de qualidade – e estes aspectos não sejam exclusivos aos 

homens mais velhos – a idade às vezes é encarada como um problema ao exercício da 

masculinidade marcada pelo sexo: “Claro, quanto mais velho você for, menor será a força de seu 

                                                           
15  PLAYBOY: A revista do homem. São Paulo: Editora Abril, n. 403, dezembro 2008. Mensal. P. 48. 
16  PLAYBOY: A revista do homem. São Paulo: Editora Abril, n. 404, janeiro 2009. Mensal. P. 28. 
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jato. Mas, aos 34 anos, ainda não é caso de se preocupar com a idade” 17, responde a revista. A 

idade é uma questão cara ao playboy, em função da possível transformação do desempenho ou da 

energia sexual.  

Embora em todas as edições de PLAYBOY RESPONDE busque-se uma opinião 

especializada para dar “imparcialidade”, busque-se a resposta informativa e de cunho 

médico/cientifico, elas são descritas em uma linguagem típica da revista, portanto, de alguma forma 

manipuladas. No caso da saúde do homem isso significa que, em função do ideal que se escreve ali, 

sua saúde ora é banalizada ora é objeto de prevenção, mudando de caso em caso. Neste exemplo, o 

Marcelo pode não se preocupar, por ainda estar jovem. Essa é uma ambiguidade especial na seção, 

já que ao buscar o parecer especializado, as questões que envolvem a saúde deveriam reforçar a 

importância da prevenção (pelo menos da atenção).  

No caso da ejaculação, outra variável importante é a questão do tempo de performance 

sexual. Os homens se preocupam com o distúrbio da ejaculação precoce, que compromete a 

qualidade da relação sexual, apresentando o agravante do tempo da penetração. Ou seja, a duração 

do ato é indicativo do saber sexual deste homem e de seu conjunto de atributos masculinos.  

O que faço para aumentar o tempo de penetração durante uma relação sexual? 
Normalmente, depois de um bom tempo nas preliminares, penetro e não passo mais 
do que três minutos nessa situação. Isso realmente me atrapalha. O que esta 
acontecendo? B.B. Curitiba, PR 18. 
 

O curioso nos casos referentes aos problemas com ejaculação é que, embora seja um tema em que 

importe a orientação clínica, e em alguns casos psicológica, estes homens evitam a visita ao 

urologista – ficando claro como a revista funciona como instrumento de saber e solução alternativa 

para este homem que não procura ajuda clínica. 

O saber masculino, ao construir o homem destemido, criou o problema do homem que não 

se ocupa da saúde do seu corpo – e mesmo neste caso específico, em que o corpo é um instrumento 

de sexualidade, e esse uso é primordial para o exercício de masculinidade, nota-se que o ideal 

masculino afasta o sujeito da preocpuação com a saúde (de seu funcionamento sexual). A mulher 

desde muito cedo é orientada a fazer visitas frequentes ao ginecologista, ao passo que a maior 

parcela dos homens vai ao urologista em casos extremos.  

                                                           
17  Op. cit. 
18  PLAYBOY: A revista do homem. São Paulo: Editora Abril, n. 406, março 2009. Mensal. P. 32 
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A imagem do sexo forte, em muitos casos, cria uma barreira para que o homem se sinta à 

vontade para procurar ajuda apropriada: “Tenho 18 anos, comecei a transar com 16 e tenho 

ejaculação precoce, mas fico constrangido de ir a um médico. O que devo fazer para melhorar meu 

desempenho? L.H.B., São José do Rio Preto, SP” 19.  

Articulando uma série de estudos sobre saúde e sexualidade masculina, Romeu Gomes 

lembra que, de modo geral, a saúde é vista como um problema de mortalidade/morbidade, do que 

propriamente de cuidado/prevenção. No que diz respeito ao sexo masculino, erige-se uma 

espectativa de invulnerabilidade, que atravessa o corpo do homem, se expressando em seu 

comportamento de não dar atenção quanto à importância de cuidado com a saúde. Na narrativa 

hegemônica de masculinidade, em questão de saúde, os homens são muito mais dependentes das 

mulheres para procurar ajuda clínica, pois, segundo o autor, a aflição com prevenção demostra um 

comportamento associado com a fragilidade feminina – o próprio corpo feminino sendo 

considerado frágil.  

A socializaçãodos homens estaria mais associada a invunerabilidade, força e 
virilidade, característcias incompatíveis com a demonstração de sinais de fraqueza, 
medo, ansiedade e insegurança, representada pela procura por serviços de saúde, 
que colocaria em risco a masculinidade e aproximaria o homem das representações 
de feminilidade 20. 
 

Nesse sentido, a prevenção não é um problema para o homem. O problema de saúde está mais 

relacionado, inclusive em grande parte das cartas de PLAYBOY RESPONDE, à própria doença do 

que com a manutenção da saúde (prevenção). Por isso vê-se nestas cartas muito mais episódios de 

correção após o não funcionamento correto/esperado do corpo, do que de saberes sobre os limites e 

peculiaridades deste corpo. 

O problema da ejaculação, recorrente na revista, implica o problema social que é sustentar 

da imagem de um sexo forte e estabelecer uma relação imediata com a saúde – de modo amplo, 

embora nestes casos o problema seja de ordem sexual. O segundo problema está no fato de que a 

disfunção em si parece ter menos peso do que (a apresenação d)o desempenho que é comprometido. 

O desempenho sexual requer não apenas a ereção e a ejaculação, mas a quantidade de vezes que se 

faz sexo e o próprio tempo de penetração é um indicador importante:  

                                                           
19  PLAYBOY: A revista do homem. São Paulo: Editora Abril, n. 408, maio 2009. Mensal. P. 38. 
20  GOMES, Romeu. Sexualidade masculina, gênero e saúde. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2008, p. 53-54 
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Tomo o medicamento fluoxetina e ele só me faz bem, pois retarda em muito a 
ejaculação. E isso é muito bom. Gostaria saber quais são os perigos disso com o 
passar do tempo. MCC, Campinas, SP 21.  
 
Tenho 35 anos e sou casado há dez, minha esposa tem 28 anos e é bem conservada. 
Minha vida sexual é muito boa. Faço sexo em casa de três a quatro vezes por 
semana. Dou meus pulos fora de casa e me masturbo frequentemente. O problema 
é que quando transo com a minha esposa, se for direto ao assunto não passo mais 
de um minuto para gozar, o que não acontece com outras garotas – e olhe que 
muitas vezes elas são mais gostosas do que a patroa. Isso é normal? A freqüência 
com que faço sexo pode me prejudicar no futuro? Rams, Suribim, PE 22.  
 

Por fim, neste conjunto de imagens sobre o corpo sexualizado, o tamanho do pênis exerce 

um simbolismo especial. Apesar das informações disponíveis sobre o tamanho médio de um pênis e 

o que vem a ser classificado como micro-pênis, esta é uma discussão cara aos homens, que 

equivalem o tamanho a uma hierarquia de masculinidade. O cultivo desta mentalidade institui a 

“virtude” de ter um pênis grande e o constrangimento de não ter, o que pode ser o fator crucial para 

desencadear as inseguranças que geram os problemas com desempenho.   

Tenho um pênis de tamanho médio, algo em torno de 15 centímetros. Entretanto, 
em estado de repouso, ele costuma ficar bastante recolhido. Isso acontece também 
com os testículos, que geralmente ficam um pouco retraídos. A situação se agrava 
na praia, principalmente após um mergulho, quando o pênis e os testículos 
diminuem mais. Isso me causa constrangimento e vergonha. Por que isso acontece 
e como posso solucionar? A.C., Santos, SP 23. 
 

O tamanho mitificado do pênis é uma estratégia de organização de poder dentro da 

masculinidade, que ao outorgar prestígio a um certo formato cria uma competição entre os homens. 

Estas imagens atravessam o nosso imaginário, com as histórias de sociabilidade entre meninos, que 

apontam de modo recorrente as oportunidades de comparação entre os orgãos; a distinçãoentre 

grupos de indíviduos (o negro/africano portador de pênis maiores, o asiático mais associado aos 

orgãos menores); as pesquisas midiáticas sobre o tamanho médio dos pênis ao redor do mundo etc. 

Se por um lado estas cartas apontam para um homem que vê o corpo especialmente como 

ferramenta sexual e a sexualidade como elemento fundamental da experiência da masculinidade 

(uma sexualidade heterossexual, é importante sublinhar), a outra face da moeda é que, mesmo este 

corpo implicado no sexo só é objeto importante quando algo não está funcionando à contento. Por 

                                                           
21  PLAYBOY: A revista do homem. São Paulo: Editora Abril, n. 401, outubro 2008. Mensal. P. 50. 
22  PLAYBOY: A revista do homem. São Paulo: Editora Abril, n. 408, maio 2009. Mensal. P. 38. 
23  PLAYBOY: A revista do homem. São Paulo: Editora Abril, n. 405, fevereiro 2009. Mensal. P. 27-28. 
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que, então, este esquema de masculinidade inscrito no corpo não oferece um conhecimento de 

cuidado com o corpo que é o vetor da masculinidade?  

O que vemos, então, nestas cartas, são narrativas de um corpo apagado; quer dizer, se o 

corpo exerce suas funções orgânicas, para a sobrevivência biológica, instrumentais, para oferecer as 

fronteiras de diferença entre os indíviduos, e simbólicas, que no caso de Playboy coloca o bom 

funcionamento sexual no centro da esperiência masculina, esse objeto não expressa urgência para 

que seja problematizado. Ao contrário, o problema se constitui no terreno sísmico do inesperado, é 

um problema do não-saber. O corpo não é um problema enquanto se sabe o que esperar dele.  

O simbolismo que impregna o corpo fornece ao sujeito os meios de uma ótima 
ocultação dessa realidade à qual ele está ligado. O corpo é o presente-ausente, ao 
mesmo tempo pivô da inserção do homem no tecido do mundo e suporte sine qua 
non de todas as práticas sociais; ele não existe na consciência do sujeito a não ser, 
exclusivamente, nos momento em que cessa de cumprir suas funções habituais, 
quando a rotina da vida cotidiana desaparece ou quando se rompe “o silêncio dos 
orgãos” 24. 
 

Se vivemos uma sociedade de corpos imaginados, farmacológicos, não é uma ambiguidade 

essa falta de preocupação com o corpo? De modo mais específico: no domínio de um produto que 

cria um espaço de fala sobre a sexualidade e, portanto, um certo saber sobre sexualidade, não é 

equívoco que este corpo requisitado como emblema de masculinidade só seja questionado ao 

brochar (ao perder o desempenho esperado)? Certamente essa é uma fissura no ideal do corpo 

masculino de Playboy. Mas não apenas. É um desconhecimento criado no seio do conhecimento da 

masculinidade. Cultivar a ignorância para com o cuidado com o corpo e conquistar um espaço à 

sombra da imagem de masculino ideal, ou prevenir o instrumento de sua sexualidade e cara 

diferença heterossexual, mas viver à margem da imagem de homem ideal? Sabotar o corpo 

privelegiando o discurso de masculinidade ou sabotar a masculinidade contra o instrumento de sua 

vivência? Talvez essa seja uma questão ainda possível fazer a PLAYBOY RESPONDE.  
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