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Mash. Mash. Men. A desconstrução da masculinidade na campanha de 2018. 
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Resumo 

 

 O objetivo deste trabalho é analisar a desconstrução da masculinidade, que, por anos, foi 

representada somente por homens brancos, heterossexuais e hegemônicos, que conduziam 

comportamentos restritos ao masculino. Esta é uma pesquisa de caráter exploratório, que 

enfatiza a evolução das campanhas da marca Mash, tomando como base dessa evolução a 

campanha do ano de 2018. Através do processo metodológico de análise de conteúdo, encontra-

se, em tal campanha, a desconstrução da visão do que é ser homem na sociedade. É possível 

observar os novos comportamentos trazidos pela marca, desde a semiótica das cores até às 

frases que compõem a campanha. Mostra-se, também, uma preocupação na apresentação de 

seus corpos para que todos aqueles que se identifiquem como homem sejam contemplados e, 

claro, a apresentação do corpo negro, que é mostrada pela primeira vez em 68 anos da marca, 

não apenas como sex symbol, mas como ser existente. 

Palavras-chaves: Corpo; Estereótipo; Masculinidade; Mídia; Representatividade. 

 

Apresentação 

Nos últimos 3 anos, foram intensificadas as discussões sobre gênero, masculinidade, 

sexualidade e empoderamento de minorias. Contudo, os profissionais de publicidade no Brasil 

ainda reproduzem um perfil de homem em estado de poder, dominância e sedução, ainda mais 

se tratando do ramo de cuecas, talvez por achá-lo mais aceito e aprovado pelo público.  A 

publicidade brasileira, embasada nos pensamentos do patriarcado e da masculinidade 

hegemônica, trouxe essa ideia da masculinidade estereotipada para os lares, o que proporcionou 

uma comodidade naquilo do que é ser homem e anulou alguns perfis que vão contra essa 

concepção.  

Mesmo com a liberdade e avanços tecnológicos e sociais, os meios de comunicação e a 

cultura permitem que o homem estereotipado seja fortalecido nas propagandas de televisão, 

enquanto a representatividade para com os demais tipos de masculinidades é deixada como 

segundo plano. Mas uma marca, em específico, vem trazendo a desconstrução desse estereótipo 

de homem e causando a representatividade para os homens que não estão no padrão aceito pela 

mídia: a Mash. 
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Sendo assim, o objetivo deste artigo é trazer a evolução da marca de cuecas Mash, 

tratando da representatividade da masculinidade e apresentando a evolução de suas campanhas, 

de forma mais detalhada e focada na campanha de 2018. 

Pressupostos Teóricos 

Nesta seção, serão apresentados conceitos de Estereótipo, arquétipo e 

representatividade, Masculinidade, Masculinidades na Mídia e História da Mash, para dar base 

às análises da campanha e aos resultados do estudo. 

Estereótipo, Arquétipo e Representatividade 

Antes de se entrar no assunto principal, que é a masculinidade, é preciso esclarecer e 

diferenciar alguns termos que serão frequentemente utilizados neste artigo. 

Estereótipo provém das palavras gregas stereòs, que significa rígido, e túpos, que é igual 

a impressão. Foi primeiro definido por Lippmann (1972, p. 151), que dizia o seguinte: "não 

vemos primeiro para depois definir, mas primeiro definimos e depois vemos". E é aí que se 

encontra o estereótipo: são padrões, modelos pré-inventados e tipos já padronizados. Interferem 

diretamente na percepção e julgamento da realidade, levando-nos a enxergar de um modo pré-

construído pela cultura e transmitido pela linguagem. 

Segundo Hopke (2011, p. 23), arquétipos são “os conteúdos do inconsciente coletivo, 

ou seja, padrões de percepção e compreensão psíquicas comuns a todos os seres humanos como 

membros da raça humana”. Etimologicamente, a palavra arquétipo vem do grego e pode ser 

dividida em dois termos, o arché, que significa principal ou princípio, e tipos, já dito 

anteriormente, quer dizer impressão ou até mesmo marca. Em outras palavras, pode-se dizer 

que a expressão arquétipo refere-se a algo que tem uma marca desde o princípio, que é o mesmo 

de antigas impressões sobre determinadas coisas. 

Representatividade, segundo Nascimento e Uchôa (2015): 

Liga-se à ideia daquele que representa politicamente os interesses de um grupo, de 

uma classe ou de uma nação. Ela se concretiza através da ação, adesão e participação 

dos representados. O vínculo que liga um representante aos seus representados é a 

confiança política em geral, uma vez que o representante é muito mais que um gestor. 

Ele não possui apenas uma atribuição concreta para um determinado assunto. O 

representante político tem que se colocar diante de assuntos impensados, em 

circunstâncias novas, e não pode desempenhar bem seu papel se os representados 

limitam seu âmbito de ação (p. 38). 

Com base nesses conceitos, será feita uma abordagem sobre como a masculinidade é 

vista na sociedade. 

Masculinidade 

Conferindo que a masculinidade é uma construção social imposta aos homens, desde 

muito cedo, fazendo com que se sintam obrigados a terem uma posição favorável perante a 

sociedade. Ao observar aspectos como estes citados, é preciso saber a origem dessa identidade 

masculina e as autoras Nader e Caminoti (2014) trazem uma pequena observação acerca da 

construção dessa identidade masculina: 
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A identidade masculina define e justifica o papel social do homem na sociedade. A 

construção da masculinidade inicia-se já durante a gestação, quando os pais começam 

a imaginar como será a criança baseada em seu sexo. Após o nascimento, o indivíduo 

do sexo masculino percorre um longo caminho até tornar-se “homem” (p. 3).  

É explícito o fato de que a masculinidade é um padrão imposto aos homens, passados 

de pais para filhos, formando um grande ciclo. Esse padrão traz arraigado os ensinamentos de 

dominação que os homens deverão cumprir ao longo da vida. Mas antes de se abordar mais 

profundamente sobre o assunto, é preciso saber como se chegou a esse ponto e analisar as fases 

passadas até se chegar nessa construção atual de masculinidade. 

Nader (2002) analisa que, durante a infância, a pessoa recebe instruções de como agir 

compatíveis com seu gênero. Se responde de maneira satisfatória, é compensado afetivamente.  

 

 

Se não responde, é repreendida pelo adulto.  “É o caso, por exemplo, dos meninos que são 

incentivados a manifestar agressividade durante suas brincadeiras.” (NADER, 2002, p. 473).  

Durante a infância, o homem é preparado pelo pai que o ensina a adotar posturas que 

são rotuladas como masculinas. De acordo com Almeida, 

[...] a masculinidade é um processo contínuo social, que rodeia o homem em forma 

de avaliação, tanto dele próprio quanto de outra pessoa. O homem é socialmente 

cobrado e deve, o tempo todo, evitar posturas não másculas e também fornecer provas 

de sua masculinidade (ALMEIDA, 1996, p.2). 

A masculinidade construída ao longo da vida é considerada uma qualidade que, assim 

como se obtém, pode ser perdida de acordo com as circunstâncias e a história de cada indivíduo 

(JIMENEZ e HARDY, 2001, p.82). 

Observa-se que essa autoavaliação tenha reflexo, por exemplo, na hora de não fazer 

atividades domésticas, entrando um aspecto importante acerca da masculinidade: o poder. A 

partir disso é que se adentra no capitalismo refletido aos ensinamentos do que é ser homem, 

essa cobrança de estar sempre no poder e ser muito bem remunerado, cria-se até uma 

competição implícita: a de que o homem da família deve receber mais que a mulher. Se isso 

não for posto em algum lar, o homem deste será julgado por outros homens e por ele mesmo. 

No livro “O Mito da Masculinidade”, Sócrates Nolasco afirma: "O trabalho tem sido 

utilizado pelos homens para reduzir a visão crítica sobre eles mesmos, reproduzir os valores 

patriarcais, alimentar as disputas e os jogos de poder". (NOLASCO, 1993, p. 56). 

Oliveira (1998) discute que o processo de trabalho nas sociedades capitalistas leva os 

homens a estranharem a si mesmos. E afirma ainda: “a associação entre capitalismo e 

masculinidade é evidenciada em inúmeras argumentações e para alguns a estrutura do mercado 

anda de mãos dadas com o masculinismo.” (OLIVEIRA, 1998, p. 8). 

Associando-se com o capitalismo, o homem se torna vítima daquilo que é imposto, 

chegando ao ponto em que se pergunta: então, qual o papel da masculinidade? Oliveira (1998), 

com base nos autores Harrison, Chin e Ficarrotto (1989), diz: 

A esta pergunta se destacam quatro necessidades que caracterizam o núcleo do papel 

masculino nas sociedades ocidentais contemporâneas: 1) a necessidade de ser 

diferente das mulheres; 2) a necessidade de ser superior aos demais; 3) a necessidade 

de ser independente e autoconfiante; e 4) a necessidade de ser mais poderoso do que 

os outros, através da violência, se necessário. Tais necessidades, segundo os autores, 
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são incompatíveis com as demandas emocionais típicas de qualquer ser humano e 

pode estar aí a chave que talvez possibilitará explicar a somatização de problemas, 

causadora de tantas mazelas físicas (p. 237-249). 

Analisando os fatos, abre-se espaço para se discutir sobre como a masculinidade se torna 

tóxica:  aquela que envenena e prejudica tanto o homem, quanto a todos ao seu redor, tornando-

se algo indesejável ao ponto de transformar o homem na vítima de sua própria imposição de 

comportamento, como, por exemplo, não demonstrar fraquezas, sentimentos e de sempre se 

mostrar no poder, a respeito da observação cotidiana da construção da masculinidade, abrindo 

uma reflexão para o exercício da masculinidade hegemônica ou tóxica feito sob as mulheres 

como a si próprio: 

Outra parte considerável da construção e do exercício da masculinidade ocorre 

durante as conversas masculinas sobre sexo, a relação entre os sexos e a sexualidade. 

É corrente a ideia de que os homens são naturalmente carregados de pulsão sexual. 

Dessa forma, cria-se um modelo de masculinidade altamente hierarquizador, onde 

feminiza-se aquele que se quer humilhar e vangloria a masculinidade daquele que se 

deseja elogiar. A falta de sexualidade é para o homem motivo de suspeita de 

homossexualidade. O casamento é, portanto, motivo de honra. É a prova da virilidade.  

 

Nesse sentido se assemelha ao trabalho; ambos privam o homem da liberdade, mas 

são sinais de prestígio público. (ALMEIDA, 1996, p.12-14). 

  

A partir do que foi dito por Almeida (1996), é cabível reconhecer uma padronização do 

homem masculino, hierárquico e sexual. Tudo o que foge dessa estimativa não se torna cabível 

dentro do que reconhecem como o ser homem, infligindo nocivamente uma reação e uma 

vivência libertadora tanto para os homens, que são cobrados, quanto para as mulheres, que são 

marginalizadas socialmente por eles.  

Masculinidade na mídia  

Nolasco (1993) abre uma discussão sobre o papel imposto para o homem, referindo-se 

ao processo de quando o homem se torna homem que, consequentemente, passa a atender as 

expectativas sociais para adquirir o título de um homem normal perante a sociedade: 

Um homem normal é alguém jovem, casado, pai de família, branco, urbano, do Sul, 

heterossexual, católico, de educação universitária, bem empregado, de bom aspecto, 

bom peso, boa altura e com sucesso recente nos esportes. O capitalismo incentiva, por 

meio de diferentes mecanismos, a crença de que por meio do trabalho um homem 

pode rapidamente atender a estas especificações (p. 52) 

Ao compreender esses aspectos impositivos, Nolasco (1993) observa ainda que o 

homem não tem a opção de escolher as suas ações, todas elas foram estipuladas por alguém 

desde o seu nascimento e desenvolvimento com o ser. 

Pinheiro (2010) discute que a construção dessa masculinidade está relacionada ao 

momento em que o homem compreende o seu ciclo sociocultural que impõe um comportamento 

padronizado. O autor afirma que “assim, as representações de masculinidades estão também 

associadas a construções culturais, portanto coletivas, que definem o comportamento de 

indivíduos em determinada sociedade” (PINHEIRO, 2010, p. 5). 
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Trazendo essa masculinidade para a mídia, Garcia (2005) afirma: 

[...] no cinema, na TV, na publicidade, no jornal ou na Internet e na mídia, testemunha-

se a (des)construção do masculino, em razão de uma poética visual pautada na boa 

aparência e no consumismo. Uma superficialidade da pele que remete ao desejo 

masculino. Assim, emplaca-se uma “nova/outra” imagem (midiática) dessa 

masculinidade desviada: símbolo do homem contemporâneo e urbano que não tem 

medo de assumir seu lado feminino (p. 11). 

Já Januário e Cascais (2012) trazem essa discussão do homem e seu corpo e as alterações 

das imposições promovidas ao longo do tempo: 

Na sua maioria, as peças publicitárias retratavam o homem em papéis sociais 

delineados com uma imagem confortavelmente patriarcal, isto é, no papel de 

provedor, trabalhador, pai e marido. É apenas no início do século XXI que começamos 

a observar, mais fortemente, imagens de corpo masculino fora dos papéis sociais 

tradicionais anteriormente mencionados: corpos nus, em posições sensuais, com um 

ideal diferente de beleza do que até então era visto (p. 142). 

Entende-se que o estereótipo masculino dentro da mídia ainda é moldado a ser o tipo de 

homem normal que Nolasco (1993) aborda, pois ainda é mais fácil expor aquilo que é mais 

aceito, ou seja, o homem branco, hétero, de bom peso e boa altura. Mascovici (2003) salienta 

que a publicidade usa desses artifícios, porque o consumidor ainda acredita e consome esse 

estereótipo pré-imposto; 

 

História da Mash 

No final da década de 50, dirigida pelos irmãos Nissim, Elie e Henri e inspirados numa 

série norte-americana que contava o cotidiano dos médicos e enfermeiros do exército dos 

Estados Unidos durante a Guerra da Coréia, surge a Mash, uma das pioneiras na indústria de 

moda íntima no Brasil. Com o grande crescimento da empresa, passou a ser dirigida apenas por 

Elie e Henri, pois Nissim ficou responsável apenas pela Hope, outra empresa da família.  

De acordo o filho de Elie, Jaime Hara, um dos grandes desafios da empresa era a 

publicidade, pois eram as mulheres que costumavam comprar cuecas para presentear seus 

parceiros. Notando esse público, a empresa optou por uma caminha sensual. Trazendo essa 

ideia, uma das grandes publicidades da Mash foi realizada em 1979 (cf. Figura 1). 
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Figura 1: O perfil Sex Symbol da época numa peça de Mash em 1979. 

 
Fonte: www.propagandashistoricas.com.br 

 

Em 1979, o ator Antônio Fagundes protagonizou um personagem que se tornara um sex 

symbol na época, no seriado “Amizade Colorida”; O personagem sempre aparecia de cueca 

vermelha. Então, esse homem de bigode, fumante e que consome bebidas alcoólicas era um sex 

symbol para aquela geração, logo, a Mash usou disso ao seu favor, na escolha do modelo e da 

produção da peça publicitária, chamando a atenção dos reais consumidores da marca, as 

mulheres. Reis (2014) traz uma discussão sobre essa masculinidade da época:  

Esta propaganda explora bem o conceito de masculinidade daquela época. O homem 

não é tão atraente, mas bebe, fuma, tem bigode, é peludo e tem cara de mau! O 

personagem aparece com uma perna engessada e recebe a assinatura de várias 

mulheres (online4). 

Desse modo, por muitos anos, a Mash proporcionou essa sensualidade dos homens, 

fortalecendo sempre a masculinidade imposta naquele período. Algumas peças dos anos de 

1980 a 2017 disponíveis (cf. Figura 2), que aparecem atores globais, modelos e atletas. 

 
Figura 2: Peças publicitárias da Mash dos anos de 1980 a 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Citação encontrada no link: https://www.propagandashistoricas.com.br/2014/01/cuecas-mash-1979.html 
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Fontes: www.pinterest.co.uk/cuecasmash/campanhas-1980-2012/ e www.google.com.br 

Observa-se uma evolução dos anos 80 até 2017 (cf. Figura 2), apontando desde já 

resquícios desse homem branco sensual, muitas vezes, globais, com corpos atléticos e 

apresentando virilidade anulando outros corpos, cores e expressões. Na maioria das peças, 

observa-se apelos sexuais que desprezam o conforto, a autoestima e, até mesmo, as expressões 

de outras orientações sexuais. 

Metodologia 

A respeito da natureza e da finalidade, esta é uma pesquisa básica, tomando como base 

o conceito de GIL (2008, p. 42), cujo tipo “procura desenvolver os conhecimentos científicos 

sem a preocupação direta com suas aplicações e consequências práticas”. A pesquisa básica 

tem a curiosidade intelectual como motivação, visando desenvolver teorias. As principais 

características são: entender ou descobrir novos fenômenos; gerar conhecimentos básicos ou 

fundamentais; requerer a divulgação dos conhecimentos obtidos; produzir artigos científicos. 

Na perspectiva de objetivos, esta pesquisa foi de caráter exploratória e teve como 

objetivo: 

 

[...] proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como 

objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Seu 

planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a consideração 

dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado. Na maioria dos casos, essas 
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pesquisas envolvem: (a) levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que 

tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; e (c) análise de exemplos 

que "estimulem a compreensão (SELLTIZ et al., 1967, p. 63). 

Para compreender o caminho, a forma e o pensamento foi utilizado o método hipotético-

dedutivo, pois segundo GIL (2008): 

[...] quando os conhecimentos disponíveis sobre determinado assunto são 

insuficientes para a explicação de um fenômeno, surge o problema. Para tentar 

explicar as dificuldades expressas no problema, são formuladas conjecturas ou 

hipóteses. Das hipóteses formuladas, deduzem-se consequências que deverão ser 

testadas ou falseadas. Falsear significa tornar falsas as consequências deduzidas das 

hipóteses. Enquanto no método dedutivo se procura a todo custo confirmar a hipótese, 

no método hipotético-dedutivo, ao contrário, procuram-se evidências empíricas para 

derrubá-la (p. 30).  

Esse método tem como parte de um problema, passando pela criação de hipóteses e por 

um processo de dedução, a fim de adquirir outros conhecimentos e instrumentos, ligados ao 

problema e que contribuem no desenvolvimento do autor para com a sua pesquisa. 

A maneira que foram gerados resultados e os dados necessários, foi preciso um ponto 

de vista técnico, logo, foi uma pesquisa bibliográfica, que se trata de uma pesquisa feita a partir 

de trabalhos científicos já publicados, o que permite ao pesquisador conhecer sobre o que se 

tem na literatura a respeito do assunto  (GIL, 2002). 

Acerca do procedimento metodológico, usou-se o de análise de conteúdo, que se 

desenvolve em três fases: (a) pré-análise; (b) exploração do material; e (c) tratamento dos dados, 

inferência e interpretação (BARDIN, 1977, p. 95). A pré-análise é a fase de organização e se 

inicia, geralmente, com os primeiros contatos com os documentos (leitura flutuante). A seguir, 

procede-se à escolha dos documentos, à formulação de hipóteses e à preparação do material 

para análise. 

A análise deste estudo foi focada na campanha de 2018 da Mash, trazendo comparações 

às campanhas de anos anteriores, a fim de trazer questionamentos acerca do que é apresentado 

ao público masculino do Brasil, como: as características que foram impostas para o homem 

brasileiro através dos anúncios e que, agora, estão sendo descontruídas. 

 Identificou-se também as características da figura do homem na campanha de 2018 e 

se observou as mensagens associadas a ele, analisando a hipótese a respeito da desconstrução 

do estereótipo da figura masculina na campanha, solucionando, assim, o problema 

anteriormente apresentado. A partir disso, os resultados que obtivemos serão apresentados com 

mais detalhe na seção seguinte. 

Resultados e Discussões 

A publicidade da marca de cuecas Mash trouxe uma mudança física na figura masculina 

em sua campanha de 2018, expondo diversas características novas do homem contemporâneo 

e abandonando alguns estereótipos que foram impostos durante anos. Esse assunto se tornou 

uma reflexão para Nolasco (1993): 

Um homem normal é alguém jovem, casado, pai de família, branco, urbano, do Sul, 

heterossexual, católico, de educação universitária, bem empregado, de bom aspecto,  
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bom peso, boa altura e com sucesso recente nos esportes. O capitalismo incentiva, por 

meio de diferentes mecanismos, a crença de que por meio do trabalho um homem 

pode rapidamente atender a estas especificações (p. 52).  

Observemos a figura 3: 

Figura 3: Imagem apresentada para avisar mudanças na marca. 

 
Fonte: https://www.facebook.com/cuecasmash 

 

Após apagar todas imagens e campanhas antigas de suas mídias digitais (Figura 3), ato 

que configura como um começar do zero ou como aviso de projeto novo, a Mash trouxe, no dia 

26 de março de 2018, uma publicação em suas redes sociais com diversas figuras de homens 

que fogem do padrão de masculinidade encontrados na mídia, como se pode constatar através 

da figura 4. 

Figura 4: Imagem de abertura da campanha “Mash com quem você é” com diversos perfis masculinos. 

 
Fonte: https://www.facebook.com/cuecasmash 

 

A imagem traz um espanto, mas proporciona um conforto pelo grande número de 

representatividade de homens expostos, que, até o momento, não foi feito por nenhuma outra 

marca brasileira voltada ao público masculino. A publicação da Mash atingiu diversos 

internautas que se reconheceram nos homens e abraçaram a “nova cara” da marca.  
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 Buscando quebrar esse arquétipo, a Mash usou homens que fogem do padrão de corpo 

masculino imposto (atléticos, fortes etc.). Trazendo também modelos com corpos gordos e 

magros, a marca proporciona uma nova visão para o corpo, representando todo o público 

masculino que consome seus produtos. Afinal, por muito tempo a marca vinha propagando esse  

 

 

tipo de masculinidade mostrando homens com corpos atléticos, brancos, sensuais e autoritários. 

Vejamos a figura 5: 

Figura 5: Imagem de abertura da campanha de 2012 com o ator Victor Pecoraro. 

 
Fonte: https://www.correio24horas.com.br 

A figura 5 se trata de uma campanha de 2012 com o ator Victor Pecoraro, na qual esse 

patriarcado é explícito: o homem é trazido como um ‘deus grego’; o corpo dele se torna um 

instrumento de desejo e não apenas de publicidade; o homem é apresentado como um salvador 

enquanto a mulher está deitada no sofá assistindo à TV. Esses elementos visuais, como a luva, 

por exemplo, mostram esse homem viril. 

Os deuses gregos de corpos musculosos e poses impositivas acabaram fortalecendo, 
juntamente com o início dos jogos olímpicos do ano de 776 a.C, a visão mais limitada de corpo 

e beleza. 

A cultura grega influenciou grandemente a civilização ocidental através de suas 

concepções de beleza consideradas clássicas, na pintura, escultura e arquitetura, 

através das concepções de harmonia e equilíbrio. Buscava-se a representação de uma 

beleza ideal, por meio da expressão psicofísica da beleza, para assim harmonizar a 

alma e o corpo - beleza das formas e bondade da alma -, pois, referindo-se ao corpo 

humano, as qualidades do caráter e também da alma possuíam grande relevância para 

os gregos - apontada como primeira definição da beleza para os gregos (ECO, 2004, 

p. 74). 

Mesmo após a Idade Média, essa imposição do corpo permaneceu frequente até mesmo 

nas mídias digitais, eletrônica e impressas, que, por anos, abraçaram a ideia do belo clássico 

que um dia foi trazida por Aristóteles. Januário e Cascais (2012) trouxeram uma reflexão sobre 

esse estereótipo dentro da publicidade: 
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Na sua maioria, as peças publicitárias retratavam o homem em papéis sociais 

delineados com uma imagem confortavelmente patriarcal, isto é, no papel de 

provedor, trabalhador, pai e marido. É apenas no início do século XXI que começamos 

a observar, mais fortemente, imagens de corpo masculino fora dos papéis sociais 

tradicionais anteriormente mencionados: corpos nus, em posições sensuais, com um 

ideal diferente de beleza do que até então era visto (p.142).  

A marca, em 2018, trouxe em sua campanha um modelo plus size e passou a desbancar 

essa ideia trazida pela Grécia Antiga (cf. figuras 6-A e 6B).  

 

 

Figura 6: Escultura de David e Derek Rodrigues, modelo plus size. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://todososcaminhos.com e http://www.instagram.com/cuecasmash 

A marca Mash proporcionou essa abertura na mídia para que pudéssemos compreender 

o quão a representatividade é importante naquilo que consumimos, usamos e falamos. Em suas 

redes sociais, ela apresentou diversos discursos dos seus modelos falando justamente sobre o 

estereótipo do qual um dia a marca fez parte. Eles mostram o quão se sentem bem consigo e a 

importância do homem se libertar dessas imposições sociais. Nascimento e Uchôa (2015) nos 

guiam para uma reflexão acerca da representatividade:  

Liga-se à ideia daquele que representa politicamente os interesses de um grupo, de 

uma classe ou de uma nação. Ela se concretiza através da ação, adesão e participação 

dos representados. O vínculo que liga um representante aos seus representados é a 

confiança política em geral, uma vez que o representante é muito mais que um gestor. 

(p. 38). 

Em consequência dessa representatividade, e tomando, como base o depoimento do 

modelo Derek Rodrigues (2018), apresentado na figura 6-B: 

Uma coisa que eu sempre falo é que você não precisa ser bonito ou se vestir para 

agradar outro. Temos que nos sentirmos bem com nós mesmos. Meu visual é a prova 

disso: barbudo, cheio de tattoos, visto só roupa preta, pareço ser bravo e sério..., mas 

eu sou o contrário do que a minha imagem passa, um cara tranquilo, doce, bonzinho 
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e sem rigidez. Isso mostra que nem sempre o que você vê é o que realmente é. Eu 

acho muito legal isso. Gosto da minha aparência, mas eu não tenho nada a ver com o 

estereótipo que ela representa (online)5. 

 Além de se preocupar em promover a liberdade do corpo, a Mash trouxe modelos negros 

que não faziam parte da sua publicidade justamente para apresentar a diversidade racial, visto 

que o Brasil possui a segunda maior população negra do mundo. Essa representatividade trouxe 

homens normais, sem as características ditas pela publicidade tradicional. É notório uma 

igualdade perante todos os modelos e uma imensa pluralidade de tons, tamanhos e 

comportamentos. 

 

Figura 7: Imagem com o modelo Loïc Koutana apresentando o corpo negro. 

 
Fonte: https://www.facebook.com/cuecasmash 

Na campanha da Mash de 2018, o homem negro é apresentado por modelos com corpos 

normais e histórias que fogem da visão do homem negro que por muitas vezes era o trabalhador, 

o atleta, ou o cômico. Temos um depoimento do modelo Loïc Koutana, o modelo da peça 

apresentada na figura 7, que conta sobre suas vivências enquanto homem negro que foge desse 

estereótipo:  

Nasci na França e sou filho de africanos. Estudei comércio internacional na Sorbonne, 

mas sempre tive uma vida dupla entre a faculdade e a minha paixão pela dança e pelo 

movimento. Foi difícil no começo reconhecer esses dois lados, mas quando fui 

pesquisar meus antecedentes, descobri que os africanos mais fortes eram aqueles que 

dançavam em suas tribos. Pude amadurecer e perceber que sou um pacote de muitas 

coisas juntas, que eu posso ser tudo que eu quero ser: ser preto, bailarino, modelo, 

artista e fazer comércio internacional. Não há regras para ser quem você quiser, nós 

temos que construir o que queremos ser!.(online)6 

Vejamos a figura 8: 

 

 
5 Depoimento disponível no link: https://www.instagram.com/p/BmBuifLhTbH/?igshid=e72a0o4rxyjq 
6 Depoimento disponível no link: https://www.instagram.com/p/BnJklxghV1Y/?igshid=51beehn9ez9j 

Figura 8: Imagem que mostra a linha de cuecas cor nude. 
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Fonte: https://www.instagram.com/cuecasmash/ 

Para além da pluralidade racial, a Mash apresentou um lançamento em suas redes 

sociais, no dia 20 de Abril de 2018, dizendo: “Lançamos a primeira linha de cuecas em tom de 

pele. Nude. Ideal para quem quer se despir de tudo, até dos preconceitos” (online)7. A marca  

 

trouxe modelos negros para a desconstrução da cor nude tirando o arquétipo de homem negro 

hipersexualizado (cf. figura 8), citado por Louro (2001) “mitos da hipersexualidade dos homens 

negros”.  

A publicidade, além de impor o corpo ideal e saudar a branquitude, também moldou o 

comportamento dos homens, ligando-os sempre à cerveja, ao futebol, à luta e ao patriarcado. 

Em 2014, a Mash trouxe isso na campanha com o ator e apresentador Marcio Garcia (cf. figura 

9), que é tido como um exemplo de pai. 

Figura 9: Imagem com o ator e apresentador Márcio Garcia de forma despojada. 

 
Fonte: http://www.propaganda.blog.br 

Na peça apresentada na figura 9, o ator está deitado no sofá usando cueca azul, com 

uma cerveja do lado, um prato vazio em cima de um móvel e sua descrição é “mudando para o 

futebol em 3, 2, 1…”. Essa imagem “fala” muito do homem provedor, o homem que trabalha o 

 
7 Depoimento disponível no link: https://www.instagram.com/p/Bhy4a84BB24/ 
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dia inteiro fora de casa e, quando chega em casa, só quer deitar no sofá e assistir ao futebol. A 

priori, vê-se um contexto de um tipo de masculinidade primária em que a bagunça, o desleixo 

e o cansaço pós trabalho é romantizado, porém, a imagem é simplória e retrata a subjetividade 

do homem, isto é, aquilo que está por trás do ser masculino: o patriarcado e o machismo. 

Outrora, em 2018, a Mash apresentou abertamente comportamentos dos homens que, 

por muito tempo, foram tabus para a sociedade, como: o homem sensível, o homem que usa 

rosa, que cuida de flores e demonstra afeto com animais de estimação, como se observa na 

figura 10. 

Figura 10: Apresentação da desconstrução do comportamento masculino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.instagram.com/cuecasmash/ 

 

 

A marca usou de elementos tidos como femininos para apresentar uma outra visão de 

masculinidade. Oliveira (1998) já questionava o papel da masculinidade: 

A esta pergunta se destacam quatro necessidades que caracterizam o núcleo do papel 

masculino nas sociedades ocidentais contemporâneas: 1) a necessidade de ser 

diferente das mulheres; 2) a necessidade de ser superior aos demais; 3) a necessidade 

de ser independente e autoconfiante; e 4) a necessidade de ser mais poderoso do que 

os outros, através da violência, se necessário. Tais necessidades, segundo os autores, 

são incompatíveis com as demandas emocionais típicas de qualquer ser humano e 

pode estar aí a chave que talvez possibilitará explicar a somatização de problemas, 

causadora de tantas mazelas físicas (p.9).  

Abrir esse questionamento através da publicidade trouxe reflexões sobre “o que é ser 

homem/masculino?”, provando cada vez mais que todo o estereótipo trazido por milhares de 

anos restringe uma liberdade que é apresentada, mas não nos é concretizada, pois ela é tóxica e 

frágil. Almeida (1996) abre essa discussão quando afirma que   

É corrente a ideia de que os homens são naturalmente carregados de pulsão sexual. 

Dessa forma, cria-se um modelo de masculinidade altamente hierarquizador, onde 

feminiza-se aquele que se quer humilhar e vangloria a masculinidade daquele que se 

deseja elogiar. A falta de sexualidade é para o homem motivo de suspeita de 

homossexualidade (p.12-14). 

 Na campanha de 2018 da Mash, foram adotadas diversas frases sobre autocuidado e, 

por mais simples que isso seja, a marca apresenta uma mudança de conduta que não é comum 
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no meio masculino. Esse tipo de comunicação afetuosa também é questionável, pois o cuidado 

remete à sexualidade e por muitos anos homens conversavam com outros homens apenas sobre 

mulheres, futebol e dinheiro.  

 A marca em questão traz variações de frases e de homens que quebram o estereótipo do 

homem que não se cuida, que não passa protetor solar, do homem bêbado e mostra isso com 

muita sutileza (figura 11) ao afirmar que homens possuem problemas com seu corpo, precisam 

se cuidar não por estética, mas por saúde. 

 
Figura 11: Imagens da campanha de 2018, mostrando os cuidados com a saúde.

 
Fonte: https://www.instagram.com/cuecasmash/ 

Além disso, a marca traz cores marcantes e quebram estereótipos de gênero quando se 

trata da cor rosa, já que, geralmente, essa cor é usada em campanhas ou empresas relacionadas 

ao público feminino ou infantil feminino, tais como de moda, cosméticos, brinquedos, bonecas 

etc. A cor rosa também é explicada pela psicologia das cores, como feminina e juvenil, em seus 

tons mais claros, e, nos tons mais escuros, como paixão e energia.   

 

Considerações finais 

A publicidade tem o papel de divulgar algo ou alguém, a fim de torná-lo um objeto de 

desejo e necessidade de ter ou ser. Isto posto, é importante analisar e compreender o quanto a 

publicidade é responsável pela manutenção e transformação de valores, bem como, pelo 

fortalecimento e pela desconstrução de estereótipos já encontrados na sociedade. 

Nota-se que há um padrão de masculinidade que não representa todos os homens, seja 

de forma comportamental ou física. Os homens da mídia são representados, em sua grande 

maioria, por homens héteros, brancos, fisicamente fortes, viris etc., quando, na verdade, há 

homens homossexuais, magros, gordos e com comportamentos tidos como femininos.   

Ao decorrer do trabalho, observa-se uma necessidade de pesquisar a representatividade 

da masculinidade na mídia brasileira, já que, segundo pesquisas do Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD, 2014) e divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), o homem representa 48,4% do total da população do país. Ainda há poucas 

pesquisas relacionadas a essa temática da representatividade masculina, ainda por cima se 

comparado a pesquisas realizadas, de forma semelhante, com o gênero feminino. Isso se provou 

nos momentos de busca de referências bibliográficas para alcançar nossos objetivos com a 
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pesquisa e notamos a carência de artigos científicos sobre a temática masculinidade na mídia e 

representatividade. 

 Depois de ver a campanha de 2018 da Mash e fundamentado pelos comportamentos 

dos homens na sociedade, compreende-se que a marca traz uma representatividade maior para 

os diversos tipos de homens e, também, que seria uma contribuição para os meios midiáticos e 

para a formação social falar da importância que a representatividade tem.  

Com o projeto de pesquisa definido, a expectativa gerada foi abrir mais discussões 

acerca da representatividade masculina e suas variáveis na televisão brasileira, atribuir 

visibilidade para que a temática seja mais pesquisada e, consequentemente, provocar uma 

reflexão no cenário comunicacional.  Enfatizamos, mais uma vez, a importância de haver novos 

estudos como esse, que dê continuidade às análises da representação do homem na mídia, como 

forma de conscientização da importância de campanhas como essa de 2018 da marca de cuecas 

Mash.   

 

Referências 

ALMEIDA, M. V. de. Gênero, masculinidade e poder: Revendo um caso do Sul de Portugal. 

In Anuário Antropológico 95, Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro. 1996. 

BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70,1979. BERELSON, B. Content 

analysis. In: Communication Research. New York: University Press, 195. 

ECO, U. História da Beleza; tradução: Eliana Aguiar. Rio de Janeiro: Record, 2004. 

GIL, A. C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

_________________. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

HOPCKE, R. H. Guia para a Obra Completa de C.G.Jung. Petrópolis: Vozes. 2011. p.23. 

JANUÁRIO, S. CASCAIS, A. O corpo masculino na Publicidade: uma discussão 

contemporânea. Lisboa: Comunicação e Sociedade, vol. 21, 2012. 

JIMENEZ, A. L. & HARDY, E. Masculinidad y Gênero. Revista Cubana Salud Pública. 

v.27 n.2 Ciudad de La Habana jul.-dic. 2001. 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662001000200001 

 

 

 

LIPPMANN, W.  Meios de comunicação de massa. Tradução de Otávio Mendes Cajado. São 

Paulo: Cultrix, 1972. p.151.  

LOURO, G. L. (org.) O Corpo Educado: Pedagogias da Sexualidade. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2001 

NADER, M. B. A condição masculina na sociedade. Dimensões: Revista de História da. 

UFES, Vitória, n. 14, p. 461-480, 2002 

NADER, B. M.; CAMINOTI, J. M. Gênero e poder: a construção da masculinidade e o 

exercício do poder masculino na esfera doméstica. In: ANAIS DO XVI ENCONTRO 

REGIONAL DE HISTÓRIA DA ANPUH. Rio de Janeiro: Saberes e práticas científicas, 28 

jul., ago./2014. 

NASCIMENTO. P. S. S. UCHÔA. H. de S. Processo de Representação e Participação 

Social: Uma Análise Crítica, 2015. 



 

17 
Anais do Encontro de Marketing Crítico da Uesb 

22 e 23 de Outubro de 2019 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

Vitória da Conquista-Ba   

OLIVEIRA, P. P.  Discursos sobre a Masculinidade, 1998. 

NOLASCO, S. O trabalho como base para a identidade. In. O mito da masculinidade. 2ª ed. 

Rio de Janeiro: Rocco, 1993. p. 50-85. 

REIS, D. Cuecas Mash - 1979. Propagandas Históricas, 2013. Disponível em: 

<https://www.propagandashistoricas.com.br/2014/01/cuecas-mash-1979.html>. Acesso em 02 

dez. 2018. 

SELLTIZ, C. et ai. Métodos de Pesquisa nas Relações Sociais. São Paulo: Herder, 1967. 

MOSCOVICI, S. Representações Sociais: Investigações em psicologia social. Rio de Janeiro: 

Vozes, 2003. 

GARCIA, W. O corpo contemporâneo: a imagem do metrossexual no Brasil. Revista virtual 

de humanidades, n. 11, v. 5, jul./set. 2004. Dossiê gênero. Disponível em: Acesso em: 23 abr. 

2005. 

PINHEIRO, N. Corpos midiáticos e a representação da masculinidade na TV. Santa 

Catarina: Diásporas, Diversidades, Deslocamentos, 2010. 

 

 

 

 

 

 


