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RESUMO 
 

Esta pesquisa foi realizada no fim de 2017 até meados de 2018, na comunidade virtual Fórum                
do Búfalo, grupo masculino que se reúne através desse espaço virtual para discutir relativas ao               
desenvolvimento de suas masculinidades e relacionamentos com mulheres. O objetivo foi de            
compreender, através da etnografia virtual não participante, de que forma a comunidade eles             
relatam a influência da comunidade em suas vidas e autoidentidade, além de verificar a              
aproximação entre o conceito de masculinidade hegemônica e o Macho Alpha que a             
comunidade propõe como modelo. Também coletei suas percepções sobre mulheres, suas           
relações ambíguas no que tange a elas e a importância que destinam para esse tipo de                
conexão. As categorias analíticas fundamentais foram masculinidade, mídia digital e          
identidade. A pesquisa de campo se deu através da observação dos discursos presentes             
comunidade virtual. Tal pesquisa revelou que a entrada no grupo se dá por insatisfações com a                
própria masculinidade, mensurada pelo interesse feminino, que passa por um processo de            
construção de identidade dentro da comunidade e envolve elementos como o prestígio.            
Também foi concluído que o fórum estudado tem como objetivo se colocar contra as              
conquistas do feminismo, visto como uma ameaça à posição masculina na sociedade. Portanto             
a pesquisa contribui para os estudos de mídias digitais e para pensar o campo virtual como                
lugares passíveis de auxiliar na promoção de novas identidades de sujeitos não satisfeitos             
com a própria masculinidade. 
 
Palavras-chave: Masculinidade. Mídia digital. Identidade. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As representações de gênero são algo presente todos os dias, a todo momento,             

na vida de cada um. E apesar de distinguirem-se em diversas culturas, na sociedade              

ocidental, as expectativas e definições que temos para o gênero masculino e feminino             

ainda me parecem bem claras e distintas entre si. Apesar de todo esforço do              

movimento feminista nas últimas décadas e com o surgimento de movimentos           

masculinistas, ainda assim é muito recorrente a ideia de que nascer de um             

determinado sexo nos garantirá alguns traços de personalidade específicos. Mulheres          

ainda são vistas como mais frágeis, emocionais, detentoras de interesses mais           

superficiais, com piores aptidões para ciências exatas, entre outras coisas quase que            

imperceptíveis de tão naturalizadas que estão em nosso cotidiano. Os homens do            

imaginário social ocidental seria o exato oposto disso tudo: fortes, racionais, com um             

dom natural para ciências exatas, etc. 

E é por essa razão, para tensionar essa fixidez do masculino e feminino que              

ainda vejo como importante pesquisas com enfoque nas representações de gênero           

dentro da sociedade. O Canal do Búfalo é um blog destinado ao público masculino com               

o fim de tratar de questões referentes ao que se considera pertinente ao universo              

masculino. Esse blog deu origem ao Fórum do Búfalo, fórum de discussão que             

funciona como extensão do blog, visando discutir e formar uma comunidade de            

homens que trocam experiências sobre suas vidas, seus desejos, seus projetos para o             

futuro e sobre mulheres.  

Este trabalho tem a finalidade de analisar o fórum de discussão, que hoje conta              

com mais de 2 mil membros cadastrados e começou anos antes de estar hospedado              

nessa plataforma, sob o nome de Mundo Realista, bem como o blog homônimo, o qual               

também surgiu anteriormente até que fosse desativado. Apesar das mudanças, todos           

esses espaços tinham a mesma premissa: serem essencialmente voltados à homens e            

inquietudes da vida masculina. 

Esse espaço escolhido como objeto de estudo de meu trabalho é voltado para a              

questão do desenvolvimento pessoal de homens, a fim de aproximarem-se do que            

denominam como Macho Alpha. Para eles, o Macho Alpha é uma imagem de um              

homem exemplar, que sendo bem-sucedido em sua masculinidade acaba por atrair           
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mulheres. Com recomendações bastante específicas, o fórum se propõe a discutir de            

que maneiras é possível tornar-se esse homem. Penso que é importante pensar esse             

tipo de grupo, pois comunidades virtuais são cada vez maiores e têm cada vez mais               

destaque na vida dos indivíduos, mas também porque são formas de difundir            

conhecimentos e discutir pontos de vista facilitados e propagados por meio da difusão             

da Internet.  

Assim, o presente trabalho visa investigar esse ambiente para tentar entender           

como que uma comunidade, existente há cerca de dez anos, a qual se pauta em               

prescrever regras e recomendações para uma masculinidade torna-se importante na          

construção de autoidentidade de um indivíduo. Também intento compreender o que os            

leva até a comunidade, e como eles começam a fazer parte dela e demonstram tomar               

as prescrições ali estabelecidas como um guia para suas próprias vidas.  

É importante, assim, pensar o conceito de Macho Alpha apresentado pela           

comunidade, para entender em que medida essas prescrições se aproximam (ou           

subvertem) a masculinidade hegemônica vigente. Tenho como hipótese que o que           

ocorre é uma tentativa de aproximação desse modelo masculino como forma de aliviar             

as ansiedades que são geradas em um mundo repleto de escolhas de estilos de vida               

possíveis, por não se encaixarem no ideal vigente. Esse ideal é expresso pela mídia e               

permeia nosso cotidiano como a masculinidade dominadora e, portanto, detentora de           

poder sobre mulheres e de um lugar social privilegiado.  

Desta forma, o texto inicia com o capítulo 2, que tem o objetivo de contextualizar               

o leitor sobre a situação da Internet no Brasil e respaldar a escolha da metodologia               

para uma mídia digital, bem como fazer uma apresentação do fórum e dos             

participantes. O capítulo 3 traz análises à respeito do contexto da modernidade e             

questões de identidade que o fórum possibilita pensar. No capítulo 4, será feita a              

fundamentação teórica da teorias de gênero voltadas à abordagem da masculinidade,           

enquanto que o quinto capítulo trará as análises à luz dessas teorias. Por fim, o último                

capítulo traz algumas conclusões que pude obter com a análise, além de conduzir             

caminhos futuros  para o trabalho. 

 

 

2 OS DESAFIOS DO ESPAÇO VIRTUAL  



 
 
 

7 

 

No contexto brasileiro, a internet começa a fazer parte do nosso país por volta              

de 1997-1998 (SEGATA, 2007, p. 110). Sabemos que o acesso à internet tem se              

expandido, tornando-se cada vez mais presente no cotidiano da população brasileira.           

De acordo com o IBGE,  
Em 2014, mais da metade dos domicílios passaram a ter acesso à Internet,             
saindo de 48,0%, em 2013, para 54,9%, naquele ano, o equivalente a 36,8             
milhões de domicílios. Em 2015, a expansão continuou ocorrendo, ao alcançar           
57,8%, correspondente a 39,3 milhões de domicílios. Os percentuais eram          
muito distintos, considerando a situação do domicílio: 63,9% na área urbana e            
21,2% na área rural. (2015) 
 

Ou seja, em dois anos houve um crescimento de quase 10% de domicílios com acesso               

à internet. Também sabe-se que o acesso aumenta conforme aumenta o rendimento            

mensal per capita, ou seja, famílias com menos condições financeiras costumam ter            

acesso à Internet. Esse crescimento se deu, em grande parte, através do crescente             

uso de telefones inteligentes (smartphones), que possibilitaram o acesso à Internet           

sem a necessidade de possuir um computador. Além disso, o tempo de acesso             

também aumentou conforme difundiu-se a banda larga (SEGATA, 2007, p. 110). Isso            

evidencia que, apesar de ainda não atingir a totalidade da população, nos últimos anos              

a internet se popularizou atingindo camadas baixas da sociedade e ganhou um alcance             

notável nos últimos anos, tornando-se um importante elemento no cotidiano dos           

brasileiros.  

Com isso, vários conteúdos antes somente disponíveis em versões física, como           

livros e jornais, passam a ser adaptar de modo a poderem ser acessados digitalmente.              

Esse processo de inserção da população nesse âmbito digital, começa então a mudar             

aquilo que compreendemos como sociedade e relações sociais (MISKOLCI, 2016), nos           

abrindo um campo de estudo que até então havia sido pouco explorado, especialmente             

pelas Ciências Sociais. Essas novas tecnologias digitais passam a reverberar na           

Ciência de um modo geral, inclusive na Sociologia (NASCIMENTO, 2016, p. 218).            

Tendo a disciplina que se adaptar, então, a essa nova era tecnológica, surge o termo               

Sociologia Digital pela primeira vez “em 2009, no artigo Digital Sociology: Emergent            

Technologies in the Field and the Classroom (Sociologia digital: tecnologias          

emergentes no campo e na sala de aula) do então professor do Smith College, Prof.               

Jonathan Wynn.” (NASCIMENTO, 2016, p. 220), momento no qual passa a ser            
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teorizada como um importante ramo da sociologia. 

De acordo com Richard Miskolci (2016, p. 10) houve uma relevante mudança a             

respeito das visões dos pesquisadores sobre a esfera virtual. No início dos anos 90              

havia a ideia de que esse espaço era algo à parte do nosso mundo, fazendo uma                

contraposição entre mundo virtual versus mundo real. Atualmente, diversos autores já           

entendem que essa contraposição não existe, essas relações não se dão num universo             

à parte sendo apenas uma extensão dele.  

Mas isso não é necessariamente um consenso entre os sociólogos, Francis           

Jauréguiberry (2000), defende como uma das possibilidades a de que o indivíduo não             

conformado com quem é na vida real pode manipular seu eu na Internet para se               

adequar àquilo que gostaria de ser, utilizando-a como forma de escapar dessas            

frustrações da vida real. Isso faria com que certos indivíduos passassem a ter a vida               

real como secundária, em oposição à vida virtual. Já Miskolci (2016, p. 10) defende um               

“contínuo on-offline”, âmbitos que não são separáveis e no qual, ao estarmos            

conectados em rede, além de consumirmos conteúdos, também os produzimos e           

compartilhamos. Esse pensamento está em consonância com o de outros autores,           

como Segata (2008), que acredita que a internet também tornou-se um espaço de             

relação social, não se podendo dar maior valor ao espaço online ou ao offline. Miskolci               

(2016, p. 10) sugere que isso dá vida a um novo contexto cultural, o qual necessita ser                 

investigado se quisermos melhor entender as relações sociais que hoje, são muito            

pautados na esfera virtual.  

Nesse ínterim, desde o início até a popularização da Internet entre os lares             

brasileiros até hoje, surgem páginas, blogs e comunidades que, com a difusão da             

Internet, tornaram-se um meio importante para abordar a vivência e sentimentos           

masculinos. Sendo uma delas o presente objeto de estudo Fórum do Búfalo, fórum de              

discussão, que como já dito, propõe-se a auxiliar os homens em seu desenvolvimento             

pessoal e em seu modo de lidar com as mulheres. Esse grupo de homens se               

autodenomina Realistas ou “Guerreiros da Real” (abreviação GdR). Eles partem da           

premissa de que vivemos um mundo dominado por mulheres, no qual elas têm pleno              

poder de manipular os homens, majoritariamente através de relações românticas e/ou           

sexuais, para tirar vantagens deles até o momento no qual isso lhes convém para              

depois traí-los ou abandoná-los na primeira dificuldade ou diminuição do interesse.  
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Esse mundo, nossa sociedade ocidental atual, é o que eles denominam como            

“Matrix”, em referência ao filme norte-americano realizado em 1999. Ele conta a            

história de um programador de computador que começa a ter repetidos sonhos sobre             

estar preso em uma máquina, em um momento no futuro, e acorda quando estão              

prestes a colocar eletrodos em seu cérebro. A partir disso, ele começa a investigar o               

que pode estar acontecendo e descobre que vive em um mundo que não existe, é uma                

simulação criada para que, enquanto seu corpo produz energia para as pessoas de             

fora da Matrix, ele acredite que tem uma vida normal. Ele consegue sair da Matrix               

quando resolve tomar uma pílula que lhe expande a consciência, a Red Pill (pílula              

vermelha), em oposição a Blue Pill (pílula azul) que o faria ficar para sempre na Matrix                

e esquecer tudo que ele descobriu até ali, decisão que não teria volta. 

. De acordo com a definição nativa, encontrada no tópico Glossário, a metáfora             

da Matrix seria um  
Termo utilizado para se referir aos homens que ainda acreditam no mito do             
amor romântico, e de que as mulheres são seres maravilhosos e perfeitos,            
livres de imperfeições. Esses homens vivem fora da realidade, em um mundo            
onde as mulheres vão lhe recompensar por ser carinhoso e amável, e vão lhe              
dar sexo por ser trabalhador e fiel. Esse pensamento é implantado desde a             
infância, com filmes de príncipes encantados, que fazem tudo pela "donzela" e            
vivem felizes para sempre, até a adolescência e idade adulta, onde correntes            
de redes sociais, cartilhas feministas e comédias românticas são brutalmente          
enfiadas goela abaixo desses novos matrixianos (que vivem na matrix),          
moldando um comportamento ridículo e submisso. (Marcos, 2013) 

 

A Real, em oposição, seria esse espaço não físico materializado através desses            

ambientes virtuais, entre blogs e fóruns, que surge a partir de uma tomada de              

consciência e ocorre assim que eles percebem a existência da Matrix, optando por não              

se sujeitarem a ela, mas sim tentando combatê-la, processo classificado como difícil e             

doloroso para os homens. Ou seja, deve-se ter um 
conhecimento necessário para sair da Matrix, se defender das artimanhas e           
dos truques que as mulheres utilizam para manipular os homens e assim            
conseguir um escravo emocional que pague as contas dela. Embora existem           
homens que têm este conhecimento de maneira intuitiva, o termo [Guerreiros           
da Real] é utilizado para se referir aqueles que leram as obras de Nessahan              
Alita, praticam (ou tentam) os seus ensinamentos e adotam o desapego           
emocional como uma forma de encarar o mundo. (Samuel,  2013) 
 

Quando você se entrega a essa forma de ver o mundo, você se torna um Realista. A                 

Real, portanto, não é necessariamente o mesmo que o Fórum do Búfalo, aqui             

pesquisado, mas o fórum e os membros, além de mencioná-la a todo tempo, têm como               
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base os ensinamentos do mesmo autor que a comunidade da Real e seus membros,              

em geral, mencionam e costumam estar a par. O fórum seria apenas uma ramificação,              

umas dos espaços utilizados para discutir e propagar esse ensinamentos. É mais que             

evidente dentro do fórum que essas são duas facetas estão diretamente interligadas.  

Para que se seja um membro importante desse fórum (do Búfalo), você            

necessariamente tem que estar a par dos ensinamentos da Real, que envolve os livros              

escritos pelo autor anônimo Nessahan Alita e outras fontes como blogs, canais do             

Youtube e ademais fóruns diretamente ligados à Real. Ao contrário do que pode se              

pensar, apenas o sentimento de inadequação com relação à essa questão do amor             

romântico, não é o suficiente para que se considere um Guerreiro da Real, e sim, a                

participação e contribuição com o que é oferecido dentro desses espaços 

O motivo da escolha do espaço estudado se deu em função de um             

acompanhamento que eu já fazia da comunidade, por interesses pessoais em relação            

às questões de gênero. Esse ambiente sempre me pareceu uma forma de adentrar um              

mundo no qual homens se sentiam à vontade de conversar sobre assuntos que eu não               

poderia acessar de outra forma. Assim, o fato de poder adentrar um espaço destinado              

exclusivamente a homens, mas sem a necessidade de me expor fez com que, há              

alguns anos, eu já observasse o que se passava na comunidade, presenciando            

inclusive as mudanças de plataforma do fórum e tomando conhecimento do conteúdo            

presente nas extensões da comunidade em redes como Facebook, blogs e Youtube. A             

entrada no campo, portanto, se deu de forma fluida e natural, sem a premissa de uma                

preocupação com a pesquisa. É com ela que então foram surgindo as perguntas e              

hipóteses que deram origem ao interesse sociológico pela comunidade.  

Dessa forma, após a decisão de transformar a observação da comunidade em            

uma pesquisa, optei por seguir esse movimento recente de estudos de ciberculturais            

ao escolher a etnografia virtual como método para analisar essa comunidade, assim            

como boa parte dos pesquisadores que têm visto a metodologia como promissora para             

esse tipo de objeto. (SANTOS; GOMES; 2013). De modo mais abrangente, a            

etnografia é “um método de investigação oriundo da antropologia que reúne técnicas            

que munem o pesquisador para o trabalho de observação, a partir da inserção em              

comunidades para pesquisa” (NATAL; VIANA; AMARAL, 2008, p. 35), a sua adaptação            

para o mundo virtual/cibernético denominamos como netnografia ou etnografia virtual.  
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Outra razão para a escolha do objeto também é o fato de que a plataforma no                

qual ocorrem as interações é quase que integralmente textual. Apesar de algumas            

imagens e vídeos postadas em certos tópicos, ou links que nos direciona a vídeos, o               

conteúdo é majoritariamente produzido através de textos. Isso facilita o acesso dados            

criados on-line e a própria análise, superando, por exemplo, as questões de transcrição             

de uma etnografia num espaço físico. Contudo, também se perde em termos de             

contato presencial e percepções como as gestuais que só podem ser interpretadas de             

modo offline (NATAL; VIANA; AMARAL, 2008, p. 6).  

Adentro à pesquisa, assim, sabendo que o que posso observar é apenas um             

recorte comunicacional da comunidade, não ela em si, já que tudo que está fora desse               

ambiente textual não pode ser captados, como gestos, expressões, etc. (NATAL;           

VIANA; AMARAL, 2008, p. 6). Além disso, o fórum do Búfalo é só uma das diversas                

vias de comunicação e divulgação de conteúdo que os membros utilizam, sendo            

portanto um espaço com suas próprias limitações. Me atenho unicamente ao fórum por             

questões referentes à exequibilidade da pesquisa, que mesmo sendo feita apenas           

dentro do fórum necessita de recortes para se tornar possível devido à dimensão do              

conteúdo.  

Diferente de plataformas que exigem algum tipo de cadastro para que se possa             

ter acesso ao conteúdo, para essa comunidade só é necessário realizá-lo caso o intuito              

seja de participar ativamente, postando comentários e contribuindo para as          

discussões. Sendo a plataforma de acesso público, a entrada no campo de dá de              

forma bem simples, através do simples acesso ao site forum.bufalo.info que é o objeto              

de estudo. Todo o conteúdo fica disponibilizado em tópicos que, para melhor            

organização, são divididos entre seções dentro do fórum.  

No caso da tese de Benetti (2010), cujo campo era dentro de comunidades da              

antiga rede social Orkut, a própria interface da página inicial do site deixava claro que               

se tratava de um mundo fechado, sendo necessário fazer parte dele para conseguir             

acessá-lo. Com a comunidade aqui estudada, as coisas funcionam de forma diferente            

sendo, em oposição ao objeto de Bennetti, um mundo aberto, uma vez que é              

desnecessário qualquer tipo de cadastro para acessar a plataforma.  

Isso facilita por exemplo a ação de um comportamento denominado de lurker,            

no qual um indivíduo ou pesquisador se beneficia do conteúdo gerado em um ambiente              
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virtual, sem que participe do que ali está sendo compartilhado e produzido. Segundo             

Santos (2013, não numerada), esse tipo de posição é também uma das opções a              

serem adotadas pelo pesquisador. No caso, foi o método aqui escolhido, pois            

pressuporia menos exposição por parte do pesquisador e participação inexistente,          

priorizando apenas a coleta de informação desse ambiente com conteúdo público e            

prezando a não-interferência no campo estudado. No mais, o fato de eu ser uma              

pesquisadora mulher me coloca algumas barreiras dentro desse tipo de comunidade,           

uma vez que eles deixam claro não desejar a presença feminina nesse espaço.  

Assim o objetivo do trabalho, como já visto, é de coletar informações dentro do              

espaço do fórum, a respeito de como se apresentam os homens que ali estão, de               

modo a tentar compreender quais são as perspectivas que eles têm sobre si mesmos e               

sobre outros homens. A ideia de Matrix nos traz uma noção de que eles visam romper                

com o mundo que conhecemos hoje e com toda a noção de masculinidade que nele é                

inscrita, porém, tenho como hipótese que essa ideia de ruptura não atinge a própria              

masculinidade do grupo, que ainda parece ser bastante focada na tradição e pautada             

em um estereótipo hegemônico, cujo objetivo é justamente de propor um modelo para             

os participantes que traga segurança contra as ansiedades do mundo moderno.  

Além disso, viso tentar captar as percepções deles em relação a um assunto             

muito abordado: as mulheres, uma vez que esse é um fórum que preconiza um certo               

tipo de relações com mulheres como medida fundamental do sucesso masculino, mas            

de modo bastante regrado. Essa percepção se dá em função de postagens nas quais              

eles demonstram que o desenvolvimento pessoal está acima da perseguição aos           

relacionamentos amorosos com mulheres, ficando estes em um plano menos          

importante na vida de um homem. Contudo, me parece que o fórum revela diversas              

preocupações dos membros em relação ao interesse feminino, tornando suspeita a           

difusão da ideia de que mulheres não ocupariam um lugar de destaque na vida dos               

membros.  

Para compreender essa representação de masculinidade, serão analisadas        

principalmente as mensagens contidas nos tópicos. Entretanto, ao citar passagens de           

mensagens trocadas nos tópicos, os apelidos com os quais os usuários se identificam             

serão trocados por nomes masculinos aleatórios, de modo a preservar o anonimato,            

ainda que o conteúdo contido no fórum seja completamente público. Além do mais, por              
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se tratar de um ambiente virtual, no qual utilizamos vários recursos para facilitar a              

comunicação e economizar tempo de digitação, as abreviações, erros de digitação,           

ortografia serão corrigidos, mantendo a construção textual feita pelo membro, apenas a            

fim de evitar o uso recorrente de sic em citações, deixando a leitura mais fluida. Se                

necessário, serão feitas explicações ou comentários entre colchetes para tornar claro o            

que os usuários estão falando.  

Assim, a pergunta fundamental que guia o trabalho, de modo a compreender            

melhor o grupo, seria “O que leva esses homens a, de alguma forma, se encontrarem               

na Real e passarem a não apenas se interessarem pelos pensamentos do grupo, mas              

também a acreditar neles de modo a tê-los como um guia para orientar suas vidas? Em                

que medida eles demonstram, exclusivamente através de seus relatos dentro do fórum,            

ter consequências práticas desses ensinamentos dentro de suas vidas fora do espaço            

virtual?”.  

Esse guia é evidentemente voltado estritamente para homens e tem suas bases            

numa construção bastante específica de masculinidade, lotada de preceitos a serem           

seguidos para que o indivíduo se torne viril e bem-sucedido, de acordo o imaginário do               

grupo. Sabendo que masculinidades são múltiplas, é essencial, portanto, tentar          

compreender que tipo de masculinidade rege essas orientações que são passadas.           

Optei inclusive, para buscar esse tipo de informação mais precisa, pelo recurso de             

pesquisar as palavras-chave como uma forma de filtragem, pelos conceitos de           

sucesso, desenvolvimento pessoal, entre outras que permeiam e coordenam toda essa           

empreitada do grupo. Esses conceitos e a própria masculinidade, fica evidente, fazem            

parte de um projeto de construção reflexiva do eu.  

Viso tentar entender, também através dessas perguntas, em que medida o           

fórum e os outros membros influenciam na construção da autoidentidade desses           

indivíduos, já que a maioria dos relatos evidencia essa vontade de mudança em busca              

daquilo que a comunidade passa como o desejável.  

Ainda que um fórum de discussão não seja necessariamente considerado uma           

rede social, a exposição de si mesmos e a troca de informações que o fórum incita os                 

membros a fazerem, assim como em qualquer rede social, exige que eles façam um              

recorte e apresentem aquilo de si mesmos que irá construir uma imagem pela qual eles               

querem ser vistos e compreendidos. Assim, faço esse paralelo com as redes sociais,             
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pois ainda que os fóruns de discussão se diferenciem em alguns aspectos, eles ainda              

assim 
oferecem elementos para que “qualquer pessoa” – com acesso regular à           
internet, seja por computador ou através do telefone móvel – tenha espaço para             
elaborar uma “narrativa do eu” lida ou acessada por outras pessoas; nesse            
sentido, poderiam ser entendidas como meios “democratizantes” e instrumentos         
reflexivos (ADELMAN e al, 2015, p.146) 
 

assim como outras redes sociais, mas aqui, muito mais limitado à narrativa textual.             

Também não tenciono tratar a construção do eu online e offline de forma separada,              

mas sim, ao encontro de Miskolci (2016), tratá-los como dois âmbitos que são             

igualmente presentes na construção do eu dos indivíduos, tendo como verdade o que             

eles relatam dentro do fórum e supondo que isso se estenda para o cotidiano não               

virtual deles.  

Para além da questão da identidade, umas das primeiras coisas que se observa             

ao entrar no fórum, é que a masculinidade apresentada pela comunidade sempre            

coloca homens (e característica relativas ao masculino) e mulheres (e características           

atribuídas ao feminino) como conceitos opostos, polarizados, em consonância com um           

pensamento geral da sociedade ocidental atual. Dessa forma, forja-se também do           

conceito de feminino e da mulher que orientam um tipo de pensamento no fórum,              

sendo sua investigação imprescindível para compreender um pouco mais das reflexões           

dos membros, ao tentar entender como essa oposição afeta o tratamento e tipo de              

relação que eles creem ser destinados às mulheres. Essa polarização também torna            

possível captar a própria construção da identidade deles mesmos que, de certa forma,             

se construirá nessa oposição, em relação ao “outro” feminino.  

A intenção ao trazer esse debate, portanto, não é de forçar um olhar em termos               

de dominação, opressão ou patriarcado, muito menos de justificar certas posturas dos            

membros de se colocarem como vítimas de um sistema que premia mulheres. O             

objetivo é pensar nos elementos que o grupo visa como essencialmente constituidores            

de uma masculinidade por eles almejada. Masculinidade, essa, que deve ser           

construída em prol dessa constituição de uma identidade coesa dos membros e, para             

sê-la, passa necessariamente por um processo contínuo de reflexividade e narração de            

uma biografia também coesa. Perceber, assim, como as ansiedades provocadas pela           

modernidade podem encontrar um certo conforto no fórum, que dita, através de suas             
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definições norteadoras, uma forma específica de ser homem como capaz de sanar            

diversos problemas modernos na vida desse indivíduos.  

 

2.1 O Fórum do Búfalo: apresentação e estrutura 

Quanto à sua estrutura, o fórum inicialmente tem três divisões que direcionam e             

organizam as postagens: Seja bem-vindo!, Fraternidade da Real e         

Mulheres/Feminazismo/Relacionamentos (além de um outro que serve apenas como         

canal de comunicação com os moderadores do fórum, que não fará parte da análise).              

A primeira seção apenas contém o tópico Material no qual se encontram diversos             

livros, blogs e outros conteúdos para deixar os novos membros a par do que se crê no                 

fórum. A segunda é subdividida entre Desenvolvimento pessoal e Boteco do búfalo,            

sendo, respectivamente, o primeiro focado em compartilhar dicas melhorias físicas,          

econômicas, etc. para homens e o segundo, de acordo com a descrição do próprio              

fórum, “para debater qualquer outro assunto, como gostosas, televisão, filmes, games,           

futebol, etc”. Já segunda parte, Mulheres/Feminazismo/Relacionamentos, é subdividido        

em Geralzão da Real, voltado para apresentar notícias, relatos, e discutir os temas             

mulheres, feminismo e relacionamentos em geral, e Recomendados, tópicos que os           

moderadores aconselham serem lidos para que se aprenda a lidar melhor com a             

“natureza feminina”. 

Apesar de, claramente, todo o fórum trazer tópicos sobre os pontos de vista dos              

participantes a respeito deles mesmos e sobre mulheres, alguns fazem isso de forma             

mais indireta: é o caso da seção Boteco do Búfalo. Ele demonstra ter um caráter mais                

lúdico, mais voltado para o que seriam os interesses de homens para além de              

mulheres e de seu desenvolvimento. Essa é a razão pela qual decidi me ater              

principalmente às outras duas áreas, que trazem essa discussão mais explícita:           

Desenvolvimento pessoal e Geralzão da Real, que têm por objetivo produzir           

discussões sobre relacionamentos, mulheres, desenvolvimento do homem para obter         

sucesso, entre outras coisas mais diretamente conectadas ao tema deste trabalho.           

Além do recorte dessa seção, também foi necessário olhar para os números para ter              

uma dimensão do campo com que trabalho. Dentro de todas essas subdivisões já             

mencionadas, há um total de 9.284 tópicos, com um total de 223.336 postagens e              
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2.642 membros cadastrados. O que me gerou a necessidade de fazer ainda mais             1

recortes de modo a tornar a análise possível dentro do tempo disponível.  

Sendo assim, os tópicos a serem analisados dentro dessa áreas foram           

selecionados com base na data de última postagem, que deve ser igual ou superior a               

2016, com exceção dos que encontram-se no topo das seções marcados como            

Tópicos Importantes pela moderação do fórum, indicações que eles vêem como           

essenciais para quem está começando a participar do fórum.  

O critério da data de postagens foi escolhido pelo fato de ter sido observado que               

os tópicos com últimas postagens mais recentes revelam não apenas maior interesse            

dos participantes, mas também trazem as questões que são mais relevantes para            

esses homens atualmente. O outro critério, para filtrar o conteúdo, será a busca de              

palavras-chave, principalmente de conceitos que forem sendo mapeados como         

importantes para a comunidade, cujo objetivo é de me direcionar aos temas que busco              

fazer a análise. Para compreender os próprios conceitos da comunidades sobre o que             

é ser um Macho Alpha, por exemplo, esse tipo de pesquisa foi fundamental.  

Como se trata de um fórum de Internet que começou em 2011, há mais de 5                

anos, e esteve presente em mais de uma plataforma, sob mais de um nome, é               

importante ressaltar que muito dos conteúdos mais antigos dos tópicos podem ter um             

valor de análise não tão relevante em relação ao cenário atual em que o fórum se                

configura, por isso se dá  a necessidade do recorte nos moldes estabelecidos.  

Também porque o objetivo deste trabalho não envolve construir uma abordagem           

cuja a análise tem enfoque em engendrar uma historicidade do pensamento deste            

grupo, mas sim analisar os objetivos propostos a partir do que é tido para eles como                

questões atualmente pertinentes, mas baseando-se em conceitos que vem sendo          

cristalizados ao longo da construção da comunidade. Nisso, a seleção por quantidade            

e data de postagem terá seu papel fundamental.  

Ao citar as postagens, uma vez que elas serão provenientes de diferentes            

tópicos com assuntos diversos e de autoria de vários membros, reforço que optei por              

usar o nome fictício escolhido para o autor, seguido do ano de publicação e              

informações relevantes para situar o leitor sobre a época em que foi escrito. Já os               

nomes dos tópicos, que são muitos, apenas serão mencionados caso sejam relevantes            

1 Acesso em 21/11/2017, 17h38. 
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ou necessários para a compreensão do leitor sobre o assunto tratado, ou mesmo para              

sustentar a análise de uma discussão completa, não apenas de poucas postagens.  

Uma vez que o objetivo é de detectar as percepções deles mesmos sobre a              

construção reflexiva de sua masculinidade, sobre as relações com mulheres e,           

principalmente tópicos que visam forjar uma ideia dentro do grupo sobre a natureza,             

afetividade e sexualidade femininas, foram priorizados tópicos cujos títulos         

demonstrem haver uma relação mais direta com o tema. Outros tópicos, especialmente            

dentro da área Boteco da Real, que poderiam mostrar uma relação mais indireta serão              

eventualmente abordados, em caso de fornecerem informações importantes sobre as          

perspectivas dos participantes ligadas ao tema central do trabalho e ao passarem pela             

filtragem das palavras-chave.  

 

2.2 Os participantes da comunidade virtual 

Para que os próprios donos e administradores do fórum pudessem conhecer um            

pouco mais de seu público, eles fizeram uma enquete com o fim de descobrir a               

porcentagem dos participantes espalhados em diversas regiões do Brasil. Através dos           

dados fornecidos nesse tópico, nota-se que os participantes são predominantemente          

do Sudeste (RJ e SP), totalizando 35,36% do total de membros.  

Os apelidos usados para se apresentarem no fórum são, em sua maioria,            

desconectados do verdadeiro nome do usuário, com o intuito de manterem-se           

anônimos. A maior parte deles faz alusão à características, divindades e personagens            

considerados por eles referências de masculinidade: Piratão, The boss, Loki, Héracles           

– O do Olimpo, Senna, DiCaprio e Van Helsing são alguns deles. Além disso há uma                

outra área logo abaixo do nick (apelido), que seria o subnick, na qual eles têm a                

possibilidade de colocar mensagens que lhes apetece, ou descrevem-se em poucas           

palavras. A maior parte dos dizeres também são voltados à valorização de si mesmo,              

exaltação da força e elementos que expressam virilidade, como “Seja aço” ou “Le             

Forum c’est moi!”. Já os avatares, fotos que usam para representarem-nos dentro do             

fórum, costumam ser de personagens de filmes feitos por Bruce Willis, Sylverster            

Stallone, Ayrton Senna e outras personalidades masculinas. Depois existe a área da            

assinatura, onde após cada comentário postado, é adicionado logo abaixo uma           

mensagem. Na maioria das vezes é uma citação de Nessahan Alita, de algum filósofo,              
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alguma passagem bíblica ou links para redes sociais, blogs e livros ligados ao             

conhecimento da Real.  

Quanto ao gênero, os únicos indivíduos que se apresentam no fórum são            

homens, podemos inferir então que a participação feminina, se existir, se daria ou             

através de um perfil fake (que se passa por algo que não é) masculino, ou apenas a                 

observação como lurker. Os próprios membros mencionam não ser adequado que haja            

participação feminina dentro do fórum, pois dizem que “Assim como existem locais            

exclusivos para elas, existem espaços exclusivos para a gente.” (Thiago, 2015). 

Já em relação à idade, dentro do fórum é recorrente a afirmação de que o                

amadurecimento (e consequente envelhecimento) são benéficos para o homem,         

momento no qual seu desenvolvimento pessoal e financeiro estarão em suas melhores            

condições, os quais esses participantes do fórum visam alcançar. De acordo com os             

relatos, é possível notar que boa parte desses homens conhecem a essa comunidade             

virtual por volta dos 18-20 anos, quando estão entrando na vida adulta. Nessa             

postagem, um membro de 25 anos conta que conheceu a Real quando tinha apenas              

18 anos e conta o evento que precedeu esse contato: 
Eu tenho 25 anos, [...] eu conheci a Real há quase sete anos atrás após               
uma decepção amorosa que tive com uma menina com quem convivi por            
cerca de dois anos.  (Gabriel, 2017)  
 

Em outros casos, vemos também diversos homens que conheceram a          

comunidade com 30 e poucos anos. Esses mesmos homens, costumam enfatizar as            

benesses que a comunidade lhes trouxe ao dizer que gostariam de tê-la conhecido             

antes. “Gostaria de ter tido contato com a REAL com 16,17 anos, como muito dos               

garotos que tem aqui. Teria evitado passar por MUITA merda!” (Eduardo, 2018),            

“Imagina eu, só fui tomar contato com a ‘REAL’ [...] após meus 36 anos. Após ler e ver                  

que tudo isso faz sentido... Antes tarde que nunca” (Paulo, 2018), e há até mesmo               

quem coloque a Real como um marco em suas vidas: “Conheci a Real com 30 anos.                

Minha vida divide-se em AR/DR. [Antes da Real/Depois da Real]” (Diego, 2018).  

Assim, é possível observar que o fórum possui membros das mais diferentes            

idades, não sendo possível traçar um perfil muito específico quanto a isso. A menção à               

idade atual ou com a qual se conheceu a comunidade não parece ser algo relevante               

dentro do fórum, é muito mais constante a menção ao tempo que conhecem e/ou              



 
 
 

19 

praticam os ensinamentos ali presentes, especialmente como forma de validar suas           

opiniões como alguém que entende e detém alguma autoridade sobre o que está             

falando. Essa informações pessoais não costumam ter tanto destaque, sendo mais           

importante os relatos sobre conhecer a comunidade e as mudanças que isso promoveu             

em suas vidas. Para isso, é importante pensar nas prescrições da comunidade e no              

que elas visam promover na vida desses indivíduos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ANSIEDADES NA MODERNIDADE E CONSTRUÇÃO DO EU 



 
 
 

20 

 

Atualmente nos encontramos no período que Giddens denomina como alta          

modernidade, pós-revolução industrial é “caracterizada pelo ceticismo generalizado,        

juntamente à razão providencial, em conjunto com o reconhecimento de que a ciência             

e a tecnologia têm dois gumes, criando novos parâmetros de risco e perigo ao mesmo               

tempo em que oferecem possibilidades benéficas para a humanidade.” (GIDDENS,          

2002, p. 32). Sociedade de risco é como Beck denomina essa fase da sociedade              

moderna, em que “os riscos sociais, políticos econômicos e individuais tendem cada            

vez mais a escapar das instituições para o controle e a proteção da sociedade de               

industrial (BECK, 2012, p. 17) e é imerso nesse contexto que o fórum tem suas bases                

e se desenvolve.  

Ao pregar um certo caminho para o desenvolvimento pessoal e para a aquisição             

de uma masculinidade plena, a comunidade tem por objetivo aliviar os riscos aos quais              

os homens inseridos na alta modernidade estão submetido, já que preconiza uma série             

de atitudes que devem ser tomadas para que sejam respeitados enquanto os homens             

íntegros e viris que almejam ser. Os riscos aqui, é claro, não tem o mesmo enfoque                

que Beck deu, aos exemplos das catástrofes naturais que ele menciona, mas sim do              

fracasso enquanto homem e enquanto indivíduo. Pode-se partir do princípio então de            

que o fórum seria uma consequência dessa sociedade de risco da qual Giddens e              

Beck discorrem e, assim, almeja ser um meio de minimização desses riscos surgidos             

que ameaçam as constituições de masculinidade nesse período. 

 Sabendo que os riscos acabam por abalar a segurança ontológica do           

indivíduo, é fundamental pensar as ansiedades que surgem nesse contexto e acabam            

nos afligindo. A ansiedade seria diferente do medo pois é algo, difuso, não tem um foco                

específico e sim, ameaça toda uma construção do eu, pois é um receio generalizado              

em relação às ameaças à integridade do indivíduo. (GIDDENS, 2002). Ao adentrar o             

fórum, torna-se evidente que, nesse caso específico, as ansiedades dos indivíduos tem            

como direcionamento tudo aquilo que afeta o desenvolvimento de seus aspectos           

considerados masculinos tanto em relação ao âmbito pessoal quanto ao dos           

relacionamentos, já que esse é considerada por eles como o foco de seu             

desenvolvimento individual.  
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Essas demonstrações de inseguranças, derivadas das ansiedades produzidas        

pelo contexto moderno, muitas vezes são mencionadas como estopim para o que            

consideram falta de sucesso de um relacionamento ou em conseguirem se aproximar            

de mulheres de forma geral, como podemos ver em certos relatos apresentados. : 
Sempre que eu estava pegando fixo alguma menina eu demonstrava essa           
carência afetiva pra ela, era romântico, cheguei até a dar presente a uma             
delas, com a graninha da minha mesada.(..) Mas sempre fui carente e            
romântico demais com os casinhos, as quase namoradinhas que tive, e não            
foram poucas. Não consegui comer nenhuma por causa dessa ultra          
sensibilidade ridícula minha. Em pleno terceiro ano colegial eu me sentia           
pressionado por ser virgem aos 17 anos (Alexandre, 2012) 
 

Ser virgem, tímido, sensível, carente, idolatrar mulheres ao ponto de ficarem inseguros            

e sem jeito perto delas são alguns dos exemplos dessas inseguranças. Dar-se conta             

disso passa a torná-los mais reflexivos sobre posição no mundo e dos esforços que              

precisam fazer para amenizar todos os riscos  a que estão submetidos.  

Para além disso, o que o fórum traz de mais importante é que, nessa ânsia de                

tentar driblar certas inseguranças provenientes dessas ansiedades adquiridas através         

de nossa sociedade, ele prescreve toda uma gama de atitudes, pensamentos e            

objetivos que um homem deve ter. Quando um homem se identifica e toma para si               

esses ensinamentos, e mais, participa ativamente da sua reiteração e engendramento           

dentro do fórum, ele está introduzindo isso em sua vida, promovendo uma construção             

de autoidentidade baseada nesses preceitos que ali são ensinados. 

Mas é claro que essa construção não é feita passivamente, na qual os agentes               

do fórum incutem ideias no novo membro, e sim ativamente. O novo membro passa a               

ler, absorver certos ensinamentos, faz uma seleção do que o contempla ou não, opta              

por aplicá-los ou descartá-los de sua vida, e por fim, decide tudo aquilo que vai fazer                

parte do seu “novo eu”. Esse processo exige um trabalho bastante reflexivo, que se              

inicia desde a primeira busca ao fórum, ou ao terem se deparado e despertado seus               

interesses. 

Apesar do fórum ser bastante uniforme em termos de crenças e ideologias dos             

participantes em relação ao universo das relações humanas (por vezes até em relação             

ao âmbito político), ele não é monolítico. Não é difícil se deparar com questionamentos,              

discussões e até reprovações mais agressivas entre os membros (especialmente os           

que apresentam visões muito romantizadas ou muito desprezo em relação às           
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mulheres), o que indica claramente um processo reflexivo e, principalmente, conflitivo           

dentro da própria construção do fórum.  

A comunidade, assim, incentiva e ajuda os membros a criarem uma nova            

construção reflexiva do eu a partir do momento em que propõe “fornecer” e ampliar              

esse conteúdo, que é majoritariamente voltado para a consolidação de uma           

masculinidade que reflete o que eles consideram como sucesso e um bom            

desenvolvimento pessoal, sempre dando atenção para os retornos que recebem dos           

membros que optaram por aplicar a Real em suas vidas fora do espaço virtual. Mas é                

importante entender que a demarcação de gênero nesse meio é extremamente           

reiterada: a fórmula que eles preconizam não tem como objetivo tornar as pessoas             

melhores desenvolvidas e bem sucedidas em suas vidas e, sim, tornar homens bem             

sucedidos e seguidores de um exemplo de masculinidade que eles consideram           

apropriada. 

O fórum, independentemente de promover pioras ou melhorias na vida dos           

rapazes, deixa evidente que desperta neles uma maior reflexividade sobre coisas que            

eram pouco presentes em outras épocas, como os relacionamentos, que seria um            

assunto considerado de domínio feminino. O discurso do “se dar conta” presente na             

narrativa da saída da Matrix encontra-se em diversos relatos, por exemplo: “Quanto            

mais eu lia, mais eu via o tolo e cego que eu vinha sendo, mais eu enxergava tudo o                   

que desperdicei da minha vida,[...] pra parar de agir feito um otário desonrado…”             

(Bruno, 2013), deixando claro que em um certo momento, quando conheceu a Real,             

esse indivíduo passou a olhar para os acontecimentos de sua vida com outra             

perspectiva, como inúmeros relatos similares sugerem. 

O discurso, muitas vezes reiterado, de que a reflexividade do indivíduo antes de              

chegar ao fórum poderia ser equiparada a zero não deixa de ser também ferramenta              

da qual a comunidade dispõe para enaltecer o papel do fórum dentro da vida desses               

homens. Não se constrói uma identidade sólida sem manter uma biografia coesa, a             

noção que o indivíduo constrói do “eu” será mantida reflexivamente através da            

concepção de sua biografia e é essencial que ela faça sentido (GIDDENS, 2002, p.              

54). Assim, esse momento de ruptura com a Matrix e a entrada da Real faz parte da                 

narração de uma biografia que precisa dessa linearidade e noção de continuidade para             

dar a entender que mudanças estão ocorrendo em direção a algo, no caso, a tornar-se               
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melhor, ao distanciamento daquele homem fracassado, desonrado. A comunidade         

lhes dá esse respaldo do qual precisam.  

Muitos comparam a Real a uma ciência exata e exaltam sua precisão de prever              

diversas questões, ao exemplos das atitudes femininas e do percurso de           

relacionamentos. Sabemos que não é exatamente assim que as coisas funcionam,           

visto que seu objeto envolve comportamento humano então nunca poderá ser exato.            

Contudo esse é um importante indicador de que aquele conjunto de regras e preceitos,              

todas as análises de comportamento a respeito de homens e mulheres que a Real              

dissemina, mesmo não sendo um conhecimento técnico, faz com que os membros            

revisem sua realidade social à luz desses “novos conhecimentos”, que até então eram             

obscuros para eles. O fato de sabermos que não se trata de uma ciência exata, longe                

disso, não muda o fato de que vários membros tenham fé nela como se fosse tal                

coisa. Isso demonstra, como indica Giddens (2002, p. 28), uma falta de confiança nos              

sistemas abstratos vigentes da modernidade que geram, dentro do contexto deles, o            

que eles denominam como Matrix. Isso resulta numa transferência de fé para essa             

“ciência da Real”, que , no fim das contas, também não deixa de ser uma construção                

que sofre influência dos sistemos abstratos dos quais eles tentam se desconectar,            

como as questões de sexualidade e gênero que dentro do contexto moderno eles             

vêem como perversas e emasculadoras para os homens.  

A manifestação repetida do Matrixiano versus Guerreiro da Real promove,          

portanto, a ideia de ruptura com uma concepção de sociedade com a qual eles não               

mais concordam e visam se afastar. Além do mais, também rompe com um passado              

na esfera individual do qual eles não se orgulham. Incita uma descontinuidade            

necessária para sustentação de uma auto-identidade repaginada, não        

necessariamente nova, pois uma ruptura não pode ser total, havendo sempre           

continuidades, já que se trata da narrativa de vida na qual o indivíduo vai se escorar e,                 

portanto, uma certa coerência e a linearidade são imprescindíveis.  

Sendo assim, o passado não é esquecido, pelo contrário, é muitas vezes            

relembrado de forma a amparar todas as conquistas desse novo “eu” e como uma              

forma de justificar-se perante a comunidade, a qual cobra muito que suas prescrições             

saiam da esfera teórico-virtual e que de fato sejam aplicadas pragmaticamente na vida             

cotidiana desses indivíduos. Isso se torna claro em exemplos como esse: “Você vê             
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pessoas com respostas prontas para qualquer coisa, mas sem experiência, vivência e,            

principalmente, não vão a campo. O mais sensato todo mundo sabe: intercalar teoria             

com prática” (Thiago, 2016). Não sendo incomum a reprovação daqueles membros que            

se focam apenas em estudar os pensamentos do grupo, mas que por alguma razão              

não aplicam  isso fora do âmbito virtual.  

Essa biografia, é claro, não tem apenas relação com o passado, mas ela             

sustenta um eu que se desenvolve de modo a antecipar um futuro (GIDDENS, 2002).              

Esses eventos que eles escolhem para fazer parte de suas biografias são            

selecionados de modo a justificar seu próprio eu, e o eu que eles querem atingir               

através do autodesenvolvimento, que no caso tem a ver com ser um “macho Alpha”.              

Ser esse macho Alpha, um Realista pragmático, deixa de ser uma mera denominação             

a passa a ser parte de um estilo de vida, que na modernidade tardia, trata-se de um                 

conjunto de práticas que um indivíduo abraça não por necessidades utilitárias “mas            

porque dão forma material a uma narrativa particular da autoidentidade.” (GIDDENS,           

2002, p. 79).  

Esses práticas têm muito mais a ver com escolhas do que os indivÍduos fazem,              

do que com algo outorgado, já que o contexto moderno oferece diversas possibilidades             

a serem cultivadas. Como já dito, os conteúdos disponíveis nessas comunidades são            

aceitos (às vezes buscados) pelos participantes de forma reflexiva, é feita uma seleção             

do que lhes concerne e o ato de adotar a comunidade como um guia para suas vidas                 

através das práticas generificadas propostas pelo fórum é, sim, o desenvolvimento de            

um estilo de vida, pois por mais que o enfoque seja na expressão de gênero e                

sexualidade desses indivíduos, elas permeiam todas as áreas de suas vidas.  

Para além disso, esse estilo de vida acaba por guiar um planejamento            

estratégico da vida, “meio de preparar um curso de ações futuras mobilizadas em             

termos da biografia do eu.” (GIDDENS, 2002, p.83). É possível ver que eles geram              

seus planejamentos através de um marcador temporal, seguintes os ensinamentos da           

comunidade hoje em benefício de um futuro no qual serão considerados           

bem-sucedidos. É isso, esse planejamento de vida, que configura o Desenvolvimento           

Pessoal por eles proposto o qual, ainda que tenha um lado voltado para adquirir              

experiências em relacionamentos, não se resume à isso e, sim, a proporcionar uma             

autorrealização enquanto homens. 
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Essa ideia que permeia o fórum, indicada na própria forma como eles se             

denominam, “Guerreiros da Real”, muito tem a ver com a percepção deles de que eles,               

enquanto homens, precisam enfrentar poderes vigentes, que ali encontram-se para de           

alguma forma beneficiar as mulheres dentro da sociedade. Essa concepção está ligada            

ao “Eu” apontado por Touraine (2002), que se constituiria através da resistência a um              

centro de poder que, para essa comunidade, é percebido como repressivo. Parto aqui             

da noção de que essa repressão é uma percepção que tem origem na construção da               

própria masculinidade que esse pensamento do grupo endossa, do homem enquanto           

vítima de um sistema. A Real tem como objetivo enfrentar o que pra eles é um status                 

quo dado: a desintegração de uma tradição que leva mulheres a se degenerarem             

moralmente e serem recompensadas socialmente por isso, enquanto que homens          

sofrem com as consequências desse comportamento. Para melhor entender essa          

relação, é necessário adentrar às produções teóricas sobre masculinidades. 
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 4 MASCULINIDADES: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Sabemos que o movimento feminista, bem como diversas produções         

acadêmicas a respeito de gênero, vem denunciando a preponderância masculina na           

sociedade. O feminismo de segunda onda, por exemplo, teve papel fundamental em            

denunciar a existência do patriarcado. Sabe-se que inúmeras autoras feministas, como           

Simone de Beauvoir, Germaine Greer e autores como Bourdieu já levantaram o fato de              

que há, sim, uma preponderância masculina na sociedade na qual homens detêm            

certos privilégios como melhores salários, cargos mais altos, menos chances de sofrer            

estupros e abusos sexuais etc. Não é necessário sequer olhar para outras culturas             

para enxergar evidências de sua vigência na sociedade. No Brasil essa distinção é             

claramente percebida e se apresenta de diversas formas.  

Apesar de ter crescido o número de lares chefiados por mulheres nos 20 anos              

em que foram realizadas a pesquisa do IPEA publicada em 2017, de 1995 a 2015, e de                 

mulheres também terem se destacado no quesito educacional, essas vantagens não           

se estendem para o mercado de trabalho. Ainda há uma maioria de homens brancos              

em posições de maior hierarquia e mulheres negras preenchem a base. Além disso a              

participação de mulheres no mercado de trabalho de uma forma geral parece ter             

atingido um “limite”, visto que “a taxa de participação feminina pouco oscilou em torno              

dos 54-55%, não tendo jamais chegado a 60%. Isto significa que quase metade das              

brasileiras em idade ativa está fora do mercado de trabalho.” (IPEA, 2017).  

Esses dados se contrapõem a situação masculina que já chegou a 85% de             

participação no mercado de trabalho, mas nos últimos anos girou em torno de 78%,              

mesmo após ter decrescido ainda se manteve mais alta que a participação feminina,             

diferença que impacta diretamente a situação econômica das mulheres. Em relação à            

renda, apesar da maior valorização recente de mulheres negras, “é possível observar a             

manutenção da mesma ordem – homens brancos, mulheres brancas, homens negros,           

mulheres negras – do maior para o menor rendimento ao longo de toda a série               

histórica.” (IPEA, 2017). O mesmo padrão de homens brancos detendo maiores           

vantagens dentro da esfera financeira se perpetua, mas sabemos que não é a único              

indício do privilégio masculino. 
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Um estudo feito em 2014, também pelo IPEA, sobre a percepção da sociedade             

em relação à violência contra a mulher também revela que a sociedade brasileira é              

bastante tolerante com a violência contra a mulher, chegando muitas vezes a culpá-la             

pela violência que sofre como se a provocasse ou merecesse. O estudo indicou que              

ainda há um ordenamento muito patriarcal e heteronormativo em nossa sociedade,           

especialmente no que se refere os núcleos familiares. Esses dados sobre o contexto             

só corroboram com tudo aquilo que teóricos dos estudos de gênero vêm apontando             

sobre a dominação masculina, ainda que muitas vezes abordem contextos globais           

distintos do brasileiro.  

Como o fórum se trata de um espaço virtual brasileiro, ainda que fortemente             

baseado em teorias estadunidenses como a própria teoria da Matrix, é esperado que             

nele se reproduza uma masculinidade e percepções sobre as mulheres que sejam            

minimamente alinhadas com as que são apresentada pelas pesquisas do IPEA e IBGE             

sobre a sociedade brasileira. Esse aumento das mulheres no mercado de trabalho, por             

exemplo, pode estar afetando a percepção desses homens sobre suas próprias           

posição dentro do mercado de trabalho e na sociedade num geral. 

A produção acadêmica sobre masculinidades no mundo começa a ter maior           

destaque no fim dos anos 80. O cenário brasileiro brasileiro segue essa tendência logo              

em seguida, já que “os primeiros trabalhos sobre a masculinidade foram publicados            

nos anos 1990. Atualmente, há um número crescente de trabalhos que tratam do tema              

no Brasil.” (SOUZA, 2013, p.11-12) acompanhando um movimento global, e atraindo           

mais interesse dos pesquisadores somente a partir dos anos 2000, quando começam a             

ficar mais numerosos.  

Connell (2003), referência nos estudos de Masculinidades, faz um apanhado          

histórico sobre a produção de teorias da masculinidade que nos ajuda a compreender             

como foi que elas se desenvolveram. Para o autor, o início da tentativa da construção               

de um pensamento moderno sobre masculinidade se deu nos escritos de Freud, que             

questionou a questão do sexo e gênero tidos como fixos por natureza e apontou que,               

na realidade esse era um processo bem conflitivo na vida das pessoas. O autor afirma               

que sua teoria de que todos nascem bissexuais e que em qualquer pessoa poderiam              

coexistir aspectos femininos e masculinos abriram portas para a suposição de que a             

masculinidade adulta era uma construção complexa, mas ao mesmo tempo precária,           
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pois naquele tempo, culturalmente, só se visualizavam os aspectos considerados          

masculinos em indivíduos do sexo masculino. Dessa forma nasce o gérmen de uma             

teoria sobre organização patriarcal que é transmitida através de gerações pela           

construção que se faz da masculinidade. (CONNELL, 2003, p.23).  

Ainda nos anos 30, surge a noção de papéis sexuais dentro das Ciências             

Sociais. Connell (2003) observa que esse papel se aplicava ao gênero de 2 formas: a               

primeira era considerando papéis específicos para situações específica; a segunda era           

que ser homem ou mulher significava ter que colocar em funcionamento uma série de              

expectativas que se estabeleciam socialmente para cada sexo. Aí entra o papel da             

socialização: se acreditava que existiam esses dois papéis em todos os contextos            

culturais, ainda que com possíveis diferenças, e eram aprendidos culturalmente. Esses           

papéis eram vistos como benéficos, já que prescreviam uma forma de ser e             

acreditava-se que eram internalizados de uma forma saudável, sem muitos conflitos.           

Como podemos perceber, a teoria supõe a ideia de que pode haver mudanças sociais              

conforme as expectativas da cultura sobre homens  e mulheres mudavam.  

Porém, nos anos 70, o feminismo começa a questionar a noção de papéis             

sexuais. No início se supunha que o feminino era necessariamente oprimido e, o             

masculino opressor. As publicações sobre homens começam a surgir, mas ainda           

bastante focadas nessa questão dos papéis, guiados pelo ordenamento biológico, pela           

complementaridade entre um sexo e outro. Franco (2015) retrata os anos 70 como             

icônicos para o desenvolvimento do pensamento sobre masculinidades, no sentido de           

refletir sobre medos e desejos inerentes à condição masculina. Conforme se foi            

engendrando o pensamento de que a feminilidade depositada sobre as mulheres não            

era natural, e sim uma construção social, a masculinidade também começou a ser             

tensionada.  

Connell (2003) demonstra então que somente nos anos 80, com o surgimento             

do livro O mito da masculinidade de Pleck, que os papéis sexuais serão de fato               

questionados, colocando em dúvida a questão da conformidade entre a norma da            

masculinidade e a personalidade do indivíduo. Contudo, ele critica a teoria dos papéis             

sexuais, pois a vê como insuficiente já que ela relaciona a ação dos indivíduos com a                

diferença biológica dos sexos e não com uma estrutura que, na verdade, é definida              

pelas relações sociais. Isso traz consequências como o apagamento de raça e classe,             
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pois o homem ou a mulher se tornam estruturas muito homogêneas, sem dar a chance               

de captar as diferenças e as relações de poder que existem entre esses indivíduos.              

Assim, o autor enxerga a teoria de papéis sexuais como fundamentalmente           

reacionária. 

Contudo, Connell (2003) também não se contenta com teorias que se atém            

quase que totalmente ao discurso, ignorando a materialidade do corpo. Apesar de            

criticar teorias que trazem o corpo como máquina natural produtora da diferença de             

gênero, ou as que afirmam que o corpo é como uma superfície neutra sobre a qual o                 

simbolismo social se imprime, ou ainda teorias que dizem que a junção do social com o                

biológico é o que resulta nas diferenças de comportamento de cada gênero, pelo             

contrário, é taxativo em afirmar que o corpo tem importância.  

Para o autor, essa importância se dá através da importância que nossa, e             

diversas culturas, dão para o sentido físico de ser homem ou mulher. Ele usa alguns               

exemplos como o esporte e o trabalho industrial feito por homens, ambos reforçam a              

força física como algo essencial do homem. Para ele, o corpo não é apenas um agente                

passivo como muitas teorias focadas somente no discurso o apresenta. O corpo é de              

materialidade inegável, é através dele que se tem diversas experiências, sendo assim,            

ele o considera também agente das relações sociais, “como prácticas que se reflejan             

en el cuerpo y se derivan del mismo constituyen un mundo que tiene una dimensión               

corporal, pero que no está determinado biológicamente.” (CONNELL, 2003, p. 100).  

Assim, o autor vê o gênero como “una práctica social que se refiere             

constantemente a los cuerpos y a lo que éstos hacen; no es una práctica social que se                 

reduzca únicamente al cuerpo” (CONNELL, 2003, p.109) e que interage com outras            

estruturas sociais, a de classe e raça, por exemplo. Se partimos desse conceito, é              

necessária a compreensão de que há masculinidades múltiplas, as quais apesar de            

também existir posições de hegemonia e subordinação entre elas mesmas, ainda se            

beneficiam de alguma forma da subordinação feminina.  

Se para Connel a masculinidade era sempre relacional, dialética, estando          

sempre em oposição à feminilidade, nos anos 90 alguns autores discorrer sobre essa             

relação. As masculinidades, sendo relacionais, se engendrariam também ao sofrer          

modificações conforme vão mudando as gerações, produzindo um “novo homem”          

dentro de um contexto menos ligado à tradição e, portanto, trazendo a necessidade de              
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padrões de comportamento mais flexíveis. (SOUZA, 2009, p.133). Assim se falaria em            

crise de uma masculinidade que, agora, precisa se adaptar ao contexto da alta             

modernidade. De acordo com Souza, (2013, p.138) as sociedades contemporâneas          

“estão passando por processos de transformações que afetaram significativamente as          

relações de gênero e familiares, introduzindo novos valores e novas identidades à            

representação da masculinidade”. 

Com isso, surgem os conceitos principais de Connell que serão uma grande            

contribuição para compreender a comunidade aqui estudada. Ele cria a ideia de um             

sistema de gênero, composto por três estruturas, sendo a primeira a dimensão das             

relações de poder, estrutura que revela a existência de um “patriarcado”, de relações             

de dominação nas quais mulheres são subordinadas aos homens, ainda que em            

situações particulares as relação de dominador-subordinado possa se inverter. A          

segunda dimensão é denominada relações de produção, e diz respeito à divisão de             

trabalho em função do gênero, seja relativo à área profissional ou à doméstica. De              

acordo com Connell, isso é uma das razões pelas quais os controles de grandes              

corporações se dá majoritariamente por homens, longe de ser um acidente estatístico,            

isso está ligado à construção social da masculinidade. A terceira e última dimensão é a               

estrutura de catexis, relacionada ao âmbito amoroso e sexual, ao desejo, que também             

sofre influência do sistema de gênero (CONNELL, 2003, p. 112-114).  

Assim, podemos falar em masculinidade hegemônica (CONNELL, 2003, p. 116)          

como a configuração da prática de gênero que, apesar de ir mudando historicamente             

conforme o contexto, garante a posição dominante dos homens e a subordinação das             

mulheres. Além disso, não se trata de uma personalidade fixa, mas sim de um ideal,               

um modelo que prescreve como deve ser um homem no qual a maioria dos homens               

em realidade não se encaixam, apesar de alguns estarem mais próximos a ela. Para o               

autor (CONNELL, 2003, p.117), a principal característica da hegemonia não seria a            

violência direta, como pudemos supor, mas sim sua reivindicação à autoridade e sua             

manutenção.  

Em contraposição, há a masculinidade subordinada, correspondente aos        

homens que estariam no fundo dessa hierarquia, como por exemplo (mas não apenas)             

os homens gays que são subordinados aos heterossexuais, uma vez que dentro do             

ponto de vista da masculinidade hegemônica, a falta de certos elementos os aproxima             
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da feminilidade (CONNELL, 2003, p.119). Desta forma, ainda que não seja a maioria             

dos homens que se ajuste a esse padrão normativo, que o pratique, grande parte deles               

ainda se beneficia da subordinação geral das mulheres, especialmente no que se            

refere a divisão sexual do trabalho ou, voltado às dimensões do sistema de gênero,              

relações de produção. A isso, o autor denomina como relações de cumplicidade com o              

projeto hegemônico (CONNELL, 2003, p.120).  

Já em relação à produção de estudos de gênero brasileira, surgem trabalhos            

bastante consagrados e relevantes para a questão da masculinidade como o de            

Nolasco, um dos pioneiros ao tratar do tema, ainda que tenha trazido pontos de vista               

bastante essencializados. Em 1993, ao menos dez anos antes da publicação mais            

consagrada de Connell, ele escreve o Mito da Masculinidade, que acaba por tornar-se             

um dos trabalhos de maior referência dentro do tema dentro do cenário nacional. Nele,              

o autor busca “compreender as razões pelas quais estão denominando ‘novos           

homens’ de homens sensíveis e femininos, indivíduos à procura de humanização de            

seu papel social e da aquisição de uma linguagem afetiva para suas vidas.”             

(NOLASCO, 1993, p.25).  

Assim, ele aborda as tensões que acompanham os homens em seu cotidiano,            

mostrando como que, para se atingir um ideal de masculinidade socialmente bem            

reconhecido, há um caminho árduo de renúncia da própria subjetividade, em prol da             

construção do homem forte, viril e racional. O autor se pauta nos diversos campos da               

vida social, como a guerra, vida afetiva e sexual, relação de paternidade e             

maternidade e se utiliza até de histórias e mitologias, para mostrar como a             

masculinidade é uma construção que tolhe a liberdade masculina em favor de            

transformá-lo em algo próximo do modelo de masculinidade vigente. (NOLASCO,          

1993).  

Ele aponta que esse processo se reflete dentro da família e dentro da relações              

cotidianas com mulheres, uma vez que eles eles reprimem suas subjetividades e            

emoção, tornando, a partir disso difícil compreender a sensibilidade feminina, que           

muitas vezes passa a ser vista como algo irracional, instável e caótico, fora de sua               

compreensão.  

Essa construção traz consequências práticas também para a própria         

sexualidade masculina, que é sempre incentivada e voltada ao interesse por mulheres,            
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mas ao mesmo tempo não enxerga no própria corpo como instrumento do prazer para              

além do genital (NOLASCO, 1993, p. 42). Contudo, esse conjunto de questões passa a              

ser questionado com o que ele denomina como início da crise da masculinidade, que              

para Nolasco, passaria a acontecer em consequência da crise que atinge o mundo do              

trabalho, principal esfera da vida masculina na qual se calca a construção de suas              

identidades (NOLASCO, 1993, p. 55-56), pensamento que revela sua leitura de gênero            

bastante atrelada a uma leitura marxista, pensando nas relações de produção como            

quase que exclusivas em relação à construção de identidade masculina. 

Nolasco não se prende tanto ao conceito de hegemonia e dominação que,             

dentro dessa temática, “emergem como importantes categorias analíticas. Grande         

parte dos estudos sobre masculinidade, que foram desenvolvidos no Brasil,          

trabalharam com tais categorias, ao passo que buscaram também discutir diversas           

dimensões do poder.” (SOUZA, 2009, p.131). O autor, diferentemente, foca em deixar            

explícito o quanto essa construção é especialmente pérfida para os homens, mas            

também traz consequências nocivas para a sociedade como um todo. Esses trabalhos            

como o dele começam a abordar a questão da crise, do conflito e da fragilidade               

masculino, ainda tendo a fragilidade, por exemplo, como conceito inerentemente          

feminino (SOUZA, 2013, p. 133-134). Não se vê muitas rupturas nesse momento com             

o binarismo feminino/masculino enquanto uma divisão que alimenta diferenças de          

personalidades entre os indivíduos pertencentes a uma ou outra categoria.  

Já Oliveira, em “A construção social da Masculinidade”, publicado em 2004 e,            

portanto, com uma bagagem ideológica mais recente, também faz um apanhado           

bastante global sobre como a masculinidade vem sendo construída ao longo da            

história. Ele enfatiza as mudanças na passagem da Era Medieval para a Era Moderna              

como o momento em que ela mais passou por mudanças. O autor menciona os duelos,               

lutas de espadas como algo que era característico do homem na Era Medieval, era um               

símbolo de virilidade e honra participar desse tipo de duelo dentro desse contexto. As              

cicatrizes eram vistas como marcas a serem ostentadas, já que através delas essa             

participação era revelada fisicamente. Com a formação do Estado Moderno, esse tipo            

de demonstração violenta de honra começou a sofrer algumas modificações, e nesse            

período ideais burgueses começaram a ganhar força. Atributos como estabilidade,          

vigor, moderação, disposição para o trabalho e modéstia começaram a ser mais            
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valorizados do que manifestações explícitas de violência, que passou a ser           

características de homem de classes sociais mais inferiores.  

A masculinidade então, na modernidade, passou a ser o símbolo de um ideal de              

permanência, da estrutura que sustentava a vida social, a família e as tradições que              

resistiam contra o ritmo infernal que era consequência da sociedade industrial, sendo o             

casamento a instituição principal na vida das pessoas. (OLIVEIRA, 2004, p.48). Para o             

autor, tudo visava reforçar essa estrutura da vida moderna que também dividia com             

clareza os papéis da vida social entre os sexos: as leis, a religião e até a literatura da                  

época. Ele denomina esse modelos de masculinidade como Alter egos, que visavam            

precisar o comportamento masculino desejável e indesejável, transformando-os em         

arquétipos que acabavam por fazer homens de todas as classes sociais tê-los como             

objetivos para orientá-los.  

Com o advento da pós-modernidade, outros elementos começam a interferir na           

construção da masculinidade. Oliveira, acredita que, se é que há uma crise, como             

acredita Nolasco, ela se deveria a esses fatores socioestruturais como a passagem da             

Era Medieval para a Era Moderna. Ele sustenta que essa menção a crise se faz porque                

homens sofrem com a falta de possibilidade de expressar sentimentos e com a             

inserção na estrutura de produção capitalista. Contudo, ele critica esse tipo de            

abordagem como a de Nolasco, pois vê esse tipo de análise que os coloca como               

homens como vítimas de um sistema como uma forma de dissipar propositalmente o             

fato extremamente importante de que "antes de ser vítimas, o homem é beneficiário do              

sistema de gênero vigente" (OLIVEIRA, 2004, p. 190) e estar no topo de um esquema               

de dominação possui alguns custos para que ali se mantenha, sendo esses as             

abdicações que se faz para ser considerado um homem pleno. 

Sabendo assim que a construção de uma masculinidade bem sucedida é           

relativa e portanto depende de diversos fatores. Kimmel (1998, p.3) aponta quatro            

questões que considera estruturantes para suas constituições: elas variam de cultura           

em cultura; variam também dentro das próprias culturas, conforme transcorre um           

período de tempo; em qualquer cultura através de outra variáveis, como classe e raça;              

e, por fim, no decorrer da vida de qualquer homem, numa esfera individual.  

Com isso, compreendemos que ainda que dentro de uma mesma cultura e            

atrelada à identidade de um mesmo indivíduo, as masculinidade são mutáveis. Oliveira            
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(2004), em consonância com Kimmel, também destaca que fatores como raça e            

classe são determinantes para que uma masculinidade seja constituída como          

hegemônica ou subalterna. Contudo, a essas demarcações de comportamentos e          

qualidades consideradas masculinas, tidas como desejáveis ou não, Oliveira         

denomina-as como vivências interacionais da masculinidade.  

Esse assim, indica que através dessas vivências em diferentes grupos, a           

masculinidade, e portanto a identidade, dos indivíduos vai se moldando àquilo que eles             

consideram como características de uma masculinidade viril. O autor infere que, como            

atitudes e comportamentos, têm diferentes valores em diferentes grupos, os homens           

costumam se moldar àquelas que são consideradas exemplos de uma masculinidade           

invejável para os outros dentro daquele grupo o qual ele está inserido. (OLIVEIRA,             

2004, p.248). De acordo com o autor, o que move os agentes a refletirem e tomarem                

decisões em relação às próprias ações é a questão do prestígio. A obtenção de              

prestígio, assim, em determinado grupo configura também a obtenção de maior poder            

social dentro daquele contexto. 

Ademais, pensando na questão do prestígio, da construção de si através da            

perspectiva de um grupo, pretendo trabalhar com a relação entre esses próprios            

homens com Sedgwick (1985), que aborda a relação entre eles mesmos através do             

conceito de homosociability, sendo que 
Homosocial is a word occasionally used in history and the social sciences,            
where it describes social bonds between persons of the same sex; it is a              
neologism, obviously formed by analogy with “homosexual” and just as          
obviously meant to be distinguished from “homosexual”. in fact there is applied            
to such activities as ‘male bonding’ which may, as in our society, characterizes             
by intense homophobia, fear and hatred of homosexuality (SEDGWICK, 1985,          
p.1) 
 

Conceito traduzido por Miskolci (2014) como camaradagem. A autora vê como           

importante o questionamento sobre a relação entre homens, pois elas têm um            

peculiaridade das relações entre mulheres, sendo essa a tentativa de sempre se            

manter afastado da homossexualidade, enquanto que nas relações entre mulheres          

essa tentativa é praticamente nula. 

Para Kimmel (1996), os homens estadunidenses definiriam suas masculinidades         

de forma mais voltada à outros homens do que em relação às mulheres, sendo assim               

um conjunto de preceitos homossociais (1996, p. 7). Ele também vê a questão da              
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homofobia não necessariamente como mandatória para a homossociabilidade, mas,         

sendo ela muito presentes em diversos momentos históricos e culturas diferentes,           

como algo para além do medo irracional de homossexuais, mas sim um medo de ser               

percebido como gay e, assim, ser automaticamente emasculado.  

A fim de analisar as masculinidades em voga dentro de meu objeto, o fórum de               

discussão Fórum do Búfalo. A proposta, através desses conceitos, é de compreender a             

alegação de uma masculinidade que deve fugir dos moldes vigentes e entender em             

que medida há continuidades e rupturas com a masculinidade hegemônica          

apresentada por Connell.  
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3.1 O MACHO ALPHA: NASCER OU SE DESENVOLVER?  
 

As Ciências Sociais, há muito, têm demonstrado que em se tratando da            

convivência dos indivíduos em sociedade e a questão do gênero, a biologia exerce             

uma influência ínfima se comparada a cultura e às construções sociais nela inscritas.             

Connell (2003), que considera que o corpo também é um agente e exerce um papel               

importante na política de gênero, o vê como central para a interpretação do gênero que               

é dada socialmente. Ainda assim, o autor não evoca questões biológicas, ao exemplo             

dos hormônios, como questão primordial na política de gênero, mas a importância dos             

corpos a qual se dá na materialidade, na diferenciação que eles geram e em como se                

inserem no mundo. A política de gênero, portanto, vai se construir em cima dessa              

diferenciação. 

Entretanto, não é incomum ver representações no cotidiano que suscitam a           

biologia para justificar ou incentivar certos comportamentos. É, por exemplo, comum           

ouvirmos sobre o hormônio testosterona, como uma justificativa para agressividade,          

bem como o estrogênio acompanhado da TPM estão para a sensibilidade. Mas não             

apenas referências às características genéticas da espécie humana são recorrentes,          

comparações com animais em referência à força, virilidade, etc. também tem grande            

espaço no imaginário social. O nome Fórum do Búfalo tem como origem esse tipo de               

referência, o búfalo seria essa representação de um animal que transmite toda essa             

noção de virilidade e masculinidade, ilustrando as características de um homem da            

Real deve buscar e, por isso, serve como nome já que faz alusão à uma representação                

por eles valorizada.  

Connell (2003), como já visto, crê que não se deve falar em masculinidade, mas              

sim masculinidades plurais que se diferem e, muitas vezes, se sobrepõem através de             

relações de dominação entre elas mesmas. Como o autor não necessariamente           

discorda da questão do patriarcado proposta pelas feministas, ele define a hegemonia            

como uma dinâmica cultural através da qual um grupo demanda e sustenta uma             

posição de mando na vida social. Essa posição, em reação ao gênero, é sustentada              

através da aproximação dessa masculinidade hegemônica ou seja, o modelo ideal           

vigente de masculinidade.  

Sabe-se que essa masculinidade hegemônica pode ser expressa de diversas          
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formas e muda conforme o tempo e contexto. Empregos que hoje exigem menos força              

física e mais qualificação, por exemplo, tensionam a questão do homem viril como             

necessariamente dotado de força (GROSSI, 2006, p.17), especialmente para as          

classes sociais mais baixas, mas ainda não coloca em xeque a questão do homem              

provedor. Para Grossi (2006), a busca desses homens, especialmente os de classe            

média e alta, por maior desenvolvimento pessoal na esfera dos estudos, ou seja, a              

busca de qualificações que permitam que eles tenham melhores empregos e salários            

revela ainda parte dessa busca por se manter como provedor, característica que            

continua ainda essencial como constituidora da masculinidade e, portanto, de suas           

identidades. Isso mostra a natureza mutável dessas masculinidade hegemônica que          

consegue, de certa forma, reinventar-se e adaptar-se a novos contextos.  

Sabe-se que há muito as demarcações de gênero eram bastante distintas,           

através, por exemplo da divisão sexual do trabalho, seja em sociedades mais            

tradicionais como em sociedades industriais, com mulheres sempre atreladas à esfera           

da reprodução enquanto que os homens estavam ligados à produção. (GROSSI, 2006,            

p.16). Sabemos que na alta modernidade essa divisão de tarefas deixa de ser tão fixa,               

com isso, as demarcações de gênero passam a ter fronteiras menos claras e surgem              

novas formas de demarcar essas relações.  

Sendo assim, o fórum de discussão aqui apresentado, através da participação           

de seus membros, gera um conteúdo imenso que nos permite identificar que            

elementos são constituidores da masculinidade desse grupo. É possível observar que           

há continuidades e rupturas com elementos que eram tidos como constitutivos das            

masculinidades no passado.  

Os tópicos, assim, através de seu título, já nos dão uma noção de se o conteúdo                

trazido por ele pode ser útil para a pesquisa. Dentro dos tópicos, há alguns conceitos               

que são repetidos com grande frequência e, ao adentrarmos o fórum, nem sempre             

conseguimos definir exatamente aquilo que eles englobam. O principal deles é o de             

macho Alpha (ou Alfa) e macho Beta, daí surgiu a necessidade de pesquisá-los             

especificamente como palavras-chave através da ferramenta de pesquisa        

disponibilizada pelo fórum. Algumas outras palavras-chave pesquisadas foram:        

descoberta da Real, mangina, idade, apresentação, homem beta, homossexualismo         

[sic], relato, entre outras, para facilitar a obtenção de informações específicas.  
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Contudo, o que mais se sobressaltou ainda foi a questão do macho Alpha e              

macho Beta. A constância desses conceitos dentro dos tópicos é enorme, sempre            

fazendo alusão aos benefícios sociais que um homem tem ao ser Alpha e as              

dificuldades que tem um Beta. Dessa forma, são os dois Alter Egos que endossam              

modelos do que ser ou não ser. O Alpha é aquilo que os membros constantemente               

evidenciam que é o que se deveria ser, como um tipo-ideal de ser homem. Tentando               

entender no que consistiria esse tipo-ideal através dos tópicos voltados ao           

Desenvolvimento Pessoal, o qual tem toda uma seção destinada a ele, foi possível             

demarcar alguns temas de discussões bastante importantes nesse âmbito da          

comunidade.  

Esses tópicos da seção Desenvolvimento Pessoal visam abordar diferentes         

questões pertinentes à vida de um homem. Alguns têm o objetivo de fazer uma              

introdução sobre investimentos para os membros, seja na bolsa ou em moedas            

digitais, dicas de como economizar e discutir finanças e vida profissional num geral.             

Outros têm a vaidade como tema, a obtenção de um corpo desejado através de treino,               

por exemplo. Alguns são dedicados exclusivamente à indicações de livro dos mais            

diversos assuntos com o objetivo de propagar algum conhecimento que eles           

consideraram relevante dentro desse espaço. Certos tópicos tratam da saúde          

masculina, que abrange questões como academia, nutrição, dietas, entre outras          

coisas. Esses tópicos, em geral, têm menos postagens e envolvem menos discussão            

que tópicos dedicados a discutir a questão de ser um homem Alpha, conceitos próprios              

da comunidade, relacionamentos e mulheres.  

Assim, através dessas seções e tópicos, consigo identificar alguns pilares de           

questões que compõem o Desenvolvimento Pessoal que eles tanto mencionam no           

fórum. Resumidamente, ele é composto por: desenvolvimento intelectual; desenvoltura         

em relações sociais, seja em relacionamentos afetivos ou não; saúde masculina,           

bastante atrelada à aparência física; e por fim vida financeira e estabilidade            

profissional. Esses são os temas principais do tópicos, alguns possuindo inclusive           

subseções dedicadas exclusivamente a tópicos similares. Para se desenvolver         

enquanto homens dentro da concepção apresentada pelo grupo, são necessárias          

seguir as recomendações e aplicá-las em suas vidas dentro dessas quatro áreas.  
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Contudo, esse desenvolvimento não vai garantir o posto de Macho Alpha a            

nenhum homem. O termo Alpha é, novamente, emprestado da biologia e designa            

animais que detém maior status no grupo, ao qual os outros se submetem, e gozam de                

certos privilégios em função dessa posição. Não podemos deixar de notar, logo de             

cara, que esse modelo de masculinidade por eles proposta não revela grandes            

rupturas com o conceito de masculinidade hegemônica de Connell (2003), parecendo           

assim, pouco revolucionário em relação ao que os membros insinuam ser.  

Mas essas menções em relação aos homens costumam ser jogadas nos posts            

sem muitas explicações do que definiria esse macho Alpha versus Beta. Assim,            

procurando pelas palavras-chave “macho Alpha” na barra de pesquisa do fórum,           

cheguei a um tópico intitulado Macho Alfa / Macho Beta - Proposta de uniformização do               

entendimento cuja proposta era justamente de alinhar o entendimento dos conceitos           

para os próprios membros do fórum, de modo a fazer com que fosse discutido e todo                

mundo que ali postava, estivesse consciente da referência feita ao usar esse conceito. 

O tópico inicia com o autor Pedro fazendo uma série de citações, as quais              

respaldam seu ponto de vista, por fim ele resume e chega a conclusão de que  
O homem ser alfa ou beta é algo relativo e transitório, dependendo do contexto              
no qual está envolvido. As características de um alfa são destaque físico,            
habilidade, postura, personalidade, domínio e autoridade e status.  
Podemos simplificar essas características resumindo-as a Postura dominante,        
Aspecto Físico e Status, dessas três se desmembram todas as outras           
características. Buscando desenvolver essas características o homem tende a         
se tornar alfa, mas sempre encontrará em um determinado contexto outro           
superior a ele, a vida é assim, há sempre alguém acima de nós. 
Para o homem saber se ele é alfa ou beta em um determinado contexto, basta               
se comparar com os outros homens do ambiente e ver se tem mais ou menos               
postura, físico e status, se tiver abaixo da média, será um beta, se estiver              
acima será um alfa. Na verdade, o homem pode alfa e beta ao mesmo tempo,               
tudo depende do referencial. (Pedro, 2014) 
 

Isso demonstra que esse conceito, assim como os padrões de masculinidade, é            

relacional, dependendo de como os homens de seu entorno enxergam a masculinidade            

própria e alheia para seja classificado. Assim, de acordo com eles, segue-se três             

aspectos principais de referência para classificação: a Postura dominante, o Aspecto           

Físico e o Status. Dessa forma, o autor do tópico deixa claro que ser uma macho Alpha                 

(ou Alfa) envolve atributos com os quais pode-se nascer com e/ou serem adquiridos ao              

longo da vida. 

Entretanto, a exposição desses conceitos gerou bastante discussão. Alguns         
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membros acreditam que ser Alpha é algo que poderia ser plenamente desenvolvido até             

que fosse alcançado, através de dinheiro, status, academia, por exemplo, ainda que o             

homem não cumpra todos os requisitos necessários. Outro acreditam que a criação            

teria o papel principal, pois o indivíduo teria “aprendido a se portar como homem” (Luiz,               

2014), mostrando uma  clara prevalência da construção social.  

Enquanto isso, por ser um conceito que nasce na biologia alguns participantes            

acreditam que ela tem o papel principal na construção desse Macho Alpha.  
Alfa, na minha opinião, é predominantemente o cara forte, alto, musculoso,           
saudável e bonito. Um homem assim pode ser pobre que mesmo assim as             
mulheres pagarão o maior pau para ele. Um homem com essas           
características dificilmente terá problemas de autoestima e naturalmente terá         
uma postura dominante. (Caio, 2014, grifo da autora) 
 

Esse enfoque na biologia claramente negligencia o fato de que a beleza também é              

construída socialmente. A beleza de que eles falam aqui é o que socialmente (e              

atualmente) é visto como belo, e portanto, considerado mais atrativo para as mulheres.  

No tópico, algumas dessas características defendidas enquanto biológicas e         

influentes no fato de alguém ser Alpha também foram esclarecidas:  
Algumas dessas características são: 
* Boa altura 
* Costas largas e abdômen definido 
* Cabelos volumosos, brilhosos e sem calvície (representam jovialidade) 
* Mandíbula quadrada e bem definida 
* Nariz do tamanho correto e proporcional 
* Simetria da face 
* Pele que não seja pálida demais 
* Pele sem manchas e acne 
* Dentes brancos e alinhados (João, 2014) 

 
Essas características, de acordo com o participante da comunidade, seriam derivadas           

da genéticas, que teriam um papel fundamental no fato de um homem ser Alpha, mas               

que algumas conseguiriam ser adquiridas ao longo da vida, por exemplo o abdômen             

definido.  

Isso mostra que, sim, o corpo pode ser um antagonista dentro da masculinidade             

hegemônica. (CONNELL, 2013, p.18). Nesse caso, não ter o corpo desejado torna-se            

um motivo de angústia dentro da questão de ser ou não um macho Alpha, como as                

próprias regras estabelecidas por esse usuário deixam claro, e apesar do corpo ser um              

atributo que pode ser alterado, ainda há certos limites que a própria condição física              

acaba por impor, tornando muitas vezes impossível que alguém tenha todos esses            
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atributos, ainda que se esforce para adquiri-los. Ser considerado belo, aqui, tem um             

lugar de grande relevância para ser ou não um Alpha.  

João, que deu enfoque à enumeração de características físicas, divergindo          

bastante dos outros em relação à importância dada ao social, defende que em função              

de boa parte de conquistar a posição de Alpha vir da genética a busca por ser Alpha é                  

algo inútil. Ele advoga a ideia de ser um Beta Esclarecido. O Beta seria o antípoda do                 

homem Alpha, a representação do exato oposto da masculinidade almejada, tomando           

aqui Oliveira (2004) e Franco (2012) como referências.  

O antípoda de Beta teria aquelas características que iriam de encontro às            

características de um Alpha, para citar alguns exemplos, ser baixo, pobre, fora dos             

padrões de beleza social, tímido, que não tem boa conversa, entre outras coisas. Ao              

defender (e se denominar como) um Beta Esclarecido, ele menciona que isso seria             

“aquele que sabe de sua posição, entende suas limitações, seus defeitos, e também             

suas qualidades, e trabalha no desenvolvimento para melhorar aquilo que é bom e ou              

atenuar seus defeitos.” (João, 2014). E para ele esse seria o papel da Real, fazer com                

que ele entendesse que possui certas limitações socialmente por não nascer um            

Alpha, mas trabalhar essas características consideradas defeitos para conseguir cada          

dia mais moldar a si mesmo da forma como considera mais proveitosa. Aqui, fica claro               

que seu projeto do eu tem como referência o homem Alpha, mas o autor não se                

desespera por não o ser, e sim, visa se aproximar como pode desse tipo-ideal que               

deseja tornar-se.  

O fato de ser um Macho Alpha, assim, passa necessariamente pela questão do             

ambiente no qual os homens se encontram, dependendo dos outros homens do            

contexto em que se está inserido. Alguns membros colocam o poder aquisitivo -             

dinheiro - como o quarto quesito importante para ser um Alpha, característica além das              

três que foram apresentadas por Pedro. A presença desse três atributos seriam uma             

forma de medir a conquista ou não desse status  entre eles.  

Além da aparência dos homens, outras questões aparentemente biológicas são          

pontos de discussão para a comunidade. Num tópico de relato de um membro em              

dúvida se deixava ou não a namorada ir à balada, surge a seguinte resposta:              

“Namorada nenhuma minha nem sequer cogitaria a ideia de ir em balada sozinha. Isso              

porque eu sou um búfalo reprodutor viril. Quem tem a função de manter o              
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relacionamento É A MULHER E NÃO VOCÊ.” (Gustavo, 2016); deixando claro que não             

só ele se coloca essa posição mas também que, aparentemente, se esforça para se              

apresentar socialmente como alguém que faz jus à comparação, já que afirma que             

essa não seria nem um hipótese cogitável para sua companheira. Mas esse tipo de              

relato com alusões à uma suposta biologia não é único, pelo contrário, é bem comum               

dentro do fórum. 

Em um tópico sobre o passado da mulher ser importante para o atual             

companheiro, temos três mensagens seguidas: “O passado sexual da mulher          

permanece impresso até em sua biologia!” (Otávio, 2018), “E não adianta, é a nossa              

natureza e biologia masculina, e não há ideologias e Politicamente Correto que façam             

mudar isso. Homem é territorial e não aprova que sua companheira seja libertina,             

ponto final.” (Cauã, 2018), ou ainda nesse: “Acho que nem precisa o cara ser              

inteligente, ligar os pontos ou qualquer esforço. Há algo chamado INSTINTO. Acho que             

sentimos o cheiro da mentira, assim como os cães farejam nossos sentimentos.”            

(Ricardo, 2018). Logo se vê que alusões a instinto, testosterona, biologia são muito             

recorrentes no imaginário dos participantes. 

Como Oliveira (1998) mencionou, a masculinidade, ao mesmo tempo em que           

sustenta certo poder, também é bastante frágil uma vez que é construção social, sendo              

que só o fato de se nascer homem não faz com que se carregue um poder pleno de                  

dominação, ainda que já se obtenha certas vantagens com isso. É necessário então se              

adaptar a uma conduta prescrita, lotada de regras para que seja visto como um homem               

Alpha, atendendo à expectativas sociais.  

O recurso de a todo momento buscar a biologia é uma evidência de que, para               

esses homens, apenas o nascimento enquanto pessoas do sexo masculino, ainda que            

não os promova automaticamente como Alphas, os coloca nesse lugar social de            

dominadores, deixando evidente a tentativa de enxergarem a si mesmos como dignos            

dessa posição. Os ensinamentos de desenvolvimento pessoal parecem ter um papel           

de não apenas fazê-los se sentirem cada vez mais como merecedores desse poder,             

mas também para que sejam vistos por outras pessoas como herdeiros legítimos            

desse legado.  

Contudo, apesar de suscitarem a questão biológica do homem, e ditarem a            

masculinidade como norma para que um homem seja bem-sucedido, eles mesmos           
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vêem que essa masculinidade, a do macho Alpha, precisa de um processo de             

construção e manutenção, como é visto em toda questão do estímulo ao            

desenvolvimento pessoal.  
Tem um autor que eu não lembro qual que disse, "a masculinidade é antes de               
tudo uma HABILIDADE". Você pode até nascer homem, gênero masculino (me           
perdoem pelo machismo, feministas), mas viver no código do homens,          
exercendo a masculinidade requer habilidade, que carece de muito treino,          
estudo e informação, e não é qualquer homem que conseguirá desenvolver           
essa capacidade. (Gustavo, 2017) 
 

Se a masculinidade da qual eles falam é uma habilidade, pode-se adquiri-la e             

aperfeiçoá-la. No contexto de onde a citação foi retirada, se falava da testosterona             

exógena como uma um caminho para o desenvolvimento físico e, assim, como parte             

da  conquista da masculinidade.  

Ainda que se volte à questão biológica com a ideia de hormônios, o ato deles               

pensarem que a masculinidade exige uma construção é importante. Não é sociedade            

que lhes dá suporte para essa construção, visto que eles só acessam esses fóruns              

pois são, entre eles mesmos, considerados como homens Betas, os quais precisam            

individualmente evoluir para chegar a se aproximar da masculinidade do Alpha. É a             

percepção quando se comparam a outros homens de que sua masculinidade, a qual se              

afasta da hegemônica, não é suficiente que faz com que quem eles são torne-se              

motivo de angústia, e assim eles buscam aprimorar suas habilidades consideradas           

masculinas. 

Essa visão deles sobre masculinidade, assim, demonstra-se bastante conflitiva,          

sempre pautada numa insatisfação com o que se é e um desejo de tornar-se algo que                

não correspondem atualmente. Alguns autores, como Nolasco (1993), entendem a          

construção da masculinidade em si como um processo essencialmente tumultuado,          

pois sempre envolve ignorar a construção de suas subjetividades em prol de ser um              

homem, o que acaba por acontecer é um renúncia das coisas que eles desejam,              

sonham, que estão fora desse espectro hegemonicamente masculino “visando a uma           

aceitação e a uma adequação por meio da incorporação de papéis socioculturais viris             

prontos e acabados, particularmente os engendrados e estimulados pelo modelo          

patriarcal.” (BLOC, TEÓFILO, BORGES, 2012, p.8) assim como o modelo que fornece            

o fórum.  

Isso não se mostra como algo essencialmente ruim para os membros, pois ter             
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uma fórmula de um estilo de vida a ser buscado para ser respeitado enquanto homem               

é umas das formas de aliviar certas ansiedades promovidas pela modernidade,           

reduzindo as possibilidades de escolha a uma - ou poucas - possibilidades, tornando             

seus objetivos mais focados e palpáveis.  

Não é incomum vermos relatos de novas experiências conquistadas após o           

contato com o fórum, agradecimentos ao apoio dos outros membros ou até            

demonstrações de lamento por não tê-lo conhecido antes. Geralmente as novas           

experiências que relatam tem a ver com uma guinada na carreira, ou um foco e               

dedicação nos estudos que antes não possuíam, ou a capacidade de conquista de             

mulheres que adquiriram. Esses relatos de pequenas conquistas são importantes          

dentro da dinâmica do fórum, pois servem para comprovar a eficácia de ali estarem e,               

assim,  restaurar a fé dos próprios membros na comunidade.  

Aqui, defino então, o fato de ser ou não um homem Alpha como uma              

experiência que os aproxima da masculinidade hegemônica proposta por Connell          

(2003), enquanto que ser Beta os aproxima de uma masculinidade subordinada -            

apesar de não necessariamente incorporá-los a ela - e portanto, dentro do meio em              

que se encontram, não só não é desejável como é algo que deve ser corrigido.  

Como essa masculinidade é transitória e evidentemente muito conectada ao          

ambiente em que se vive, a adaptação à masculinidade desejável é imprescindível. As             

demonstrações de autoridade, o interesse das mulheres por eles e seu controle dentro             

dos relacionamentos afetivos, são todos aspectos ligados a hegemonia que existe           

atualmente. Isso demonstra o papel fundamental do fórum em ajudar esses           

participantes a proporem e seguirem um modelo de masculinidade que visa atingir o             

hegemônico e, portanto, intenta manter o papel masculino como socialmente          

preponderante e detentor da dominação. O fórum aparece como a salvação desse            

lugar social ameaçado.  

 

5.1 A comunidade e o sistema de gênero 

Assim, ao compreender o conceito de Alpha é possível perceber que essa            

hegemonia endossada pela comunidade passa então por diversas questões, explícitas          

através da questão do desenvolvimento pessoal pregado e do tratamento destinado às            

mulheres. O próprio incentivo à manutenção da dominação de mulheres denuncia as            
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relações de poder do sistema de gênero que ali perpetuam, nada diferente do que é               

vigente na sociedade ocidental.  

Outro ponto importante é como se expressam as relações de produção. Eles             

focam no fato de que um homem deve ter um bom emprego, enquanto que para a                

mulher não é algo mandatório. Contudo, nesse ponto, eles são claramente mais            

flexíveis quanto à escolha feminina de trabalhar. Ainda que digam gostar de mulheres             

mais tradicionais em relação à moral, eles geralmente consideram positivo que uma            

mulher trabalhe, já que pensam que a maioria das mulheres tem interesse em se              

aproveitarem de suas próprias conquistas, afastando-se assim do modelo de homem           

“Beta-provedor”. Uma mulher que trabalha, assim, teria menos chance de se envolver            

com um deles por interesses financeiros, por exemplo.  

Passa também pela questão do desejo, da sexualidade, ou estrutura de catexis            

do sistema de gênero. No caso, a heterossexualidade é mandatória e faz parte do              

conjunto das características que moldam um homem. Tanto Oliveira (2004) como           

Kimmel enxergam o repúdio à homossexualidade como recorrentes em diversos          

culturas e momentos da história na construção de um ideal masculino. Dentro desse             

grupo, a percepção sobre homossexualidade não é diferente. Como há diferenças de            

dominação entre os próprios homens, a homossexualidade seria o que os aproxima do             

feminino, visto como inferior e, portanto, algo a ser dominado, não passível de dominar.  

Palavras usadas como xingamentos para invalidar os colegas como “viado” ou           

referências às práticas sexuais com outros homens como degradantes são bastante           

recorrentes e feitas de forma bastante agressivas: “A viadagem já ultrapassou o nível             

1.000, até quebrou meu medidor de viadagem aqui.” (Lucas, 2014) e demonstram que             

nesse espaço a sexualidade heteronormativa é a única possível, estando          

masculinidades homossexuais automaticamente subordinadas a esse homem Alpha        

que é o ideal.  

Percebe-se então um controle do discursos e relatos alheio, cujo objetivo é de             

ridicularizar qualquer resquício de feminização, como eles vêem no homem gay, por            

exemplo:  
Acho q já perceberam isto nos locais onde convivem, mas [...] o que eu vejo de                
caras "efeminados" não é brincadeira. Eles não são simplesmente gays [...] são            
caras com aparência normal (pelo menos nada que denunciem uma          
homossexualidade), não raro com namoradas e tal. Mas agindo como maricas!           
(Hugo, 2012)  
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Posto isto, tencionam manterem-se cada vez mais próximo do Alpha, ser           

honrado e se afastar cada vez mais de qualquer modelo de masculinidade            

subordinada. De acordo com Oliveira (2004), um dos pilares da honra masculina é             

justamente se afastar das práticas homo-orientadas e ser percebido dessa forma, ser            

visto como algo próximo do feminino e, portanto, inferior, é passível de sanções             

sociais.  

  

5.2 Camaradagem e mulheres: o que tem a ver? 

Sendo a heterossexualidade obrigatória para atingir o almejado posto de homem           

Alpha, a relação com mulheres vai ter um grande espaço no fórum, bem como a               

tentativa de compreensão dessa “natureza feminina” (em palavras nativas). Para          

Miskolci (2013), no contexto brasileiro de fim do século XIX as relações entre homens              

começaram a ficar mais regradas. Suas prioridades deveriam ser o casamento e a             

família, não mais as amizades masculinas. O autor menciona as relações de            

camaradagem ou desejo homossocial, conceito de Eve Sedgwick (1985), que          

configuram a “liga” das relações masculinas que se assentava no reforço da            

masculinidade, controle das mulheres e recusa dos desejos homoeróticos. Apesar do           

desejo sexual e das relações amorosas serem destinadas às mulheres, a admiração, o             

respeito a necessidade de aceitação costumam ser voltados para outros homens.  

Nessa comunidade, as relações entre homens e mulheres somente são          

consideradas dentro âmbito erótico e/ou amoroso. Eles não acreditam, por exemplo           

que possa haver amizade entre homens e mulheres sem que haja algum interesse             

sexual por trás dessa relação. O que revela que eles vêem mulheres como pessoas              

que só podem cumprir essa destinação sexual em suas vidas, mas não podem ser              

objeto de admiração e parceria e outros contextos, devido às perspectivas bastante            

rígidas sobre o feminino que, diferente do masculino, possuem certas características           

por eles menosprezadas.  

Também se percebe essa ultravalorização do masculino ao expressarem a          

superioridade masculina de diversas formas possíveis, tendo novamente a biologia          

como um parâmetro em termos de traços de personalidades entre diferentes sexos.            

Demonstram crer em certa incapacidade feminina através de características         
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consideradas naturais como a racionalidade, ressaltando sempre a inferioridade         

feminina em compreender as questões por um viés estritamente racional.  
Quando [...] dizem que não adianta dialogar, discutir, tentar convencer com           
argumentos sólidos, é a mais pura verdade. Nesse um ano de Real, eu tentei              
de tudo com a minha esposa, pela via racional. O resultado: choro, brigas,             
confusão mental, etc. Achei que os conhecimentos da Real iriam ajudá-la           
também, se expostos de forma ordeira e racional. E olha que a minha esposa é               
uma boa pessoa. E uma mulher inteligente, acima da média. Esqueçam, não            
tentem pela via racional. (Adriano, 2013) 
 

Há uma clara necessidade do grupo em sempre reiterar essas oposições           

estereotipadas entre homens e mulheres. 

Naturalmente, essa masculinidade de que falam só é permitida e exercida por            

homens. Mulheres são vistas como seres com características e personalidades          

completamente opostas e não estão autorizadas a reproduzir essas características          

consideradas masculinas.  
Não tem como comparar homem com mulher. Homens e mulheres são           
diferentes em tudo e procuram coisas diferentes. Até o cérebro difere           
morfologicamente. Não tem como comparar, dizer que um homem é hipócrita           
porque não é casto e exige uma casta, não tem sentido. Somos diferentes!             
(Felipe, 2016) 

 
Essas supostas diferenças são, assim, utilizadas para justificar alguns dos          

comportamentos nocivos dos homens como, no caso do tópico de onde a citação de              

Felipe foi retirada, o ciúme avassalador que um participante sente sente do passado da              

parceira, prejudicando a relação.  

A dupla moral também fica evidente nos discursos, uma vez que propõem            

diferentes exigências para homens e mulheres, nesse caso de que homens podem            

exigir que mulheres sejam castas mas o contrário não deve acontecer, respaldando            

essa questão no “instinto” novamente mencionado.  

O discurso ainda é endossado por comentários como “A idéia de isonomia entre             

os sexos nada mais é senão a Matrix funcionando.” (Julio, 2016), deixando claro que              

eles consideram os direitos iguais entre homens e mulheres como parte da Matrix, e              

portanto, algo prejudicial para homens. Dessa forma, fica claro que eles se posicionam             

contra o feminismo e a favor da preservação da hegemonia masculina.  

A aspiração à masculinidade hegemônica fica cada vez mais clara nesses           

discursos, pois a continuidade das diferenças de direitos entre homens e mulheres, e             

em decorrência, os benefícios que os homens adquirem com isso, não apenas são             
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tolerados, como são incentivados a continuarem se propagando. Nessa evidente ideia           

de superioridade e prevalência masculina, seja dentro da sociedade em geral ou em             

relacionamentos afetivos, o homem é sempre colocado como alguém que deve manter            

as rédeas da situação, que resulta novamente em mais um indício da manutenção das              

relações de poder do sistema de gênero dentro da comunidade.  

Contudo, toda irracionalidade feminina na qual eles acreditam não aparece com           

o mesmo enfoque na escolha de um parceiro. Nesse caso, eles demonstram acreditar             

que há bastante racionalidade, pois crêem que mulheres procuram por critérios bem            

objetivos como destaque social e dinheiro. Para os homens, as relações acabam por             

ser um jogo perigoso, dentro do qual eles devem buscar estar no controle a fim de se                 

protegerem das más intenções femininas.  
Estar ciente de que o amor romântico é uma ilusão e de que um homem               
apaixonado sofre grandes chances de se estrepar é uma coisa. Buscar o            
desapego na prática é outra, por isso o desenvolvimento pessoal não é só             
buscar grana e materialidade, mas também buscar principalmente o desapego          
verdadeiro das coisas e pessoas. Saber que esse mundão aí é uma selva, e              
ninguém é de ninguém é um ponto importante. (André, 2018) 
 

Assim, o desapego, característica daquele que não se apaixona facilmente por           

mulheres e as têm em um lugar secundário em suas vidas, é um importante fator a ser                 

alcançado para que não se deixem enganar por elas. A percepção sobre as mulheres,              

assim, é bastante paradoxal. De um lado, vistas como seres completamente           

irracionais, por outro em relação aos relacionamentos, essa irracionalidade dá lugar ao            

oportunismo.  

A Matrix que eles mencionam constantemente nada mais é, e muitas vezes é              

simplificada pelos próprios membros, através do conceito do amor romântico. O ponto            

principal é que eles não só tem esse como um tema importante, mas baseiam toda sua                

filosofia nesse conceito, o qual explicam detalhadamente no tópico “Glossário”, já           

mencionado aqui: “Matrix: Termo utilizado para se referir aos homens que ainda            

acreditam no mito do amor romântico, e de que as mulheres são seres maravilhosos e               

perfeitos, livres de imperfeições(...)” (Marcos, 2013). Essa definição coloca homens          

como pessoas iludidas, enganadas por mulheres dentro das relações.  

Se a Real, nome do movimento que seguem no fórum, é a oposição que eles               

fazem à Matrix, toda a construção filosófica da comunidade e todos os ensinamentos             

que eles propõem de como sair da Matrix, é construída em oposição a esse amor               
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romântico, que não é visto como nocivo para as pessoas num geral, mas sim para os                

homens, que nesse contexto devem se sujeitar a fazer coisas que eles consideram             

desonradas para manter uma mulher ao seu lado.  

Vemos que esse discurso se aproxima bastante do discurso vitimário que trata            

Oliveira. O autor em questão se coloca contra esse tipo de discurso dentro da              

produção acadêmica, porque, segundo ele, leva a um pensamento de que “se a culpa              

é do sistema, nada pode ser feito enquanto ele não for alterado, assim eu me eximo                

das responsabilidades no que diz respeito à minha prática cotidiana já que sou mero              

joguete nesse sistema demoníaco.” (OLIVEIRA, 1998, p. 13). Isso isenta a           

responsabilidade deles em relação ao tratamento destinado às mulheres, aos homens           

ainda mais distantes da masculinidade hegemônica e até em relação à própria            

condição não satisfatória enquanto homem, que apesar dos esforços estão inseridos           

em um sistema que não colabora com eles. 

A Matrix é o pilar desse discurso vitimário da comunidade, no qual se percebe              

um certo teor subversivo, em termos de se colocar contra todo um status quo que eles                

identificam, através da Real. Contudo, nota-se pouca ou nenhuma tentativa de se            

remodelar essa masculinidade almejada para algo distante de uma masculinidade          

hegemônica vigente, já que o homem Alpha em si é uma representação bastante             

hegemônica. Das poucas diferenças que aparecem desse discurso, para qualquer          

outro contemporâneo, seria talvez a importância em suas vidas pessoais destinada às            

mulheres e ao casamento, que aqui aparece como algo de ainda menor relevância na              

vida de um homem. Ainda assim, a questão da honra, da virilidade, da             

heterossexualidade, de uma moral bastante regrada destinada às mulheres, são          

aspectos que tentam resgatar direcionamentos propostos por uma tradição,         

revelando-se assim menos subversivos do que seus discursos podem parecer em um            

primeiro momento. Para Oliveira (2004, p. 271), é bem comum essa tentativa de alívio              

de inseguranças existenciais em padrões tradicionais.  

Outro ponto importante para a comunidade é a valorização que eles atribuem ao             

fato de se viver a Real no mundo não virtual. Membros que apenas ficam teorizando               

sobre como ser ou não um Guerreiro da Real mas claramente demonstram ter pouca              

experiência de vida, em especial em relação às mulheres, são bastante condenados e             

relatos como esses são recorrentes: ”A REAL é na rua, para os antigos que já               
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passaram por essa etapa a muito mais tempo (eu espero), é tão óbvio que chega a ser                 

irritante. Mas é algo que deve ser reforçado sempre(...).” (Leandro, 2018). Eles não só              

incentivam o fato de alguém sair da teoria e ir para prática, como vêem isso de modo                 

essencial à credibilidade do sujeito dentro da comunidade.  
O [Henrique] levanta bons pontos como o fato de um cara decorar tudo da              
teoria, mas não internalizar nada. Não ter vivências que comprovam aquilo           
que ele está lendo. Em suma, o cara vira papagaio de pirata. Outro ponto que               
isso puxa também é a discrepância entre o sujeito daqui e o que ele faz lá fora.                 
Os rambos do teclado aqui estão soltos, lá fora são uns medrosos que não              
gritam com um rato com medo de serem mordidos. (Max, 2018, grifo da autora) 
 

A crença é que o aprendizado de verdade só vem com experiência e a              

experiência não é apenas necessária para que se tome as rédeas da própria vida, mas               

para devolver algum resultado à comunidade, comprovando que aplica os          

ensinamentos da Real em sua vida fora do espaço virtual.  

Além disso, ter essa prática permite que a pessoa se blinde, ao menos             

parcialmente, contra certas mazelas que podem prejudicá-los, muitas vezes sendo          

essa mazela, mais uma vez, ilustrada pela hipótese de uma mulher esperta e             

interesseira, que se relacionaria com eles para obter vantagens.  
Vou parar de pensar em mulher, vou apenas teorizar as coisas (afinal, nós             
aprendemos mesmo é com a observação, a prática é bobagem). 
Vou me desenvolver em todas as áreas da minha vida, vou estudar bastante             
pra passar em um concurso, ganhar muito dinheiro (muito mesmo), vou entrar            
em uma academia, desenvolver o corpo que eu sempre desejei... 
E quando minha situação for estável e a minha vontade sexual bater, eu vou              
me apaixonar pela primeira vadia que aparecer na minha frente e entregar tudo             
que conquistei em anos de trabalho duro, em apenas um 1 segundo. (Luciano,             
2018) 
 

Esse relato, repleto de sarcasmo, visa reforçar toda sua discordância desse tipo de             

membro do fórum que não adquire nenhuma experiência na “vida real” e, em função              

disso, torna-se ingênuo e pode apaixonar-se facilmente por alguém que só tem            

interesse naquilo que ele conquistou.  

Resumindo, o homem que não se encaixa no padrão de Alpha, ou seja, aquele              

que está longe da masculinidade hegemônica, deve buscar conhecer toda a teoria que             

os livros de Nessahan Alita e o fórum dispõem, na busca do desenvolvimento pessoal              

para que se tornem cada vez mais próximos o Alpha, através dos três quesitos              

principais (3Q’s) e das possibilidades que o dinheiro traz, “o dinheiro tem que vir junto               

com o 3Q's: Grana + Emocional + Postura + Físico, etc”. (Michel, 2016). 



 
 
 

51 

Mas esse desenvolvimento deve vir acompanhado de uma vivência mínima com           

mulheres, em relacionamentos ou fora deles, com o objetivo de que essa experiência             

também seja um aprendizado, para que no futuro, quando o homem tiver mais tempo e               

disposição para se dedicar ao relacionamento com mulheres, ele conheça mais do            

comportamento feminino na prática e não seja prejudicado por sua ingenuidade nessa            

área. Mas também, a fim de validar os conhecimentos que estão disponibilizados na             

comunidade e colaborando com ela ao trazer conhecimentos práticos.  

 

5.3 Saindo do Beta para o Alpha: prioridades 

Temos outros exemplos dessa discussão sobre buscar ser um Alpha, deixando           

sempre clara, além da masculinidade em si, a questão do auxílio no projeto reflexivo do               

eu ser o maior objetivo dentro da comunidade, o qual aparece em muitas situações, até               

através membros analisando um a narrativa do outro.  
“Se o Iago fosse isso tudo que diz ser, ele não estava em fórum de Real não".                 
Ou seja, o [Guilherme] deixou implícito que aqui só aparecem os "débeis e             
fracassados" que o Nessahan Alita diz em seu livro. O que em até certo ponto               
tem suas verdades. Vejo moleque de 15, 16 anos passando a rola em geral,              
não estão nem aí, não sabem de real de porra nenhuma, e já estão cientes de                
como o mundo funciona hoje. Aí você chega aqui e fica um monte de retardado               
com essas ideias de cabaço virgem. (Gabriel, 2017) 

 
É importante ver como esse comentário mostra uma reflexão sobre os próprios            

indivíduos que acessam o fórum. Eles se dão conta de que, até certo ponto, quem               

chega até o fórum é porque não está enquadrado nesse papel do macho Alpha que               

eles tanto preconizam, pelo contrário, o sujeito busca ajuda ajuda porque ele está bem              

longe desse modelo.  

E o oposto de ser “débil e fracassado” é ilustrado, nesse caso, por um garoto               

imaginário que, sem sequer conhecer a Real, consegue se relacionar sexualmente           

com diversas mulheres, supondo então que, já que um garoto dessa idade consegue             

conquistar o que eles não conseguem, eles seriam fracassados e em função disso se              

reuniriam por meio dessa comunidade como forma de reverter essa situação, para            

deixarem de ser Beta e tornarem-se Alpha. 

Isso também revela que por mais que a todo momento eles falem de              

desenvolvimento pessoal ser algo independente dos relacionamentos do sucesso com          
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mulheres, o ideal do masculino bem sucedido passa, como se fosse um dos requisitos,              

pela conquista sexual feminina.  

Em função das discussões repetidas sobre a conquista feminina, assim que se            

inicia o acesso às páginas da Real e ao fórum do Búfalo, logo se percebe alguns                

discursos e alguns preceitos que parecem muito similares ao grupo Pick Up Artists             

estudado por Franco (2015), especialmente no que se refere aos conceitos de            

virilidade e sucesso do homem. Outra semelhança que se destaca é o discurso             

recorrente nos dois espaços sobre “sair da Matrix”, que em ambos os fóruns está              

ligado à mesma referência, a uma noção que reflete a saída da ignorância sobre sua               

própria existência e sobre o mundo, em se dar conta de que sua vida é uma mentira e                  

que homens possuem diversas dificuldades que mulheres não encontram.  

Contudo, ao mesmo tempo que encontramos essas semelhanças, o fórum que           

investigo tem um princípio que vai de encontro com o maior propósito dessa outra              

outra comunidade: o foco explícito nos relacionamentos afetivo-sexuais com mulheres.          

Pelo trabalho de Franco (2015) é possível ver que essa é uma preocupação central              

dentro da comunidade PUA por ele estudada. No fórum da Real esse tipo de              

comportamento é muitas vezes condenado. A heterossexualidade é, sim, mandatória          

em ambos os grupos, entretanto no Fórum do Búfalo eles ditam que mulheres e              

relacionamentos não devem ser o foco de um homem. 

Os administradores e homens mais experientes, que já tem algum tempo de             

participação na comunidade da Real costumam preconizar que o desenvolvimento          

pessoal é um fim em si mesmo. Um tópico criado pelo administrador Caio narra o               

percurso de um membro fictício desde a chegada à Real, do primeiro momento de              

raiva quando descobre que havia vivido uma mentira. 
Você continua alimentando o sistema que te oprime, dia após dia. Você            
negligenciou o que talvez seja a parte mais importante do conhecimento           
da Real: o crescimento emocional e espiritual que te leva à libertação.            
Libertação dos padrões que a sociedade quer te impor para fazer com            
que você dedique toda a sua energia para manter a roda girando.            
Libertação da escravidão que é fazer tudo se baseando em opinião           
feminina. Libertação de ter que usar a opinião delas como parâmetro.           
Libertação de achar que o seu sucesso como ser humano é medido pelo             
nível das mulheres que você “pega”. Libertação de sentimentos         
negativos quando alguma coisa dá errado nesse quesito. (Caio, 2015) 
 

Perceptivelmente, apenas os recém-chegados ainda desavisados costumam       

manifestar, de modo explícito, que buscam a comunidade para produzir algum tipo de             
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mudança que necessariamente os levará a um caminho mais fácil até as mulheres.             

Boa parte dos membros claramente corrobora com o pensamento do moderador, a            

cujo tópico, inclusive só foram tecidos elogios.  

Além disso, é possível ver como eles incorporam e reproduzem esse           

pensamento de que o desenvolvimento pessoal tem que ser um fim em si mesmo e se                

culpam quando percebem que poder ter motivos escusos para conquistá-lo.  
Eu não sei vocês, mas quando eu contemplo imagens de mulheres           
voluptuosas iguais essas, eu fico mais motivado ainda para potencializar          
meu desenvolvimento pessoal rs. Acho que é o que alguns chamam de            
'canalizar'. (Artur, 2016) 

 
Essa fala ocorreu em um tópico no qual eles exibiam fotos de mulheres asiáticas              

consideradas atraentes. Isso demonstra que ele teve o impulso de focar cada vez mais              

em seu desenvolvimento em função da espera de uma possível recompensa futura,            

como se relacionar com uma mulher bonita.  

Ao mesmo tempo, isso mostra o caráter reflexivo de sua ação, que logo percebe              

sua própria motivação para que esse sentimento surja. Com a possibilidade de seu             

desenvolvimento ser interpretado pelos membros como um recurso para agradar          

mulheres, ele justifica seu pensamento com a ideia de “canalizar” seus esforços, dando             

a entender que, no fim das contas, o que importa é o objetivo ser atingido. Ainda                

assim, é explícita a inquietação do autor do comentário sobre a perspectiva que outros              

participantes terão dele em relação às suas motivações.  

Essa atitude de correr atrás de qualquer coisa em função de mulheres (ou de se               

esforçar demais por mulheres de forma geral) é, em expressão nativa, o que eles              

denominam “manginice”. A expressão tem origem nas palavras inglesas “man”          

(homem) e “vagina” combinadas e diz respeito a um homem que vive em função de               

conquistar mulheres, podendo se humilhar perante elas. 
O que me motivou a escrever este tópico foi que a gente morre de              
escrever sobre isso, mas fica um monte de gente dizendo que se            
desenvolveu, que focou nisso, que tirou o foco de mulher, que isso e             
aquilo, mas se queixa que não está tendo sucesso com mulher A ou B              
ou com as mulheres em geral e fica aquele mimimi eterno. Meu amigo,             
se você ainda está se importando com isso, você ainda tá com mente de              
juvena. Criou-se uma espécie de axioma nos meios realistas segundo o           
qual você deve se desenvolver e as mulheres serão consequência. Mas           
eu digo que enquanto você estiver pensando nessa consequência, você          
tá com mente de juvena e vai se frustrar eternamente e vez após vez.              
Na lista de preocupações das mulheres, os homens estão em 346º lugar,            
depois de coisas como a cor da coleira da cadela poodle dela. Então por              
que cargas d'água você vai ficar balizando sua vida ou medindo o seu             
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sucesso como homem baseado nisso? Larga mão e vai ser feliz e viver             
para si. A consequência esperada do seu desenvolvimento pessoal deve          
ser o seu bem estar, sua felicidade, sua saúde, seu conforto e sua             
realização. Para com essa escravidão de ficar com essa mentalidade          
maldita de “ninguém me ama ninguém quer dar pra mim”. Isso é            
manginice. (Caio, 2015, grifo da autora) 
 

Isso nos demonstra que, apesar de certas semelhanças entre o pensamento do grupo             

estudado e o fórum de Pick-Up Artists (PUABase) pesquisado por Franco (2015), o             

enfoque de um é justamente naquilo que o outro condena. Os dois visam o              

desenvolvimento de suas habilidades sociais, desenvolvimento físico, realização        

profissional, mas em um deles a relação com mulheres encontra-se em um patamar             

inferior a isso tudo.  

O fato de uma mulher ocupar a posição de prioridade na vida de um homem, faz                

com que eles os denominem “juvena”, abreviação de juvenil, que serve para            

deslegitimar e mostrar o desconhecimento do membro em relação aos ensinamentos           

propagados no fórum. Além disso, demonstra através de uma generalização que há            

uma disparidade enorme entre as prioridades femininas e masculinas, dizendo que “Na            

lista de preocupações das mulheres, os homens estão em 346º lugar, depois de coisas              

como a cor da coleira da cadela poodle dela” (Caio, 2015). Esse discurso e a menção                

a algo que para ele lhes parece ser insignificante tem um juízo de valor bem claro que                 

visa deslegitimar os interesses considerados femininos como fúteis, os quais          

visivelmente são vistos como empecilhos na relação entre homens  e mulheres.  

Voltando às definições de Alpha e Beta, outro usuário comenta sobre essa            

questão, tornando mais claro para nós qual é a recomendação de quanto se deve              

valorar o envolvimento com mulheres para esse grupo.  
Não concordo que alfa seja unicamente o cara pegador das mulheres. Se é             
isso, porque estamos discutindo essa porcaria aqui no fórum? Pra mim alfa            
representa muito mais que isso. A questão é quando você se torna alfa você              
atrai as mulheres inconscientemente, por que é isso que elas procuram.           
Esquematizando:  
Ser alfa --> DESENVOLVIMENTO PESSOAL --> SUCESSO --> ATRAI         
FÊMEAS.  E NÃO:  
Ser alfa --> DESENVOLVIMENTO PESSOAL ---> ATRAIR FÊMEAS -->         
SUCESSO. 
O seu desenvolvimento pessoal é seu sucesso, não a as fêmeas as quais você              
atrai. As mulheres são consequência do desenvolvimento. (Jorge, 2014, grifo          
da autora) 
 

Por mais que a conquista sexual feminina não seja considerada um objetivo por si              

mesmo dentro do desenvolvimento pessoal por eles proposto, ainda assim a conquista            
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feminina é mencionada frequentemente, parecendo que cabe às mulheres a validação           

de seus sucessos enquanto homens Alphas. Essa masculinidade passa         

impreterivelmente pelo crivo do interesse feminino em tê-los como parceiros. Além           

disso, reforça mais uma vez a questão da sexualidade heteronormativa, que é uma das              

premissas mais fundamentais para que se seja um homem Alpha, parte da estrutura de              

catexis proposta por Connell (2003). 

Para Oliveira (2004, p. 218) os homens concorrem entre si e competem pelas             

mulheres. Elas seriam os objetos de conquista e domínio entre eles. Para Miskolci             

(2013), mulheres seriam as mediadoras das relações entre homens. Assim, através           

desses discursos é possível perceber que, ainda que o foco suposta seja o             

desenvolvimento pessoal em si, sua conquista precisa ser validada através do           

interesse feminino, que dará respaldo para que o grupo os considere Machos Alpha.  

  

  5.4 Descobrindo a Real 

A relação com mulheres nesse contexto, como visto, me parece bastante           

ambígua, já que é repetido à exaustão que esse desenvolvimento pessoal não pode             

ter a relação com mulheres como um objetivo e que mulheres não podem ser a               

prioridade na vida de um homem de forma geral. Mas mesmo em tópicos que estão               

longe enquadrar na área Mulheres, Feminazismo e Relacionamentos, que deveria ser           

dedicada a esse tipo de assunto, a menção às mulheres é constante e permeia quase               

todos os tópicos, ainda que frequentemente venha algum membro para dizer que esse             

não pode ser o foco, esse assunto está sempre presente de alguma maneira.  

Os próprios participantes notam isso, às vezes questionando, ao exemplo do           

tópico “E Tudo Continua Girando Em Torno De Mulher, Não É Mesmo?” e comentários              

como “Tópicos de desenvolvimento mesmo é difícil fazer andar. Agora, só postar            

algum tópico de mulher (principalmente fazendo condutas não condizentes...), pronto.          

Às vezes fica por semanas falando mais do mesmo.” (Cauã, 2018). Além disso, já              

vimos que a validação de suas posições de Alpha através do interesse            

sexual/amoroso, só pode vir de mulheres, não sendo sequer cogitada qualquer           

orientação sexual desviante da heteronormativa. 

Para qualquer um que esteja lendo ou participando do fórum, fica explícito que             

essa relação com mulheres, além de ser recomendada estar em segundo plano na             
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vida dos homens, também segue algumas regras. Eles consideram que todas as            

mulheres modernas possuem um “lado profano”, uma natureza vil dentro delas pela            

qual elas podem se deixar tomar. Mas fica explícito que há certas características e              

comportamentos femininos considerados intoleráveis, os quais tornam uma mulher, na          

visão deles, indigna de estar em um relacionamento com eles.  

Um exemplo é o das mulheres que gostam de frequentar festas ou baladas. Em              

um tópico chamado “Namorada começando a querer ir em baladas” o usuário Bernardo             

relata seu namoro com uma garota de família conservadora que após quase dois anos              

de namoro e, ao completar 18 anos, começa a demonstrar interesse em ir à baladas               

para conhecer e decide conversar abertamente com ele sobre isso. Acontece que ela             

iria num fim de semana no qual ele estaria trabalhando, não podendo acompanhá-la.             

Ele relata que a aconselha a não fazê-lo, com medo que ela fique viciada e se torne                 

uma mulher desonrada.  

Todos os homens que o responderam, sem exceção, deram a entender direta            

ou indiretamente que se ela fosse, iria gostar desse tipo de liberdade e isso fatalmente               

culminará em uma traição. Além disso, vários sugerem que apenas o fato dela ter              

cogitado ir à festas sem ele já indica que ela já não o respeita mais e o relacionamento                  

encontra-se em seu fim.  

As divergências se dão em torno de como ele deve se comportar diante disso.              

Alguns recomendam que ele dê um ultimato a ela, ameaçando-a de terminar o namoro              

caso ela vá; outros recomendam devolver a pergunta “o que você acha se eu for no                

puteiro esse fim de semana sozinho?” como se puteiro e balada fossem espaços             

similares e, por fim, uma parcela das respostas indica que ele siga os reconhecimentos              

de Nessahan Alita (NA) e dê corda para o comportamento dela, incentivando-a de             

modo a fazer com com que seu real caráter se revele.  

O tópico é particularmente interessante, pois alguns dias depois ele relata o            

término: ele afirma que ela ligou, fria, e terminou sem dar motivos. Bernardo, o              

namorado, relata estar profundamente magoado e então inicia um momento de revolta            

e começa a dizer que todas as mulheres são promíscuas, entre outras afirmações             

genéricas similares. Um membro antigo e respeitado do fórum, diz “É o primeiro             

sintoma da pílula da Real.” (Vitor, 2016)  
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Temos nessa história alguns elementos importante. O primeiro é pressupor uma           

possível quebra de contrato dentro de um relacionamento monogâmico motivado          

apenas pelo fato da namorada querer sair para um lugar onde ela vai dançar, beber e                

confraternizar com homens e outras mulheres solteiras (e, portanto, promíscuas na           

visão deles). Para além de toda a moralidade que envolve o fato da dança e da bebida                 

serem condenáveis para mulheres, só o fato delas dividirem um espaço de            

descontração com outros homens já é motivo suficiente para que haja falta de             

confiança, e inclusive para terminar o namoro. Isso evidencia a insegurança masculina            

com a possibilidade de que qualquer coisa a leve à traição ou desonra. 

A segunda parte que revela um pouco mais sobre as crenças do grupo, é              

a questão das estratégias. Para eles, todos os relacionamentos devem ser tratados            

como um jogo. no qual se premia ou sanciona as mulheres. Quando eles seguem os               

preceitos de Nessahan Alita de incentivar as atitudes que eles desaprovam nas            

mulheres. “Ela está lhe testando, usando roupa curta demais? Diga para usar roupa             

mais curta ainda. Ela está flertando com outros homens? Diga que tem passe livre para               

fazer isso. É assim que se conhece a verdadeira mulher que está ao seu lado.” (Rafael,                

2016) . 

Ou seja, eles expressam exatamente o oposto daquilo que pensam e esperam            

que, se a mulher de fato for íntegra, ela vai chegar a conclusão sozinha de que ele                 

discorda de suas atitudes, e mais, que o que ela faz ou almeja fazer são coisas                

indignas de uma mulher honrada. Essa estratégia revela não apenas uma moral muito             

intransigente, mas uma recusa em dialogar com as próprias parceiras. Além disso, eles             

usam muito a palavra de que a mulher deve “acatar”, obedecer”, “te escutar”, ou seja,               

as mulheres que são parceiras desses homens, de acordo com seus relatos, estão             

possivelmente envolvidas em relações profundamente hierárquicas, na qual eles         

tentam a todo custo estar no topo, sempre endossando as relações de poder entre os               

gêneros.  

Esse tipo de relato com o fim da relação já previsto nas respostas de vários                

membros é o tipo de coisa que, não cabendo a nós julgar a veracidade, está ali como                 

uma forma de comprovar a exatidão dos ensinamentos desse grupo. Um dos membros             

antigo, Caio, faz uma declaração afirmando que a Real é uma ciência exata.  
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Isso restaura novamente a fé dos membros nesse conjunto de preceitos que é             

a Real, mas também deixa implícito que a exatidão provém da crença que a natureza               

feminina ser uma só, e desta forma as mulheres são sempre seres altamente             

previsíveis e homogêneos.  

Ademais, a declaração final, relativa à revolta de Bernardo ser o sintoma da             

pílula da Real, faz referência novamente à Red Pill do filme Matrix que é a que                

expande a consciência de quem a toma. O membro infere que essa seria a porta de                

entrada para a Real (ou a porta de saída para a Matrix), uma vez que a pílula tem essa                   

função no filme. O próprio membro do fórum deixa clara sua opinião de que é a revolta                 

em relação às mulheres (representada pelas ofensas que ele direciona as mulheres de             

forma genérica) e também ao comportamento e natureza femininos que faz com que             

os membros cheguem até ali iniciem seus estudos.  

Essa hipótese é reforçada por relatos como esse, de homens desapontados (e            

enraivecidos) com expectativas não-supridas em relação às mulheres, os quais dentro           

fórum são inúmeros. Seja por não conseguirem se relacionar com mulheres: 
Depois disso pesquisando na net sobre a friendzone, me deparo com o canal             
do búfalo, mundo realista e o fórum do búfalo, comecei a ler a tarde e parei                
somente às 3 da manhã, a sensação era indescritível, tudo fazia sentido, por             
que eu só me fodia e era invisível para as mulheres, tirei o peso das minhas                
costas, não sentia mais nenhuma pressão por nunca ter namorado e ter ficado             
com poucas mulheres.  (Gael, 2013) 
 

Ou pelo fim de algum namoro: 
Eu sei confrades é ridículo, mas eu fui assim até o fim do ano passado, quando                
acabou meu namoro com minha ex. (...) Aí conheci a Real através do fórum do               
Búfalo e aqui pude ler Nessahan e seu conteúdo esclarecedor e me encaixei             
na hora nas situações descritas por ele. (Alexandre, 2012) 
 

Sendo que tomar conhecimento do fórum após uma decepção com a classe feminina             

em geral parece algo bem corriqueiro. Isso revela que ao terem essas expectativas em              

relação às mulheres não supridas, eles buscam contornar isso, achando que mudando            

a si mesmos, essa situação também se configurará de forma diferente.  

 

5.5 Mulher como medida de honra  

Outro discurso muito presente no fórum é a questão da honra. Volta e meia eles               

reforçam a oposição entre um homem honrado e um homem desonrado.           

Evidentemente, muito dos posicionamentos do grupo estão diretamente ligados às          
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relações com mulheres, portanto, a questão da honra não seria diferente. O homem             

desonrado seria o que é “mangina”, que não faz “jus às bolas” que tem (em expressões                

nativas), ou seja, que valoriza mulheres acima de si mesmo e não cumpre seu papel               

de homem viril dentro da sociedade. 
Para nossa cultura, um homem honrado é aquele que tem uma mulher de             
respeito, ou seja, uma mulher recatada, controlada, pura, etc. É a mulher            
quem detém o poder de manter a honra do marido, pois se um homem não               
tem uma mulher virtuosa ele perde a sua honra. (GROSSI, 2006, p.12) 
 

É comum que eles chamem uns aos outros de desonrados quando há relatos de              

homens que perdoam traição, ou que permitem que suas mulheres façam coisas que             

eles consideram imorais, como ir à baladas, ter amigos homens, etc, trazendo desonra             

para o companheiro em suas concepções. A medida, assim, se dá por duas vias: a do                

homem enquanto um exemplo de masculinidade viril e a da relação com a mulher na               

qual o homem se coloca como o pilar do relacionamento. 

Há uma clara divisão, que não difere muito do que acontece na sociedade em              

geral, de que há mulheres que podem ser usadas para se relacionar sexualmente e              

mulheres honradas, as quais servem para manter uma relação (não necessariamente           

casar). Contudo, a percepção sobre casamento deles é justamente de que é algo             

sempre muito mais vantajoso para mulheres do que para homens, seja pela suporte             

financeiro que elas supostamente teriam de um homem, seja pelo fato de que isso é               

uma forma de reconhecimento social que, em suas percepções, elas gostariam de            

adquirir. 

A questão é que, para eles, o casamento configura um tipo de “prêmio” para as                

mulheres. Muitos pensam o casamento como algo que só deve acontecer caso a             

mulher se prove como realmente honrada, não importando quais sejam os sentimentos            

e vontades do casal em relação à isso. O pensamento é que não se pode recompensar                

ou premiar mulheres desonradas com um casamento, com o qual, de acordo com eles,              

elas obviamente vão sair ganhando. A questão da honra aqui, está em consonância             

com o que diversos autores têm revelado sobre o conceito de honra dentro da              

sociedade brasileira num geral.  
Como a honra masculina depende exclusivamente das mulheres, os homens          
precisam controlar as mulheres: um pai tem que controlar suas filhas; um            
marido tem que controlar sua mulher. (GROSSI, 2006, p. 12) 
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Quando eles mencionam a honra, portanto, eles estão trazendo um conceito que            

historicamente na sociedade brasileira esteve sempre ligado ao comportamento das          

mulheres e seu controle, feito pelos homens. Esse é mais um indicador de             

masculinidade novamente diretamente ligada à avaliação feita por ou através das           

mulheres, sendo que mulheres consideradas desonradas lhes diminuem o status          

dentro da comunidade enquanto que mulheres honradas aumentam.  

Além disso eles deixam claro em diversos tópicos que gostariam que a ideologia             

da Real se expandisse a tal ponto que todos os homens tomassem consciência desse              

lado profano feminino e deixassem de se relacionar afetivamente (mas não           

sexualmente) com a típica mulher moderna, portadora de uma moralidade duvidosa em            

suas concepções. Dessa forma, crêem que a recusa de premiar mulheres desonradas            

com relacionamentos causaria uma alteração na moralidade feminina, mudando-as e          

possivelmente tornando-as honradas a fim de poderem se relacionar novamente com           

homens.  

A noção de que são as mulheres as privilegiadas na perspectiva dos membros             

tem muito a ver com a crença na capacidade manipulação feminina que acaba por              

tornar os homens vítimas de seus caprichos e suas vontades. Nolasco (1993, p. 69)              

demonstra como essa relação com as mulheres é sempre pautada numa moral sexual             

bastante ambígua, muitas vezes o homem as vê no meio das oposições mulher-mãe,             

que envolve todo um ideal do cuidado carinho, pureza, em oposição à mulher com as               

quais eles pretendem se envolver sexualmente resumindo todo um espectro de           

possibilidades a essas duas opções. 

Essa ambiguidade gera tensões as relações com mulheres e todo o universo             

feminino, que se torna um  

espaço de estranheza e de desconfiança, ao qual alguns homens resistem ou            
mesmo recusam qualquer aproximação. Assim, a mulher se mantém, em          
muitos casos, uma fonte de mistério, atraente, sem dúvida, mas perigosa, pois            
pode contaminar o macho inseguro de pôr em risco sua frágil masculinidade            
debilmente construída.” (BLOC; TEÓFILO; BORGES; 2012, p.9) 
 

Daí surge a necessidade dessa comunidade de tentar driblar todas essas ansiedades            

geradas por relações paradoxais que prescrevem tantas proibições em relação às           

mulheres.  
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Nos tópicos recomendados, por exemplo, há diversos livros de Nessahan Alita,           

boa parte de seus livros tem como propósito “desvendar o lado obscuro das mulheres”              

ou “sua natureza profana”, numa tentativa de buscar a compreensão do           

comportamento feminino de uma forma bastante genérica. É bem comum que os            

membros postem trechos de seus livros para iniciar uma discussão em algum tópico,             

ou com o propósito de alertar algum membro em relatos de vida. Um exemplo, é do                

livro "Reflexões Masculinas sobre a Mulher e o Amor " que volta e meia é mencionado                

como um norte para se relacionar afetivamente com mulheres.  

Mas se boa parte das mulheres são criticadas, generalizadas como “a mulher            

moderna”, qual seria o tipo de mulher que seria honrada o suficiente para merecer ter               

um relacionamento com eles? Existem algumas características que eles desejam em           

mulheres e que aparecem frequentemente em suas expressões de almejo. Uma delas            

é, obviamente, ser bonita. A outra, como o pensamento do grupo vai muito de encontro               

ao feminismo, é ser uma mulher não feminista (que eles denominam como “livre de              

feminazismo” em expressão nativa). Também é bastante requisitado que sejam          

virgens. A falta ou presença dessas características em conjunto gera uma           

classificação. Eles classificam as mulheres ou por notas de 0 a 10, sendo que uma               

mulher entre 9 e 10 é o ideal, e portanto, também apresenta mais dessas              

características que eles tanto almejam (mas também pode ser atribuída quando uma            

mulher é apenas muito bela para os padrões que lhes concernem).  

Alguns deles reforçam o desejo de namorar virgens, sentimento que dizem vir            

da repulsa que sentem ao saber que outro homem já manteve relações com a mulher               

desejada: “Eu já falei várias vezes. Adoraria uma mulher que nunca sangrou no órgão              

de outro macho, não gosto sequer de pensar que a mulher que tenho ao meu lado já                 

levou leitinho no útero de outro, mas se eu for só ficar com virgens, vou morrer                

solteiro.” (Vinícius, 2017)., como se fosse uma demarcação de território. 

Mas isso não é uma unanimidade no fórum, alguns usuários questionam esse            

desejo “Qual o problema de se namorar uma mulher que já teve relacionamentos             

anteriores? Por acaso os "moços" aqui são donzelos também para exigir uma mulher             

100% pura?” (Benjamim, 2017), parecendo ser mais tolerante em relação a esse tipo             

de liberdade feminina, ao fazer um paralelo com o próprio comportamento da classe             
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masculina, que também costuma ter experiências amorosas e sexuais antes de se            

comprometer de forma mais séria, como num casamento.  

Contudo, a última mensagem citada teve uma série réplicas de participantes           

mais ativos nas quais o membro foi chamado de ingênuo, disseram que parecia que              

ele não havia absorvido nada do que ele vinha lendo, nem através do fórum, nem               

através dos livros recomendados. 
Por um lado é até compreensível a vontade de formar família e criar             
filhos, pois vivemos em um país de certa forma conservador e temos            
algum instinto biológico de paternidade em nosso DNA. O que eu não            
entendo é os caras que NÃO ENTENDEM que as mulheres de hoje em             
dia em sua maioria são INCAPAZES de seguir esse compromisso como           
seguiam antes. 
Aí o que resta pra essa galera de hoje? Relativizar a putaria delas pra              
atender o seu próprio desejo de viver nos moldes de antigamente.           
Depois levam chifres, a mulher não respeita, a ficha do casamento nos            
dias de hoje começa a cair e se tornam aqueles casos clássicos de             
caras que são casados mas vivem falando mal do casamento, infelizes,           
etc. (Gabriel, 2017) 

 
Então apesar de em alguns momento surgirem com ideias que confrontam os preceitos             

gerais do fórum, elas ainda são bastante coibidas pelos próprios membros, que            

culpabilizam o comportamento de quem aparentemente relativiza a conduta promíscua          

das mulheres.  

Isso nos leva novamente ao assunto casamento, que também é bastante            

controverso dentro da comunidade. Enquanto alguns expressam a vontade de se           

casarem quando estiverem com seu desenvolvimento pessoal em um estágio mais           

avançado, na casa dos 30 anos, com a vida estável e bem financeiramente, outros              

denunciam a perigosa armadilha que é o casamento para um homem, muitos afirmam             

que  
Relacionamento ainda dá para brincar caso você saiba as regras do           
jogo. Agora casamento, boa sorte. O que vejo é as moças casadas            
afirmando que fizeram péssima escolha, algumas que dão a entender          
que traíram, ou que estão dispostas a trair. Casamento para essas           
pessoas é uma gaiola, entram para saber como é, ficam presas, e            
esperam uma boa oportunidade para sair. Some isso com uma legião           
de manginas que assumiram o lugar das moças e começam a chorar            
com tudo, e o esquerdismo em tudo que é canto, o prato está cheio. As               
moças já possuem termos para o cara que transaram a primeira noite            
(bad), ficante casual (crush), ficante fixo (boy), e o repertório para as            
suas experiências sexuais só cresce. Ainda me é estranho em 2017 os            
conhecedores da Real ainda pensarem em algo como casamento.         
(Daniel, 2017) 

 



 
 
 

63 

e inclusive questionam o fato de alguém conhecer e estar a par de tudo o que um                 

Realista supostamente está e ainda crer na instituição do casamento. Mas fica            

evidente que o desmoronamento que crêem estar sujeita a instituição do casamento            

não é um ponto pacífico, e sim um grande gerador de ansiedades que, vêm              

acompanhadas do modo de vida moderno. 

Além disso, entre eles permeia a premissa de que uma mulher experiente em             

relacionamentos, não pode ser boa para se relacionar. A explicação dada pelo grupo é              

que se ela não conseguiu ser bem sucedida nos relacionamentos anteriores, não é no              

próximo que será, como se houvesse um limite de tentativas possíveis para ter             

relacionamentos 

No mais, ainda que haja a recusa do casamento por vários participantes, fica             

clara essa retomada de uma tradição que vê mulheres com experiências sexuais como             

impuras e indignas de relacionamentos e qualquer abertura que revele maior tolerância            

com condutas mais livres são vistas com maus olhos. Assim, vemos novamente uma             

prevalência da volta de uma moral mais tradicional, que se espelha em costumes             

antigos e rejeita conquistas do feminismo, ainda que alguns demonstrem tentar ser            

mais tolerantes com certos comportamentos femininos modernos 

Naturalmente, a mesma moral que condena as mulheres, não parece se aplicar            

aos homens que, como já visto, são incentivados a não esperar sua “princesa             

encantada” e a adquirirem experiência, ainda que com mulheres medianas - não tão             

bonitas ou interessantes quando gostariam - para que quando finalmente encontrarem           

a mulher que faz jus a assumir um relacionamento, eles tenham experiência suficiente             

para que não sejam ludibriadas ou enganados por essas.  

 

5.6 Em oposição ao feminismo 

Sabendo que os membros têm uma perspectiva bastante inflexível sobre as           

mulheres, não sendo raro ler histórias de traições ou de mulheres que se             

desinteressarem por eles, aparentemente essa percepção generalizada vem em razão          

de experiências frustradas que tiveram, ou que buscavam algo que eles não podiam             

oferece.  

Eles até utilizam um termo para a mulher que fez com que se dessem conta da                

existência da Matrix, Bruxa Madrinha (abreviação BM) “que designa a mulher que fez             
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você acordar de vez para a Real. Praticamente todo mundo tem a sua.” (Hugo, 2013).               

Assim, um dos assuntos mais polêmicos no fórum é a questão se há ou não mulheres                

exceções, aquelas que não correspondem às ideias gerais que têm sobre mulheres e             

que mereceriam casarem-se com um homem exigente como eles. A exceção seria            

aquela que foge de suas perspectivas sobre terem uma natureza obscura, serem            

manipuladoras e, com os tempos modernos, terem começado a se equiparar com os             

homens ao ter experiências em relacionamentos amorosos/sexuais.  

É mais do que evidente que todas essas regras e classificações a respeito de              

mulheres, vão diretamente de encontro ao feminismo, que tem como objetivo não só a              

conquista de direitos que nos foram e ainda são negados, mas uma mudança de              

mentalidade que evita os julgamentos quanto aos comportamentos sexuais femininos,          

por exemplo. Não apenas isso, eles são explicitamente contra tudo que configura uma             

“mulher moderna”, inclusive o feminismo. A percepção deles sobre isso é claramente a             

de uma ideologia que ajuda na ruína da moral feminina.  

Miskolci (2007), em um artigo sobre o avanço do casamento gay, traz a questão               

do consequente surgimento de pânicos morais que muitas vezes acompanha          

mudanças (ou apenas a indicação de que pode haver alguma mudança) na sociedade,             

incluindo o feminismo. O pânico moral, conceito tirado de Cohen, é definido por uma              

pessoa, um movimento, etc. que seria considerado um perigo moral para a sociedade             

e, portanto, precisam ser contidos. Muitas vezes vem acompanhado de um trabalho de             

mídia sensacionalista, que visa alarmar a população para esse perigo. Com isso,            

setores conservadores da sociedade começam a ganhar força, vê-se um renascimento           

de alguns valores tradicionais como solução para a questão do pânico moral vigente.  

Os valores morais mais inflexíveis, a retomada e valorização de tradições, um            

claro posicionamento político conservador e antifeminista são algumas das         

características presentes nessa comunidade. Apesar de toda essa concepção de          

desenvolvimento, de um progresso pessoal, todas as prescrições da comunidade são           

bastante voltadas para uma moral ainda tradicional, que deslegitima pequenas          

conquistas femininas, por meio de coisas triviais como sair sozinha e ter amigos             

homens, por exemplo.  

Esse é um claro retrato da percepção do feminismo como um perigo social, que              

deteriora a moral feminina e, com isso, prejudica a sociedade como um todo. Eles              
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mesmos questionam se a comunidade não teria essa função, de querer combater o             

perigo do feminismo,  
Quanto à guerra ao feminazismo, não acredito que seja este o objetivo da             
Real. (...). O feminazismo é um movimento fadado ao fracasso, que vai ruir,             
mais cedo ou mais tarde. Não há necessidade de ficar se batendo com elas.              
No mais, o caminho natural de quem conhece a Real é a busca pelo              
desenvolvimento pessoal. (Marcos, 2018) 
 

Mas em sua maioria vêem o fórum como algo mais voltado ao desenvolvimento             

pessoal e menos pro combate do feminismo. Entretanto, só o apagamento da própria             

palavra feminismo, que é sempre trocada por “feminazismo” em comparação ao           

nazismo, já demonstra que o movimento de mulheres pela conquista de direitos é             

considerado pérfido, e é claramente um alvo de ódio do grupo já que tem até seção de                 

tópicos dedicadas a ele.  

Miskolci (2013, não numerado) ressalta que esses pânicos morais tem efeitos           

intensos e “mesmo quando dissipados se cristalizam em normas e convenções           

culturais que se inscrevem subjetivamente naqueles que o vivenciam”, não precisando           

ser explícitos para que se ateste sua existência. Temos outros exemplos dessa            

tentativa de resgatar uma moral tradicional e a evidência de uma reação às conquistas              

do feminismo, muitas vezes atrelada à uma explícita crença cristã conservadora, são            

as menções de passagens bíblicas. No espaço que eles têm para deixar assinatura, ou              

seja, uma mensagem que cada vez que eles postarem será automaticamente           

acrescentada à postagem, há diversos exemplos de passagens bíblicas que exaltam o            

homem.  

Oliveira (2004, p.159) já demonstrava que em comunidades cristãs         

conservadores, especialmente estadunidenses, eles utilizavam de passagens bíblicas        

que fizesse alguma alusão à dominação masculina como uma forma de corroborar com             

sua perpetuação. Essa frequente menção à essas passagens e demonstrações de           

conexão com o cristianismo, revela que a religião ou crenças ainda são usadas para              

endossar a dominação. 

Susan Faludi denomina esse mesmo processo de vilipendiar o movimento          

feminista, especialmente em momentos em que ele demonstra ter mais adesão e            

obter mínimas conquistas, como Backlash. Esse movimento da Real, que eles           

classificam como masculinista, tem esse mesmo objeto de culpar o feminismo pelo que             
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eles definem como mazelas sociais, ao exemplo de mulheres não se importam em             

casar ou ter relacionamentos sérios.  

Assim, é possível perceber que o grupo enxerga o feminismo como um perigo             

moral que advém do contexto moderno. E apesar de afirmarem que o foco nada ou               

pouco tem a ver em fazer uma contraposição ao feminismo, certas premissas do grupo              

surgem de um claro pânico moral existente por trás da simples constituição de             

masculinidade. Uma masculinidade que visa resgatar valores tradicionais, culpabilizar         

mulheres pelo fracasso dos relacionamentos heterossexuais e se foca em estabelecer           

tantas regras para considerar uma mulher digna, faz um óbvio Backlash ao feminismo,             

colocando-se como a solução para essa ruína moral moderna.  

 

5.7 Como validar a transformação em macho Alpha? 

A evocação constante de “o lado obscuro das mulheres”, “a natureza vil            

feminina” reforçam mais uma vez a ideia de que essa é uma característica fixa.              

Enquanto que para os homens eles vêem a possibilidade de exercer masculinidades            

mais variadas, ainda que apenas uma forma de exercê-la é tida como verdadeira, o              

Alpha. O mesmo direito não é reservado para as mulheres.  

Não é à toa que percebem que o assunto mulheres foi o que que os fizeram,                

em sua maioria, buscar a Real. Porém, muitos acreditam que as motivações de quem              

ali chega, apesar de serem primeiramente voltados às mulheres, depois de um tempo,             

com o amadurecimento, começam a tornar-se mais individuais. Tanto a percepção dos            

membros quanto os inúmeros relatos da descoberta da comunidade reforçam a idéia            

de que o que motiva a entrada na comunidade é a questão da inadequação no que se                 

refere ao fracasso em se relacionarem com mulheres e a consequente tentativa de             

entender essa natureza feminina. 

Como já visto, mesmo com essas relações paradoxais com mulheres, o que            

eles mesmos vêem como algo que chama os matrixianos à Real são os próprias              

relacionamentos. “Ok, elas são a razão pela qual 99% deste fórum vieram parar aqui.”              

(Edson 2018), “O estereótipo do jovem inexperiente, afoito, desesperado e apegado           

sempre vai existir, vamos receber um novo desses a cada semana. Provavelmente a             

maioria de nós já foi alguém assim.” (Henrique, 2018), “Como falei, mulher é a isca               

para atrair os homens para a Real, depois que ficam um tempo aqui mudam a               
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motivação.” (Nicolas, 2018), ainda que, como visto, acreditem que essas motivações           

mudam ao longo do tempo. 

Kimmel (1996, p. 7) considera que mulheres costumam servir como moeda que             

homens usam para melhorar a classificação deles com outros homens. Ou seja, a             

busca por mulheres e a inquietação em relação à atração que exercem sobre mulheres              

diz mais sobre uma definição de homem que, como heterossexual, precisa dos            

relacionamentos com mulheres como um respaldo, um indicativo masculinidade bem          

ajustada. Para Kimmel (1996, p. 7), os homens estadunidenses não definem sua            

masculinidade em relação às mulheres e sim, em relação a eles mesmos. Isso faz com               

que a validação que as mulheres exercem ao sentirem-se atraídas por eles, nada mais              

seja  que  um meio para que se conquiste a aprovação masculina. 

Alguns dos membros conseguem ver que há uma motivação escusa em certos            

participantes para além do fato de quererem se garantir nas relações com mulheres, ou              

do próprio desenvolvimento pessoal: 
Há ainda (...) aquele que quando vê a Real como um grupo, logo troca a               
idealização por mulher pela "realização" de: "A grande e nobre Real". Que há             
fanáticos na Real e os anti-Real fora dela, isso nem duvido pois já vi de sobra.                
É o famoso efeito rebanho/militância política/torcida organizada que já andei          
criticando por aqui. O cara tem que se sentir parte de algo maior que ele, ser o                 
guerreiro/campeão de algum tipo de ordem ou seita, como uma espécie de clã.             
(Max, 2018) 
 

Isso reflete claramente a necessidade de aprovação masculina em relações de           

camaradagem ou homosociability. Oliveira (2004, p. 247) informa que dentro de           

espaços masculinos há uma necessidade de atrelar a autoimagem e autoestima com a             

valorização que se tem pelo grupo, garantir um bom status, ser bem visto dentro do               

grupo é uma forma de ver bem a si mesmo e de estar em paz com a própria                  

identidade. 

O conceito-chave nesse discurso que o membro apresenta é a busca pelo            

prestígio, que faz com que as ansiedades em se relacionarem com mulheres como um              

meio, tenham o fim de mudar a forma como ele é visto por outros homens. A entrada                 

nessa comunidade, repleta de homens, não só se apresenta como a solução para seus              

problemas, mas também como um novo referencial que acaba por se tornar um             

gerador de mais ansiedades, pois agora há um grupo muito estimado pelo participante,             



 
 
 

68 

que controla e julga seus comportamentos com base nos parâmetros por eles            

descritos.  

É nesses homens que eles passam a se basear. Esse prestígio, só será              

adquirido então ao serem vistos enquanto verdadeiros homens Alphas e, além do            

status e popularidade, também traz certos privilégios dentro da própria dinâmica do            

fórum, por exemplo, no momento em que um membro respeitado e antigo do grupo se               

torna um administrador ou moderador do fórum.  

O sucesso que fazem com mulheres é a consequência, justamente porque o            

objetivo principal é alterar sua identidade de modo a conquistar respeito do grupo             

admirado. Como o objetivo é tornar-se um macho Alpha, e esse processo passa pela              

validação feminina através do interesse, fica claro que o propósito final é a satisfação              

com o homem que se tornou, a qual para ser plena precisa da validação do grupo                

como autêntica.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ao longo desse trabalho, analisei os relatos presentes no Fórum do Búfalo, tanto             

compreender o que os levava encontrarem nessa comunidade, uma forma de construir            

suas identidades e pautar suas vidas. Além disso, de entender como se dava a              

perspectiva da masculinidade, hegemônica e subordinada, no grupo e a visão que os             

membros têm sobre as mulheres .  

Como visto em muitos relatos, consegui perceber que a centralidade da           

comunidade é o foco no desenvolvimento pessoal em prol de tornar-se um Alpha. Fica              

muito claro que o que leva os membros a estarem na comunidade é o fato de não se                  

encaixarem socialmente num ideal vigente de ser homem, medido através de           

comparações de si mesmos com outros homens e de suas relações com mulheres.             

Estão longe de ser aquele tipo-ideal da masculinidade hegemônica que de fato poucos             

homens se aproximam e isso os deixa insatisfeitos, como se fossem incompletos.            

Quando mencionam que só Betas chegariam na comunidade e eles ali se            

encontrariam, isso já demonstra que suas percepções sobre si são de inconformidade            

com os padrões sociais.  

Fica claro que nesse grupo as indagações sobre mulheres têm uma importância            

indiscutível. Pelos relatos e observações feitas, a entrada se dá geralmente após            

algum término, relacionamento mal-sucedido com mulheres ou a falta de sucesso em            

obter esse tipo de relação. Contudo, o ponto fundamental aqui é que esse fracasso em               

relacionarem-se com mulheres promove e/ou reforça um sentimento de inadequação          

enquanto homem, o que faz com que eles passem a valorizar a construção dessa              

masculinidade como algo central na construção de suas próprias identidades.  

Assim, eles produzem diversas formas de mensurar essa adequação (ou          

inadequação). Claramente, todas elas elas ficam explícitas ao demonstrarem o que           

seria a característico do homem almejado por eles, o Alpha, e tudo o que é requerido                
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para que o seja: destaque físico, poder aquisitivo, status dentro do ambiente em que se               

encontram, dentre outras coisas em oposição a seu antípoda, o Beta.  

Mas essa inadequação revela algo. É possível perceber que ansiedades sociais           

provocadas pela modernidade incitam esses agentes a refletirem sobre a própria           

identidade que forjam. Contudo, o Fórum do Búfalo se constrói como esse ambiente,             

quase que místico, no qual tudo pode mudar se os ensinamentos forem absorvidos e              

colocados em prática. Ele é, assim, um guia para que se promova essa construção do               

eu em direção à um estilo de vida desejado, que nesse caso se configura através da                

representação de gênero do homem Alpha. 

O grupo, então, torna-se esse espaço de busca por sanar essas inquietações            

através dos ensinamentos, modelos de comportamento e de objetivos a serem           

atingidos já estabelecidos dentro da comunidade. Ele faz o leque do estilo de vida              

tornar-se mais estreito, de modo a dar um direcionamento e uma sensação aos             

membros de saberem minimamente onde estão pisando para que consigam com isso            

atingir seus objetivos. Conforme prestei atenção ao grupo, fui observando que, sim,            

apesar da preocupação e menção às conquistas femininas, ter mulheres se configura            

como uma forma de medir e mostrar para os outros homens do grupo como seu               

desenvolvimento está cada vez mais e mais próximo da plenitude. Não por acaso, há              

diversos relatos sobre uma mudança na forma de tratar ou abordar mulheres que veio              

com o conhecimento da Real. 

A camaradagem (homosociability), assim, é algo de destaque nesse grupo,           

pois o objetivo final é o de se conseguir prestígio dentro da comunidade ainda que para                

isso usem mulheres como a régua que o determina. Obviamente cada mulher para             

eles tem valor diferente (perceptível até através das notas que eles atribuem a elas),              

sendo uma mulher honradas sempre alguém que vai lhe trazer também mais honra e              

status, e uma melhor desonrada fará o contrário.  

Sendo um espaço de discussão e recomendações sobre tornar-se homem,          

dentro de valores relativamente unos como de honra, virilidade, moral, sucesso, é            

possível notá-los mesmo na orientação política dos membros. Assim, o grupo é            

claramente conservador e antifeminista, e assim como diversos grupos masculinistas,          

e se coloca contra os progressos do feminismo enquanto um perigo moral para a              

sociedade, vendo a si mesmos como a solução para esse problema de moralidade. 
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Entretanto, como Oliveira (2004, p. 247) conclui, ao adentrar esse novo grupo e             

admirar seus colegas, surge a necessidade de passar a ter prestígio social dentro             

desse ambiente. Isso que faz com que novas ansiedades surjam, pois agora não basta              

ser um membro do grupo, mas sim quer-se conquistar o respeito e o destaque dentro               

da comunidade como um atestado de uma identidade masculina bem fundamentada.  

O propósito é, portanto, afastarem-se de tudo aquilo que os caracterizava como            

Betas, para conquistar a identidade de Alpha, como um norte para a própria vidas, a               

qual será validada somente através do interesse feminino por eles e da aprovação pelo              

próprio grupo.  

Por fim, outras questões foram se verificando importantes ao longo do trabalho.            

A primeira seria, naturalmente, de que houvesse um aprofundamento quanto aos           

discursos dos indivíduos para além do espaço do fórum através de entrevistas, por             

exemplo, para melhor verificar como eles demonstram que, fora desse espaço, tudo o             

que ali aprendem consegue permear suas identidades, suas vidas e suas relações no             

mundo offline.  

Outra, seria de investigar os outros espaços no qual essa mesma comunidade            

toma forma, como os blogs, os fóruns sob outros nomes, canais no youtube, entre              

outros, de modo a conseguir fazer um análise mais completa e detalhada sobre o              

pensamento e comunidade da Real, não apenas do recorte feito do Fórum do Búfalo.  
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