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Este artigo discute parte do estado da arte sobre os estudos de recepção que 

tiveram como problemática as discussões sobre masculinidades na mídia. Para 

tanto, realizamos uma pesquisa documental que compreende o decênio de 

2000 a 2010 com ênfase nas teses e dissertações defendidas nos programas 

de Pós-Graduação em Comunicação no período bem como nos artigos 

publicados no congresso anual da Intercom e no Encontro Anual da Compós. 

Partimos do corpus analisado por Jacks et al (2011; 2014) das teses e 

dissertações defendidas nos PPGs em Comunicação no período de 2000 a 

2009 e incluímos os textos apresentados nos dois principais eventos da área 

da comunicação no Brasil – o congresso anual da Intercom e o Encontro Anual 

da Compós, estes realizados no período de 2000 a 2010. Na soma das três 

instâncias, o corpus aqui discutido tem a seguinte composição: 29 teses e/ou 

dissertações, 29 trabalhos apresentados no congresso da Intercom e sete 

trabalhos apresentados no Encontro da Compós.  

Os trabalhos da Intercom, analisamos todos os 6.326 artigos publicados 

nos anais do congresso entre 2000 e 2010.3 O resultado foi a coleta total de 
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223 artigos. Destes, separamos os trabalhos sobre recepção4. Após uma 

revisão chegamos ao total de 29 apresentações que articularam relações de 

gênero e estudos de recepção. 

O volume dos trabalhos da Compós foi bem inferior uma vez que 

analisamos somente os artigos apresentados no GP referente aos estudos de 

recepção. Dos 100 trabalhos apresentados no evento no período, apenas sete 

foram selecionados com base nos mesmos critérios descritos acima. 

Os resultados apontam para a baixa presença das discussões que 

articulam gênero e recepção e para a praticamente ausência de estudos sobre 

masculinidades.  
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