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Novas possibilidades de se entender as identidades como uma construção que tem lugar nas interações sociais, inclusive com a mídia, vêm sendo compreendidas a partir dos Estudos Culturais, campo que entre outros aspectos se caracteriza por investigar a sociedade contemporânea a partir da intersecção de diferentes disciplinas. Para Hall, “uma mudança estrutural está transformando as sociedades modernas no final do século XX. Isso está fragmentando as paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que no passado nos tinham fornecido sólidas localizações como indivíduos sociais. Estas transformações estão também abalando a idéia que temos de nós próprios como sujeitos integrados. Esta perda de um “sentido de si” estável é chamada, algumas vezes, de deslocamento ou descentramento do sujeito.” (Hall, 2002:9). 
Nesse contexto de mudanças estão incluídas também as compreensões acerca das   identidades de gênero. 
Quando falamos de gênero referimo-nos às “diferenciações sociais entre homens e mulheres” (Weeks,1999:43) e “ao modo como as características sexuais são compreendidas e representadas” (Louro,1997:22). Trata-se de uma categoria relacional construída com o/a outro/a e, portanto, a identidade de gênero é uma construção que tem lugar na família, escola, mídia etc. espaços em que aprendemos a ser homens e mulheres e a forma como deveremos ser e estar no mundo. A televisão vem sendo descrita por estudiosos diversos (Fischer,2001a,2001b;Moita Lopes,2004;Almeida,2003;Medrado,1997,2000)como dispositivo importante neste processo de construção. 
No Brasil, desde os anos 80 as masculinidades passaram a ser uma categoria empírica de estudos (Heilborn&Sorj,1999;Vigoya,2002) a partir de diversos aspectos – violência, trabalho, etc. (Nolasco,2000; Cecchetto, 2004), e relacionadas com outras categorias como raça, etnia e classe social. Alguns estudiosos, inclusive, tomam as relações entre a mídia e a construção das masculinidades como foco de investigação (Medrado,1997,2000;Moita Lopes,2004). Mas, não se pode esquecer “que a masculinidade só existe em contraste com a feminilidade. Uma cultura que não trata as mulheres e os homens como portadores de tipos de caráter polarizados, pelo menos em princípio, não tem um conceito de masculinidade no sentido da cultura moderna européia/americana” (Connell,1997:32).  
O uso do termo no plural –masculinidades– deve-se ao rompimento deflagrado pelos estudos de gênero com a idéia da divisão biológica da humanidade entre macho e fêmea que  permitiu-nos pensar que existe mais de uma maneira de ser masculino e feminino. E à compreensão de que as masculinidades “não é uma propriedade de algum tipo de essência eterna, nem mítica, tampouco biológica. Elas variam de cultura a cultura, (2) variam em qualquer cultura no transcorrer de um certo período de tempo, (3) variam em qualquer cultura através de um conjunto de outras variáveis, ou lugares potenciais de identidade e (4) variam no decorrer da vida de qualquer homem individual” (Kimmel,1998:105)
Os estudiosos de gênero empregam dois termos para designar as masculinidades ocidentais: hegemônica (ou dominante) e subalterna (ou marginal). O primeiro termo refere-se ao padrão de masculinidade do homem ocidental, um modelo quase sempre inalcançável mas que impõe uma grande pressão a estes. Pode-se dizer que esse masculino padrão é um homem branco, ocidental,heterossexual (Kimmel,1998;Connell,1997;Medrado,2000). O segundo refere-se, principalmente, aos homossexuais, mas não apenas a eles, mas a todos os indivíduos do sexo masculino que não se alinham às duras normas da masculinidade hegemônica (Connell,1997, Kimmel,1997)
Na contemporaneidade os estudos da Comunicação estão sendo enfocados a partir da constatação de que em grande medida as novas gerações se educam e constróem suas identidades e subjetividades a partir de um mundo norteado pelos meios de comunicação, principalmente a televisão.  O que está ocorrendo é uma intensa  reorganização no modo de se educar e informar e, principalmente, de produzir sentido. “É indubitável que a nova tecnologia já não é mais uma acumulação de aparatos, é um novo organizador perceptivo, um reorganizador da experiência social” (Martin-Barbero,1995:47). No campo da Comunicação decretou-se o fim da idéia de um “ telespectador passivo diante do poder diabólico dos meios massivos, com uma mensagem atingindo o mesmo efeito em todos os públicos. Substitui-se esse discurso pelo que admite serem as audiências plurais, que considera a recepção como lugar onde ocorrem a negociação e a produção de sentidos e que prega o estudo dos meios de comunicação de massa a partir da cultura” (Brittos, 2000:3). Nessa proposta está implícita que a recepção não se estabelece como uma relação direta com o produtor, mas por meio das mediações, compreendidas como “todo o conjunto de fatores que estrutura , organiza e reorganiza a percepção e apropriação da realidade, por parte do receptor.” (Brittos,2000: 4) 
  	Neste trabalho, com base em pesquisa empírica com adolescentes de classes populares, analisamos práticas discursivas de construção das identidades masculinas em eventos de  grupo, com a mediação das telenovelas e seus personagens. Mostramos os processos de acomodação e resistência na construção dessas identidades e sua relação com o poder. O reforço exercido pelas representações midiáticas no corpo da mulher como símbolo sexual é discutido de forma articulada aos investimentos feitos pelos sujeitos nesses corpos para reforçar a heterossexualidade, ao mesmo tempo em que marcas de renúncia ao universo feminino aparecem em seus discursos.   

Com a palavra adolescentes das camadas populares

Nesse trabalho analisamos os discursos produzidos por adolescentes masculinos  oriundos das camadas populares, sobre questões de gênero com a mediação de telenovelas.  Este artigo é parte de um trabalho maior Este artigo originou-se de uma pesquisa realizada em 2004 como etapa do curso de mestrado.   que desenvolvemos adotando uma metodologia qualitativa por nos parecer a mais adequada a um trabalho que tinha como referencial teórico os Estudos Culturais. Como concebido por Fairclough, tomamos a linguagem como forma de prática social e não como atividade puramente individual ou reflexo de variáveis situacionais, o que implica ser o discurso uma forma de ação, uma forma em que as pessoas podem agir sobre o mundo e especialmente sobre os outros, como também um modo de representação (Fairclough,2001:91).
Os dados aqui apresentados basearam-se fundamentalmente na realização de grupos focais, entre junho de setembro de 2004, feitos com um grupo de alunos/as de uma escola pública de Niterói, na faixa etária entre 14 e 20 anos de uma turma de 8ª série
. Como estímulo aos grupos focais foram apresentados trechos de diversos programas televisivos (novelas, programas de humor, de auditório,etc) produzidos no Brasil e exibidos em canais abertos. 
Podemos dizer que os sujeitos dessa pesquisa pertenciam às classes trabalhadoras urbanas, ou grupos populares, como colocam Heilborn&Gouveia, a partir das definições de Duarte.  O que se precisa salientar aqui é que nesse grupo a família, o trabalho e a localidade são elementos fundamentais na construção dos valores simbólicos desses indivíduos  (Duarte, 1986 apud Heilborn&Gouveia,1999), com marcada oposição aos valores simbólicos das camadas médias, que têm no indivíduo, na sociabilidade e na ocupação os eixos da estruturação dos sujeito social (Heilborn,1997).
 Por ser este um estudo realizado com adolescentes, é importante um olhar para outros estudos com essa especificidade. Desser, ao se debruçar sobre a sexualidade das adolescentes no Rio de Janeiro, concluiu que “a concepção de adolescência e a autopercepção como adolescente das informantes vivendo em famílias nucleares, dos estratos médios da zona sul e subúrbios ou dos estratos operários, são semelhantes. Variam as possibilidades de atualizar as aspirações” (Desser,1993:21). Para a autora, a “transmissão cultural” ou relação entre culturas e subculturas, típica das sociedades complexa, vai influenciar fortemente os/as adolescentes, ou a adolescência por ser este um período marcado pelo processo de busca individual pela construção identitária e pela incorporação do novo. E, apesar das diferenças econômicas entre as adolescentes da sua pesquisa, elas compartilham muitas concepções, desejos e aspirações a uma certa adolescência. Para a autora, esse compartilhar de idéia vem sendo construído sob a forte influência “dos meios de comunicação, que se coloca, ao lado da família, como principal agente socializador, uma vez que pode atingir a adolescente dentro da família, ao mesmo tempo em que atinge a família” (Desser,1993:19). 
 Apesar da idéia ainda enraizada de uma adolescência única, naturalizada (Paiva,2002),    essa fase da vida começa a ser desnaturalizada e compreendida como diversa. Para Heilborn, “é necessário constatar que as expectativas sociais diante da idade se alteram socialmente e historicamente: o que em dado momento é tido como aceitável e natural em outro contexto considera-se inaceitável” (Heilborn,1998:23). 


 Telenovelas, programa de homem
          . 
Na contemporaneidade a mídia nos disponibiliza inúmeros discursos que ajudam na construção das identidades sociais, além de possibilitar uma “ampliação dos repertórios disponíveis às pessoas em seu cotidiano, permitindo a desfamiliarização progressiva de alguns sentidos e construção de outros”(Medrado,2000:263). Entre as mídias, a televisão vem mostrando-se especialmente importante nesses processos. Ela é hoje mais do que uma fonte de informação e entretenimento, um poderoso elemento de transformação de modos de ser, de pensar e de compreender o mundo, é uma nova pedagogia (Martin-Barbero,1995,2003; Fischer,2001a;2001b). 
As telenovelas, gênero que absorve boa parte da audiência televisiva, têm sido tradicionalmente associadas ao público feminino por tratar basicamente de família, emoção e  conflitos amorosos, uma vinculação baseada em noções essencialistas que relacionam homem à razão e mulher à emoção. No entanto, segundo dados do Ibope, o público masculino espectador de telenovelas da Rede Globo estava  em 2001 entre 30 e 40%  (Almeida,2003). O trabalho de campo mostrou que tanto quanto as meninas, os meninos são espectadores assíduos de telenovelas e, nesse grupo, essa porcentagem sobre para mais de 90%, o que   confirma que novela é também programa de homem. É interessante notar que a maioria dos informantes masculinos não se intimidou ao declararem-se espectadores de telenovelas e que em inúmeras falas, mesmo os mais reticentes com relação a elas, trouxeram personagens e enredos televisivos às discussões .  
Embora tenham revelado assistir a novelas de outras emissoras, as da Rede Globo foram citadas como  preferidas. No início do trabalho estavam no ar no horário noturno as seguintes novelas nessa emissora: “Cabocla”(18 horas), “Da cor do pecado” (19 horas) e, como  preferida do sujeitos da pesquisa, “Celebridade” (21 horas) e “Senhora do Destino”, que a sucedeu no horário. Para Balogh novela das “oito” (agora das 21 horas), sempre primou por uma abordagem mais realista, tanto quanto possível na TV,  “dirigida primordialmente ao público adulto, primando por trazer temas mais fortes ou polêmicos que os dos horários anteriores” (Balogh,1995:13). Acredito que a isso se deve o gosto desses jovens por esse programa.
Entre os sujeitos masculinos da pesquisa identificamos três tipos de respostas à pergunta sobre seu gosto pelas telenovelas: alguns se disseram espectadores; outros declaram não gostar e criticaram, e outros disseram assistir, mas encontraram desculpas para justificar sua condição de espectador. Mas, de modo geral, apesar de assistirem e citarem as telenovelas como programas dos quais gostavam, a tendência foi que não as apontassem como sendo os seus favoritos, mas os esportivos, de humor e os filmes. Talvez estivessem buscando reforçar sua posição masculina ao tentar amenizar, ou “diluir” entre outros programas, seu gosto por novelas, programa fortemente marcado pela feminilidade. No decorrer do trabalho, no entanto, mesmo os que criticavam ou disseram não gostar de novelas, revelaram-se conhecedores de suas tramas e personagens.
Esses posicionamentos dúbios quanto ao gosto pelas novelas são bastante compreensíveis. Para Moita Lopes, “as pessoas estão construindo o significado sobre a vida social e sobre si mesmas e sobre os outros nas práticas discursivas onde agem, sendo essas práticas situadas sócio-historicamente”(Moita Lopes,2002:135). Não podemos esquecer que o discurso como prática social tem “papel fundamental na reprodução, manutenção ou transformação das representações que as pessoas fazem e das relações e identidades com que se definem numa sociedade”(Pinto,2002:28). O fato de ser esse um grupo natural, composto por pessoas que se conheciam e continuarão a se encontrar depois do fim trabalho, não pode ser ignorado nessa análise pois condicionará todos os discursos. Além disso, esses jovens estavam reunidos em uma sala de aula com os/as colegas da escola, pessoas muito importantes na conformação das suas identidades de gênero, haja vista que na adolescência a sexualidade masculina está submetida a uma rígida vigilância sobretudo dos pares, sempre atentos e prontos a desmascarar qualquer deslize que aponte traços de feminilidade (Kimmel,1997).


Apropriações das personagens televisivas


Recorremos aos discursos de Gustavo e Geraldo Nomes fictícios., ambos com 15 anos, considerados paradigmáticos das apropriações feitas pelos sujeitos da pesquisa dos personagens das novelas.  No decorrer de todo o trabalho, Gustavo destacou-se como sujeito que lança mão de estratégias nada sutis para confirmar sua masculinidade heterossexual.Apesar disso, ele não vacilou em assumir seu gosto por telenovelas: “Gosto de ver programas de humor, novelas e desenhos animados” e, ao ser questionado sobre sua preferência, prontamente respondeu “Celebridade, claro”.Assim, podemos dizer que ele não toma como verdadeiras as idéias que associam as novelas à feminilidade, ou não teria sido tão enfático em afirmar seu gosto e sua audiência. Seus discursos na direção da confirmação de uma masculinidade hegemônica começaram ao responde à questão, colocada a todos os sujeitos no primeiro evento de grupo focal, sobre a personagem feminina preferida. 

Gustavo  				 Juliana Paes, Jaqueline Joy. 
Pesquisadora				 Por que? 
Gustavo 				 Ela é gostosa, natural...

No mesmo encontro um outro sujeito também aponta Jaqueline Joy, personagem da novela Celebridade, como seus personagens preferidos, mas analisaremos apenas as falas do Gustavo pois englobam uma multiplicidade de aspectos relacionados à construção das masculinidades que abarcam também as de outros meninos. É possível concluir que nada poderia ser mais interessante como estratégia de confirmação da masculinidade hegemônica desses meninos, em um círculo de amigos da mesma idade, do que a escolha da personagem de Jaqueline Joy, pelas suas características e pela exaltação, propagada na mídia, à beleza e sensualidade da atriz que a representa, Juliana Paes, tendo levado, inclusive, o sujeito a confundir os nomes. Para Gustavo essa se constituiu uma primeira oportunidade de ratificar sua masculinidade. Além das qualidades destacadas por Gustavo, essa personagem representava a mulher interesseira, disposta a tudo para subir na vida, aspectos pouco aceitos nas mulheres, pelo menos nas classes trabalhadoras urbanas, mas que podem ser bastante interessantes se considerarmos que “possuí-la” significa também dispor de boas condições financeiras, o que lhe confere também poder, elementos importantes de ratificação dessa masculinidade. Essa mulher que se submete à dominação masculina por ter menos recursos econômicos permite aos homens a chance de reforçar uma das características chaves na construção dessa masculinidade e da legitimidade do patriarcado -“subordinação das mulheres” (Connell,1997).
Essas considerações sobre os aspectos financeiros que parecem estar subscritos na fala de Gustavo estão fundamentadas na literatura mas, sobretudo, em diversos discursos do próprio sujeito, que buscava frisar uma diferenciação sócio-econômica com relação aos colegas, fosse através das roupas e calçados que usava, fosse pela forma como descreveu a ocupação do pai -chefe setorial de uma empresa de seguro saúde-  e da mãe -gerente de uma famosa perfumaria. Ou por ter detalhado seu endereço, deixando claro que não morava em uma favela, como muitos dos/as colegas de turma. Aspectos que deveria frisar pois, apesar disso, estudava em uma escola pública. 
A partir dessas considerações, tomo o que coloca Bourdieu sobre a relação entre erotismo e dinheiro. 
“Ao fazer intervir o dinheiro, certo erotismo masculino associa a busca do gozo ao exercício brutal do poder sobre os corpos reduzidos ao estado de objetos e, ao sacrilégio que consiste em transgredir a lei segundo a qual o corpo (como o sangue) não pode ser senão doado, em um ato de oferta inteiramente gratuito, que supõe a suspensão da violência”(Bourdieu,2003:26). 

Para esse autor, a relação sexual configurada como relação social de dominação funda-se na idéia construída da divisão entre feminino e masculino- o passivo e o ativo – quando o  desejo masculino configura-se como de posse, e o feminino como de dominação masculina, subordinada e erotizada (Bourdieu,2003). Reconhecemos nessas colocações traços da personagem Jaqueline Joy, mulher/personagem erotizada da telenovela. Uma mulher que buscava a fama e o dinheiro, sinônimos na contemporaneidade de sucesso e felicidade, a partir da proteção masculina. Ao destacar o corpo da personagem, o discurso de Gustavo corrobora para a idéia de que “tudo, na gênese do habitus feminino e nas condições sociais de sua realização, concorre para fazer da experiência feminina do corpo o limite da experiência universal do corpo-para-o-outro, incessantemente exposto a objetivivação operada pelo olhar e pelo discurso dos outros” (Bourdieu,2001:82). A mídia televisiva vem operando fortemente nessa direção e, cada vez mais,  colocando a mulher no lugar de símbolo sexual, e não apenas nas novelas. Ser bela, ter um corpo desejável e estar na mídia é o que importa, e esta personagem é o melhor exemplo ficcional televisivo dessa mulher.  
Nesse mesmo evento de grupo focal Gustavo mais uma vez frisou seu posicionamento hegemônico, desta vez tomando para isso uma personagem masculina da mesma novela.

Pesquisadora 	Qual personagem masculino você mais admira? 
Gustavo 			     Marcos, porque ele é safado, cafetão.
Pesquisadora 	E a personagem na qual você nunca se inspiraria? 
Gustavo	Inácio, Inácio. Muito bichinha, não gosto dele não, muito fresco.
      
Em outro encontro, três semanas depois, ele reforça sua opinião sobre a mesma personagem, deixando claro que sua primeira colocação não era uma consideração momentânea, mas algo que buscava ratificar. 

Gustavo 		Eu não acho o Inácio muito legal não. É muito fraquinho, muito devagar, não é meu estilo.
 
Dessa vez, para além de ratificar sua posição anterior, Gustavo se coloca mais claramente em oposição ao personagem. Dizer que o estilo de Inácio não é o seu, o que significa que ele  não é “fraquinho”, “devagar”, “bichinha” e “fresco” e, por tudo isso, ele é mais legal que a personagem. Os traços que ele destacou no personagem Inácio, e que procura de afastar, estão mais próximos ao que o senso comum associa às mulheres e aos homossexuais, mostrando que se alinhar à idéia de que para ser homem, estar inscrito nas fileiras da masculinidade hegemônica, deve se afastar do universo feminino e homossexual. Essas colocações vão ao encontro do que coloca Kimmel, quando diz que a vida de um homem tem o projeto permanente de provar que não carrega nenhum traço de sua mãe,  pois “a identidade masculina nasce da renúncia ao feminino, não da afirmação direta do masculino, o que deixa a identidade de gênero masculina tênue e frágil.” (Kimmel,1997:53). E tampouco de um homossexual, que nessa lógica é  convertido em “o outro contra os quais os homens heterossexuais projetam suas identidades, contra quem eles embaralham as cartas do modo de competir em condições que lhes assegure ganhar, e desse modo,  ao suprimi-los, proclamar sua virilidade” (Kimmel,1997:59). É por isso que Gustavo constrói discursos que o aproximam do Marco, “safado”, “cafetão”, e o distanciam de Inácio.   
Durante o último evento de grupo focal, diante de uma foto apresentada da personagem Maria do  Carmo de “Senhora do Destino”, Gustavo mais uma vez constrói um discurso  nessa mesma direção, causando estranhamento em Geraldo, cujos discursos também são analisados   nesse artigo.  
37. Geraldo (15	 Gustavo 				 Muito fora de moda.
Pesquisadora 			 Você admira ela?
Gustavo 				 É bonitinha....
Pesquisadora                                     Uma outra qualidade...
Gustavo 				 Mulher, mulher mesmo, mulher.. 
Geraldo  				 Não, qualidade....
Gustavo 				 Mulher mesmo, rapá! 
Geraldo 				Só fala e não faz, só fala e não faz...  


Gustavo foi o único sujeito do grupo a referir-se a essa personagem usando adjetivos mais associados ao seu corpo e sexualidade, do que a sua personalidade (descrita por todos como mãe exemplar e mulher de fibra), embora tenha, em outras ocasiões, destacado esses aspectos. Quando disse “mulher, mulher mesmo, mulher..”  sua expressão facial maximizava o efeito de sua fala, o que permitiu que Geraldo percebesse os meandros sexuais do seu discurso. Parece que aqui mais uma vez ele buscou reforçar sua posição heterossexual e viril, mesmo que a personagem não fosse a mais adequada para ampara-lo nesse posicionamento. Ao tentar fazê-lo mudar o discurso, Geraldo acaba nos dando uma pista de que não é a primeira vez que  Gustavo expressa esse  tipo de posicionamento no grupo. 
 Apesar de tanta preocupação com a masculinidade, Gustavo mostrou-se displicente com uma outra marca muito valorizada desse gênero, pelo menos entre os homens adultos, o auto-controle, ou o controle da animalidade sexual (Olivarría,1999; Kimmel,1998). E, embora ele não fale de suas práticas sexuais ou de um descontrole com relação a elas, apresenta um destempero verbal com relação a esse “instinto” sexual. Destempero que provoca a censura de Geraldo que talvez tenha percebido essa “falha”, embora também fosse muito jovem, na construção da masculinidade de Gustavo. Lembramos que os discursos de Gustavo foram construídos em um evento de grupo focal que tinha seus pares, colegas da escola, como participantes, aspecto importante nessa análise. Na adolescência, fase fundamental da construção das identidades de gênero, meninos e meninas  começam a se afastar da família e a buscar outros grupos. Entre os meninos, o grupo de amigos, ou de iguais, torna-se a esfera mais importante nessa construção, substituindo a família e mesmo a escola.  
O que existe nessa fase é propriamente uma “homossociabilidade” que afastará as meninas, enquanto os meninos mais velhos ensinarão aos mais novos como se comportarem, o que dizerem, como se tornarem homens e serem aceitos em definitivo pelo grupo ( Kehl,1988;Kimmel,1997). Para Kehl, nessa fase há uma bonita cumplicidade entre os meninos que se funda na idéia de que são “privilegiados” por pertencerem ao sexo masculino, “uma cumplicidade entre mentirosos”. “Mentem entre si mas não se traem diante das meninas. É para elas que o jogo é jogado, ainda não para atraí-las: o que os meninos evitam fobicamente neste momento é qualquer evidência de que pertençam à raça das meninas. O jogo é jogado para afastá-las, as pobres castradas”(Kehl,1988:417).Nesse grupo eles se protegem da insegurança mentindo um para o outro quanto aos seus medos e inseguranças e mostrando acreditar nas histórias que contam sobre rompantes de valentia, de impulso sexual, de demonstrações de força, pois têm muito medo de não serem “tão homens” como se espera que sejam. E assim os adolescentes seguem com seus discursos ansiosos por confirmação da sua masculinidade heterossexual, quando a maximização fantasiosa de fatos reais é instrumento comum nesse campo de batalha. 
A importância desse grupo de pares revela-se inclusive, na primeira relação sexual que, segundo Olivarría, não se associa apenas ao desejo, “mas também com a consecução de uma meta fundamental: possuir uma mulher, penetrá-la e comunicar o fato aos outros homens, para certificar-lhes que já entrou para o clube dos homens com maiúscula, que as mulheres estariam a seu alcance, que é um homem, que é heterossexual” (Olivarría,1999:166). Admitir que é fraco fisicamente, que tem outras necessidades que não as sexuais, que gosta sim da companhia as meninas, que chora, são afirmações impensáveis para um adolescente. Ao contrário, mesmo como medo e dor, buscam fortalecer os laços no grupo ao reforçar todos os estereótipos masculinos. “Por isso suas práticas e discursos se centrem no mais espetacular, aparentemente, rude e exagerado do comportamento masculino.O desprezo pelas mulheres, o culto a força e o gosto pela transgressão, que nos adultos estão muito em segundo plano e submetido a prudências e renúncias, se mostra descarnado e como toda a falta de matizes de uma imitação mal e insegura” (Marqués,1997:25-26). Para o autor, “o adolescente se inicia na consolidação dos modos masculinos através de sua versão mais pobre” (Marqués,1997:26). 
Trazemos os discursos de Geraldo, sujeito que interferiu na fala de Gustavo anteriormente transcrita, como exemplo de um outro tipo de posicionamento possível com relação à demonstração da masculinidade hegemônica. Ou, como preferimos dizer, outras faces da masculinidade percebidas nessa pesquisa. Paniagua, estudioso chileno das masculinidades, considera que assim como há uma norma de masculinidade, a hegemônica, que orienta, motiva e interpela os indivíduos, há também a possibilidade de existência de outras subjetividades masculinas que “se relacionam de forma diversa com o paradigma, acatando, negando ou pervertendo seu mandato de acordo com o contexto em que se encontram” (Sarti,1995, apud Paniagua,2003:196). Em algumas ocasiões Geraldo foi apontado pelos colegas como inexperiente amorosa e sexualmente e, por isso, como homossexual. Isso pode dever-se às suas características físicas, é um rapaz miúdo, e docilidade, que o diferenciava inclusive de Gustavo. Entretanto, em nenhum momento percebi qualquer alinhamento desse sujeito com o homoerotismo, tampouco ele assim se construiu discursivamente. 
No primeiro evento de grupo focal convido-o a opinar sobre as personagens da novela Celebridade:
            
  Geraldo				Fernando é molenga, sem graça.
Pesquisadora  			Falta o que nele?
Geraldo 	Maldade, suspeita. É devagar, quase parando.
Pesquisadora 		Então você gosta do Renato?(vilão da novela).
Geraldo 		Renato é triste (ruim)... mas dá mais um ar, respira mais um pouco.
Pesquisadora 			E o Marcos?
Geraldo 				E sinistro, muito ruim.
Pesquisadora 			E mulher?
Geraldo 				Darlene é chata, quer aparecer.
Pesquisadora 			Qual você namoraria?
Geraldo 				A Sandra.
Gustavo 		Ela é muito santinha. (fazendo cara de desdém)
Geraldo 				Santinha nada.


Sandra foi caracterizada na novela como doce e romântica e, no começo, como virgem. Porém, no momento em que se realizou esse evento discursivo, vivia uma paixão e que incluía  várias cenas de relações sexuais com o namorado, sempre envoltas em romantismo. Talvez por isso Geraldo tenha refutado Gustavo quanto a sua opinião sobre ela ser “muito santinha”. Acredito, levando em conta outros discursos desse sujeito, que o que o atraiu em Sandra foi a possibilidade do romance e a doçura oferecidas por esse personagem. Assim como todos os sujeitos da pesquisa, ele desqualifica Darlene, que compartilha algumas características com a personagem Jaqueline Joy, mas incorre num erro apontado por todos/as como muito grave, ela é muito ambiciosa, e também menos simpática que a outra.E, embora nos discursos de Geraldo sobre as personagens masculinas haja pontos de similaridades com os de Gustavo, ao desconsiderar o personagem Marco, e apontar o que o desagrada em Fernando -suas atitudes pouco firmes-  e o que admira em Renato -sua liberdade e ousadia, Geraldo mostra equilíbrio: nem afirma incondicionalmente sua masculinidade valorizando os vilões apenas por serem “machões”, e nem se mostra totalmente despreocupado com a afirmação dessa masculinidade supervalorizando uma personagem, muito referida pelos/as demais como bom pai e bom caráter, e silenciando  que nada tem a ver com Jaqueline Joy, mostrando que sua relação com as mulheres parece estar sendo construída sobre parâmetros que não os colocados anteriormente.   
Apesar de  Geraldo alinhar-se à masculinidade hegemônica, imprime uma marca mais fluida a ela. Ele seria um bom exemplo de que, como foi colocado anteriormente, a masculinidade hegemônica não é um modelo único e fixo. O alinhamento ao modelo hegemônico de masculinidade não é isento de dor e tornar-se homem inclui uma série de proibições, limites, normas às quais muitos podem querer renunciar. Mesmo assim, desvincular-se desse modelo e construir discursos que vão em outra direção não é tarefa fácil, sobretudo na presença dos/as amigos/as de escola. Como coloca Paniagua, “a macheza é uma condição paradoxal, que tranqüiliza e inquieta, em cujo fundo se opera a dialética entre o reconhecimento do privilégio e sua impugnação. Diante desse mandato, o sujeito se conduz celebrando o benefício e escondendo sua face dolorosa” (Paniagua,2003:212).  
Para Paniagua (2003), apesar de ainda haver uma valorização do modelo de masculinidade hegemônica amplamente ancorada no “sentido do privilégio”, que é próprio do androcentrismo, os paradoxos apresentados por essa norma começam a apresentar fissuras no modelo hegemônico. O autor considera que as mudanças vêm se dando no plano público, através da entrada cada vez maior da mulher no mundo do trabalho, gerando uma ruptura na divisão sexual do trabalho; nas relações sociais e nas subjetividades sexuadas envolvidas, e na valorização do igualitarismo devido à redemocratização das sociedades latino-americanas. No plano privado, a partir das ressonâncias das mudanças do plano público, e do mal estar provocado agora por algumas características do mundo masculino, como hierarquia. Mas essas mudanças se apresentam, sobretudo, em um plano micro social das classes média e alta, e entre homens adultos que se voltam agora para esses questionamentos(Paniagua,2003; Nolasco,1993). Não nos parece que entre adolescentes, que estão em plena fase de construção da masculinidade, esse tipo de mudança seria facilmente percebida.E, nesse caso, o posicionamento de Geraldo torna-se ainda mais interessante. 
Em outro evento de grupo focal, a partir de comentários sobre alguns personagens da novela Celebridade, Geraldo demonstra mais uma vez alinhar-se de forma distinta a de Gustavo ao modelo de masculinidade hegemônica. A cena comentada mostrava o ciúme de Paulo César, namorado da Sandra, que queria impedi-la de trabalhar como modelo, e a reação contrária da moça. Essa personagem masculina é construída como um rapaz machista e infiel.  

Pesquisadora  	Ela tomou a atitude certa? 
Geraldo 	Se ela posasse por gosto... eu acho que ela devia fazer, se ela gosta de fazer aquilo. Não se expor assim, baixaria, mas se ela gosta de fazer foto, comercial, eu acho que tudo bem pra ela. 
   Pesquisadora 	E essa atitude dele (Paulo César), de ficar com todo mundo? 
   Geraldo	 É dele mesmo... vem do personagem... e ela eu acho que se amarrou no cara errado, ele não é pra ela não.
 Pesquisadora 					Tem muito homem assim?
Geraldo 						Acho que tem.
Pesquisadora 					E o que você acha disso?
Geraldo 	Acho que ficar é bom, mas quando você está com a namorada, você gosta mesmo da garota, eu acho que você tem que assumir mesmo sério.  

Para Nolasco(1993), a relação entre homem e afetividade pode ser bastante complicada devido à associação entre afetividade e universo feminino, e agressividade e universo masculino. A emoção, cuidado com a relação amorosa e fidelidade destoam da imagem social que os homens desejam projetar de si. Mas Geraldo parece não compactuar com essa norma. Após a fala de Geraldo, Gustavo teceu seus comentários sobre a mesma personagem masculina. 

Geraldo 	 Também não gosto muito dele não porque ele é muito galinha, e adora maltratar a Sandra, só quer ver o lado dele, não quer ver o lado dela também, profissional.

Apesar de todo o seu alinhamento anterior à masculinidade hegemônica, a opinião de Gustavo sobre Paulo César revela que há traços em seu padrão de masculinidade que ele despreza.  Diante do que foi colocado sobre esse sujeito e sobre Paulo César, que é também construído como irresponsável quanto aos estudos e o dinheiro e dependente financeiramente da mãe, não é de se estranhar que Gustavo não tenha nele um modelo a ser seguido. Além disso, Paulo César é mais jovem que as outras personagens citadas por Gustavo e vive no subúrbio do Rio de Janeiro. Por outro lado, Inácio é um rapaz/personagem muito rico e, assim como Paulo César, não agrada ao Gustavo. Para Almeida, trabalho, riqueza, poder e respeito, que advêm da riqueza, são incrementos ao capital simbólico da masculinidade, pois, “se o trabalho e o status social são importantes para a definição da identidade social, são-no também para a masculinidade. Os pares de relações preguiça/trabalho, riqueza/pobreza e outros definem também contínuos de masculinidade”(Almeida,1995:56-7). Pelo visto, a masculinidade com que esse sujeito busca alinhar-se tem a ver com a idade, experiência, maturidade, poder financeiro e social, mundo do trabalho e com uma boa dose de desenvoltura sexual, características dos personagens Fernando e Marcos. Isso demonstra que o padrão de masculinidade que ele elegeu como ideal é bastante limitado e também, bastante convencional. 





Considerações finais

Nesse trabalho evidenciamos a construção de identidades masculinas como uma construção social que tem lugar nas interações sociais com novelas. Recorremos a  discursos de dois meninos das classes populares- paradigmáticos de como os sujeitos da pesquisa  ressignificaram as situações dessas narrativas - que se apropriaram de personagens masculinas e femininas para discutir suas próprias experiências sexuais e de gênero, seja para ratificar a norma androcêntrica, seja para introduzir revisões à mesma. Foi perceptível que os meninos tomaram a mídia de forma bastante contundente para respaldar suas posições e que os discursos, de modo geral, mantiveram coerência através dos diversos eventos discursivos. 
No trabalho foram evidenciados investimentos simbólicos feitos pela mídia nos corpos das personagens femininas e masculinas, articulando intimamente poder e sexualidade, e a forma pouco crítica de apropriação desse discurso midiático pelos sujeitos. 
A partir da constatação de que na contemporaneidade a mídia tem grande influência na conformação das identidades, e que os discursos midiáticos têm como um dos seus eixos centrais a construção da sexualidade e gênero, que conformam fortemente as identidades, conclui-se pela grande relevância da  educação para o exercício de uma leitura crítica do meio televisivo e desconstrução dos olhares instituídos sobre sexualidade e gênero.
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