
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 
 
 
 
 

Tatiana Meirelles 
 
 
 
 
 
 

“PEGAR, FICAR, NAMORAR...” 
Jovens mulheres e suas práticas afetivo-sexuais na 

contemporaneidade 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porto Alegre 

2011 



 2 

Tatiana Meirelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“PEGAR, FICAR, NAMORAR...” 
Jovens mulheres e suas práticas afetivo-sexuais na contemporaneidade 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação da Faculdade de Educação da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
como requisito parcial para a obtenção do 
Título de Mestre em Educação. 

 
Orientadora: Profª. Drª. Maria Lúcia Castagna 
Wortmann. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porto Alegre 

2011 

 



CIP - Catalogação na Publicação

Elaborada pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da UFRGS com os
dados fornecidos pelo(a) autor(a).

Meirelles, Tatiana
   “PEGAR, FICAR, NAMORAR...” Jovens mulheres e suas
práticas afetivo-sexuais na contemporaneidade /
Tatiana Meirelles. -- 2011.
   185 f. 

   Orientadora: Maria Lúcia Castagna Wortmann.

   Dissertação (Mestrado) -- Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, Faculdade de Educação, Programa de
Pós-Graduação em Educação, Porto Alegre, BR-RS, 2011.

   1. Juventude. 2. Sexualidade. 3. Gênero. 4.
Estudos Culturais. 5. Escola. I. Wortmann, Maria
Lúcia Castagna, orient. II. Título.



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A experiência, e não a verdade, é o que dá sentido à escritura. 

 Digamos, com Foucault, que escrevemos para transformar  

o que já sabemos e não para transmitir o já sabido.  

Se alguma coisa nos anima a escrever 

 é a possibilidade de que esse ato de escritura, 

essa experiência em palavras, 

 nos permita liberar-nos de certas verdades, 

 de modo a deixarmos de ser o que somos  

para ser outra coisa,  

diferentes do que vimos sendo”. 

 
 

(Jorge Larrosa e Walter Kohan, 2002) 
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RESUMO 

 
 

A problemática focalizada neste estudo envolveu questionar algumas práticas 
afetivo-sexuais contemporâneas, usualmente associadas aos/às jovens, 
particularmente as nomeadas como pegar, ficar e namorar. Nele também foram 
colocados em destaque discursos invocados para dar sustentação a tais práticas e 
que engendram representações acerca das mesmas. O estudo foi conduzido a partir 
de discussões conduzidas com três grupos de jovens mulheres estudantes de uma 
escola de Ensino Fundamental, da rede pública municipal, localizada em um bairro 
periférico de um município da região metropolitana de Porto Alegre, RS, cujas idades 
variavam de 13 a 16 anos, tendo como campos inspiradores os Estudos Culturais e 
os Estudos de Gênero e Sexualidade, que seguem o pensamento pós-estruturalista. 
Procedeu-se a análises culturais para compor as narrativas pinçadas nos 
depoimentos das participantes, tendo-se organizado os encontros que os 
possibilitaram a partir de uma aproximação da abordagem metodológica Grupo 
Focal. Em tais encontros buscou-se problematizar os modos de viver a sexualidade 
juvenil, procurando, ao mesmo tempo, circular no contexto sócio-cultural em que 
essas jovens vivenciaram tais práticas. Nos relatos dessas jovens foi possível 
identificar algumas modificações de algumas práticas afetivo-sexuais, quando essas 
foram comparadas a outras caracterizadas como peculiares a outras épocas e 
contextos sociais. É interessante indicar, no entanto, que as jovens participantes do 
estudo acatavam em muitos aspectos, dentre as quais destaco as aspirações de 
relacionamentos pautados nos ideiais de amor romântico e heretonormativos, a 
partir de discursos morais professados por suas famílias e pela escola e, de um 
modo geral, evidenciando o quando julgavam as práticas alheias e externavam suas 
aspirações futuras relativamente a seus relacionamentos afetivo-sexuais. Mas, cabe 
considerar, que a sexualidade envolve também desejos, carne, fluxos e, desde este 
ponto de vista, tudo se torna menos determinado, mais escorregadio, e por isso 
cheio de contradições continuidades e descontinuidades, que impregnam as práticas 
que focalizei. Cabe registrar, ainda, que a escola foi referida pelas participantes do 
estudo como um dos principais locais de sociabilidade e vivência de experiências 
afetivo-sexuais. 

 

 
Palavras –chave: Juventude, Sexualidade, Gênero, Estudos Culturais, Escola 
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ABSTRACT 

The problem focused in this study involved questioning some practices 
affective and sexual contemporary, usually associated with the young people, 
especially those named as pick up, stay and dating. There were also placed 
emphasis on discourses invoked to give support to such practices and to engender 
representations about them. The study was conducted from discussions with three 
groups of young women students of a Primary school, of the municipal health 
system, located in a peripheral area of the municipality of the metropolitan area of 
Porto Alegre, RS, whose ages ranged from 13 to 16 years, with the fields which 
inspired the Cultural Studies and the Studies of Gender and sexuality, which follow 
the thought post-structuralist.There has been cultural analysis to compose narratives 
clamped in the testimonies of participants, is organized meetings that possible from a 
methodological approach to the focus group approach. In these meetings we tried to 
problematize the ways of experiencing teenage sexuality, looking at the same time, 
circulate in the socio-cultural context in which these young people experienced such 
practices. In the accounts of these young people were able to identify some changes 
in some affective and sexual practices, when these were compared to other 
characterized as peculiar to other times and social contexts. It is interesting to note, 
however, that the young study participants deferred to in many ways, among which 
we highlight the aspirations of relationships guided the ideals of romantic love and 
heretonormativos from moral discourse professed by their families and school, and In 
general, highlighting the practices when they thought of others and express their 
aspirations for their future affective and sexual relationships. But, it should be borne 
in mind that sexuality involves also desires, meat, flows and, from this point of view, 
everything becomes less determined, more slippery, and therefore full of 
contradictions continuities and discontinuities, that permeate the practices that i have 
focused on. It is registering, still, that the school was referred to by the participants of 
the study as one of the main places of sociability and experiences emotional-sexual. 

Keywords: Youth, Sexuality, Gender, Cultural Studies, School 
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1 MEMÓRIAS QUE SE INSCREVEM: TRAJETÓRIAS DA PESQUISA 

 

1.1 DAS TRAJETÓRIAS VIVIDAS AO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

“Procuro uma palavra que me salve. 
Pode ser uma palavra verbo, 
Uma palavra vespa, uma palavra casta. 
Pode ser uma palavra dura, sem carinho. 
Ou uma palavra muda, molhada de suor no esforço da 
terra não lavrada. 
(...) 
Hoje imploro uma fala escrita, 
Não pode ser cantada. 
Preciso de uma palavra letra.” (Mosé, 2006:17) 

 

As palavras de maneira geral são minhas companheiras. Desde a 

alfabetização que me auxiliam a expressar angústias, medos, desejos, felicidade, 

sonhos, entre outros sentimentos que eu necessitava transformar em texto, 

materializando-os em poesia ou em frases soltas no diário. Essa prática me 

acompanha até hoje. Contudo já não sou mais a mesma e as palavras também não. 

A escolha das palavras que aqui utilizo para expressar as minhas ideias, 

sentimentos, reflexões e estudo é uma tarefa bastante árdua, pois as minhas 

companheiras também possuem uma história e até já lhes atribuo outros sentidos. 

Hoje sei que elas fazem muito mais do que expressar posicionamentos ou 

transmitir/materializar ideias e teorias. Assim como eu sou um sujeito datado, 

constituído de histórias, as palavras também o são – elas são também construções, 

na medida em que a linguagem também é constitutiva de práticas. (FISCHER, 

2001). 

Vejo-me agora em um momento de conflito com as palavras, suas histórias e 

os diferentes sentidos que a elas já foram atribuídos, pois preciso aprender com as 

palavras de outros/as, compreendê-las para produzir, demarcar território, anunciar 

de onde, de quem e sobre quem falo. Busco as palavras mais apropriadas para me 

expressar, para socializar meus pensamentos e posicionamentos 

circunstancialmente situados (SILVEIRA, 2008), dentro dos limites dos referenciais 

teóricos que sustentam a pesquisa acadêmica que me propus. Enfim, entendo ser 

pela e na linguagem que se produzem “lugares” onde os sujeitos ou grupos sociais 

se posicionam (e são posicionados por outros), e que podemos nos entender e 

definir “aquilo que nós somos, ou pensamos ser.” (MEYER e SOARES, 2005). 
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É, pois pela e na linguagem que tomo contato com outros sujeitos e 

realidades, buscando ver com “outros olhos” meu objeto de pesquisa. Preciso fazer 

minhas próprias escolhas para mapear, construir percursos, articular e socializar 

reflexões desse desafio, que é a aventura de pesquisar. 

A leitura de teses, dissertações, artigos, reportagens, especialmente as ideias 

e posicionamentos de seus/suas autores/as -, bem como as reflexões estimuladas 

pelas conversas informais, pelos estudos, discussões, divergências, convergências 

com a orientadora e colegas do grupo de orientação, possibilitaram-me a escrita 

desta dissertação. 

Alguns estudos desenvolvidos dentro destes vastos campos de investigação 

― os Estudos Culturais – e os Estudos de Gênero e Sexualidade, inspirados no Pós- 

estruturalismo, constituem o território no qual posiciono este estudo. Mas, o ponto de 

partida dessa pesquisa foram as minhas vivências profissionais em um espaço que 

me é familiar, e que atravessa os tempos regulando e normatizando os sujeitos que 

por lá passam - a escola. Frequento essa instituição, como aluna, há 26 anos e 

como professora há 13 anos. 

Nesta investigação, no entanto, eu dela me aproximei de outro modo – ela é o 

local em que encontrei os sujeitos – jovens mulheres de idades entre 13 e 16 anos, 

escolares que a frequentam e que me pareceram ter na escola um dos espaços em 

que se ancoram as suas aspirações, desejos, anseios e expectativas de futuro - 

cujas vivências referentes à sexualidade, me propus investigar, não me detendo, no 

entanto em suas práticas escolares. 

A partir de leituras e estudos sobre gênero e sexualidade, temática que me 

interessa há muito tempo, passei a confrontar o que eu estudava, aprendia e 

pensava com as situações vividas no cotidiano escolar, buscando, assim, estranhar 

minha própria prática docente. Tal estranhamento foi sendo procedido, 

especialmente, a partir da escuta a meus/minhas alunos/as, quando esses/as 

falavam sobre suas práticas afetivo/sexuais. Tais práticas me interpelaram ao ponto 

de eu colocar em cheque minha postura de professora, uma vez que, em alguns 

momentos, me sentia convocada a agir de maneira regulatória e normativa em 

relação a atitudes assumidas pelos/as alunos/as no ambiente escolar. Registro aqui, 

brevemente, alguns fatos vividos em meu ambiente de trabalho, que considero terem 

me impelido a refletir mais detidamente sobre práticas de afetividade/ sexualidade 

dessas jovens. 
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No ano de 2009 iniciei um trabalho com alunos/as de 5ª a 8ª série, na faixa 

etária de 12 a 16 anos em uma escola municipal de São Leopoldo, como professora 

de Filosofia e Sociologia. A escola em que ocorreu a situação que vou relatar situa-

se em um bairro considerado pobre, sendo a maioria dos seus/suas alunos/as 

moradores do seu entorno. Uma aluna de 12 anos, estudante da 5ª série, se 

destacava das outras meninas em minhas aulas, por sua postura questionadora, 

inquieta e muitas vezes desrespeitosa. Entre outras atitudes instigantes6, a aluna 

gritava da janela da sala de aula, “elogios” aos homens que passavam. Essa menina 

era considerada “pegadora”7, por seus colegas. Além disso, a aluna transgredia 

frequentemente outras normas e combinações escolares, Tentando sair e entrar na 

sala de aula na hora em que desejasse, realizando, apenas, as atividades que 

sentisse vontade, entre outras atitudes consideradas inadequadas ao ambiente 

escolar. Em função disso, a coordenadora educacional da escola e eu resolvemos 

chamá-la para conversar sobre seu comportamento, trazendo exemplos de suas 

atitudes e questionamentos para que ela refletisse. A aluna chorou, concordou com 

nossas ponderações, não argumentando nada em sua defesa, uma vez que admitiu 

serem suas atitudes não adequadas ao ambiente escolar. Chamamos a mãe da 

aluna e a mesma relatou que a menina era casada (morava com um homem de 26 

anos) e que, talvez, ela estivesse confusa. Pois ela era uma dona de casa - 

cozinhava, lavava, passava, enfim, administrava a sua casa – e, talvez por isso, se 

sentisse livre, na escola, para fazer o que lhe aprouvesse. A mãe apresentou-se 

indignada ao saber que sua filha costumava incitar aos gritos, da janela de sua sala 

de aula, os rapazes que passavam. Para ela, isso seria uma “falta de respeito com 

seu marido”, e exigiria dela, como mãe, a aplicação de um castigo corporal. 

Repetindo as palavras da mãe – ela precisa apanhar de cinta (da mãe) para 

aprender a respeitar o seu marido. 

Saliento que essa foi apenas uma, dentre tantas outras situações que 

envolviam questões de sexualidade e gênero que vivenciei como professora nesta 

escola, na qual não atuo mais. Já em 2010, passei a lecionar Filosofia e Sociologia 

                                                 
6 É importante destacar que apesar de ser esse um relato das atitudes da menina, eu as descrevo a 
partir da minha percepção e ciente que pertenço a outro grupo geracional, econômico e cultural e 
frequento este ambiente com uma função social específica e legitimada. Talvez até por isso, essas 
atitudes se configurem como instigantes para mim. Ou seja, quero registrar, então, que não, 
necessariamente essas sejam instigantes para outras pessoas que frequentam esse mesmo espaço. 
7 A partir das narrativas das jovens investigadas, “pegadoras” são pessoas que têm sucesso nas 
relações amorosas, que conquistam os parceiros que desejam. 
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no Ensino Médio em uma escola da rede particular, da mesma cidade. Essa é uma 

escola localizada no centro da cidade, e uma das mais antigas da região, atendendo 

a alunos/as de classe média de diversos bairros e de cidades vizinhas. Os/as 

alunos/as, de maneira geral, são levados à escola por seus familiares e, além de a 

frequentarem, praticam esportes em instituições específicas, estudam língua 

estrangeira e tem acesso a bens culturais e materiais diversos. As disciplinas que 

leciono, possibilitam-me conversar sobre suas vivências sociais e, talvez, por isso, 

alguns alunos e alunas sintam-se à vontade para contar algumas de suas 

experiências afetivas, dentre as quais: garotos e garotas que experimentaram ficar 

com pessoas do mesmo sexo; suas pegadas, ficadas e namoros no cinema, entre 

outras práticas em que exercitam sua afetividade/sexualidade. De acordo com as 

narrativas de alguns de meus/minhas alunos/nas do Ensino Médio, bem como das 

jovens participantes da pesquisa a partir da qual se constituiu essa investigação, há 

um borramento entre as fronteiras dessas diferentes práticas, não sendo muito claro 

o limite entre uma prática e outra. Contudo, de modo geral, eles/elas nomeiam e 

descrevem tais práticas da seguinte maneira: por pegadas, compreendem a 

modalidade de relacionamento afetivo em que as pessoas se beijam, se abraçam, 

trocam carícias, enfim, essa é uma prática de afetividade que se caracteriza pela 

ausência de compromisso com o outro, pelo desejo momentâneo, não havendo, 

necessariamente, uma continuidade na relação, sendo esta marcada pela 

provisoriedade. Por sua vez ficadas são modalidades de relacionamento, onde se 

“pega” esporadicamente a mesma pessoa que se “pegou” uma vez e gostou, não 

havendo também nesta prática a idéia de compromisso, nem de continuidade. Ou 

seja, ela não envolve certas obrigações na relação, como frequência de encontros e 

fidelidade. Já no namoro a interação afetiva/sexual é, geralmente, demarcada pela 

fidelidade entre os sujeitos e pelo maior envolvimento emocional, sendo esta prática 

comumente caracterizada pelos jovens como algo “mais sério e duradouro ”8. Mas 

faço todo este preâmbulo para relatar mais uma história que me causou mal-estar, 

estranhamento e até confusão, em função de eu não conseguir enquadrá-la nas 

explicações e teorizações que dispunha até aquele momento, nem tampouco nas 

normas de procedimento e de moralidade que eu pensava que orientariam o grupo 

social em que eu enquadrava esse grupo de jovens. A história envolveu uma aluna, 

                                                 
8
 Esclareço que tais conceitos serão aprofundados junto às análises dessa investigação. 
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que engravidara, e que, por não saber qual de seus colegas era o pai da criança, 

indicou seis garotos que foram convidados a fazer exame de DNA para investigação 

de paternidade. Em decorrência da gravidez, a aluna abandonou a escola, tendo 

parado de estudar. 

Foram situações tais como as relatadas, que me levaram a refletir sobre a 

minha postura de educadora, especialmente no que se refere a tais vivências. Aliás, 

senti-me incomodada com a minha dificuldade em conduzir conflitos envolvendo 

gênero e sexualidade na escola e, a partir de tal questionamento e incômodo, 

considerei pertinente lançar-me ao desafio de ouvir e de buscar inteirar-me mais, 

através da pesquisa, acerca de como estariam tais jovens vivendo e pensando suas 

relações afetivo-sexuais. Até então, vinha pensando conduzir meu estudo com 

jovens de dois grupos sociais diferenciados - os que frequentavam a escola da rede 

particular- em que trabalho- e os que cursam a escola pública- em que eu já 

trabalhara-, no entanto, comecei a me preocupar com as peculiaridades que percebi 

existirem nas vivências sociais destes diferentes grupos de jovens, entre outras, 

pelas exposição e acesso à diferentes artefatos culturais. Ocorreu-me, também, que 

tais peculiaridades poderiam estender-se às suas práticas afetivo-sexuais, mesmo 

que em um primeiro momento fosse possível considerar serem essas muito 

semelhantes, até porque os/as jovens situavam-se em uma faixa etária bastante 

aproximada. Ao refletir sobre tais diversidades, senti-me convocada, como 

pesquisadora, a questionar e a me deter na análise das muitas e diferentes maneiras 

de ser jovem, dedicando-me a investigar, também, alguns dos distintos 

atravessamentos e interpelações sócio-culturais que caracterizam as vivências 

destes dois grupos de jovens e seus modos e possibilidades de viver a sua 

juventude. Contudo, considerei que o estudo se ampliaria demasiadamente, sendo 

inviável para uma estudante de mestrado, que tem limites de tempo bastante 

rigorosos para a finalização de seus estudos, envolver-se em uma tarefa que 

começou a delinear-se como bastante complexa. Foi então necessário escolher um 

grupo com o qual fosse possível desenvolver a presente investigação, para isso, 

circulei no Shopping Center, da cidade de São Leopoldo, RS, local informado por 

meus/minhas alunos/as da escola da rede particular de ensino, como sendo aquele 

que se configuraria, depois da escola, como um de seus principais espaços de 

sociabilidade. Em minhas incursões ao local referido, observei as dinâmicas dos 

encontros afetivos/sexuais dos/das jovens que circulavam naquele espaço, 
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buscando reunir elementos que me convencessem da importância de delimitar 

melhor meu problema de pesquisa, questão que estava também associada à 

decisão de que sujeitos focalizar em meu estudo9. Tais incursões não compõem o 

corpus de análise deste estudo10.  

Registro, ainda, que uma pesquisa de opinião realizada em 2005, apontou 

serem os shoppings-centers, com o percentual de 69,2%, seguido dos parques e 

praças públicas, com o percentual de 47, 8%, os espaços da cidade mais 

frequentados pelos/as jovens11. Os/as entrevistados caracterizaram tais espaços 

como “os mais democráticos”, pela possibilidade de serem freqüentados sem uso de 

dinheiro. Mas, apesar disso, vale destacar que não são todos/as os/as jovens que 

têm acesso facilitado aos shoppings centers12, estando entre esses, as jovens 

mulheres com quem convivi para desenvolver este estudo.  

Ao partir de tais incursões que realizei a este shopping center e após ter 

discutido algumas das inquietações e estranhamentos que essas me suscitaram 

com minhas colegas/professoras da escola, outras histórias foram agregadas ao 

repertório que eu começava a colecionar. Uma delas relatou-me várias situações, 

que observara em uma escola em que trabalha, e que estava gerando novas 

demandas à equipe pedagógica e ao grupo de professores/as, bem como 

intervenções específicas para lidar com tais situações. Aliás, surgiu dessa conversa 

a possibilidade de que eu desenvolvesse meu estudo com as estudantes dessa 

escola, até porque eu nela já lecionara entre os anos de 2001 a 2005, conhecendo, 

portanto, um pouco das condições sócio-culturais do entorno desta escola. Desta 

                                                 
9 Cabe ressaltar que tais incursões e observações não constituíram uma pesquisa etnográfica, uma 
vez que essa pressupõe uma imersão do pesquisador no ambiente pesquisado, registrando tais 
experiências e observações em um diário de campo com a intenção de descrever o que viu/ viveu. 
Simon Gottschalk (1994) refere acerca do registro de tal metodologia que: “Além da coleta de dados, 
pressupõe uma complexidade maior, já que o pesquisador deverá estar atento a inúmeras questões, 
como a subjetividade, as vozes, as “verdades”, os limites de autoridade, movimentos retóricos, etc.” A 
pesquisa etnográfica pressupõe, então, um envolvimento mais complexo do que o realizado por mim 
nestas incursões. 
10 Registrei as observações destas incursões, em um caderno de anotações e, a partir de tais 
registros, selecionei algumas práticas recorrentes neste espaço, que me possibilitaram reflexões 
acerca dos diferentes modos de relacionamento afetivo dos/das jovens que ali circulavam para 
problematizar e a partir destas compor minha problemática de pesquisa. Tais incursões, feitas com o 
objetivo de me aproximar das práticas de afetividade narradas por meus/minhas alunas, ocorreram no 
mês de agosto do ano de 2010, em sábados à tarde, entre 16h30mim às 18h, horário de maior 
circulação juvenil, perfazendo minhas observações cerca de 4h 30min. 
11 Fonte: Pesquisa Juventude Brasileira e Democracia: Participação, Esferas e Políticas Públicas. 
(IBASE/PÓLIS, 2005). Nesta pesquisa foram entrevistados (as) 8 mil jovens. 
12 Especialmente aqueles/as que não vivem nas suas proximidades necessitam de transporte e, 
consequentemente, de dinheiro para frequentá-los. Em função disso, os/as jovens das classes 
populares, geralmente, frequentam os shoppings centers apenas em finais de semana.  
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forma, detive-me a ouvir as alunas da rede pública, uma vez que o contexto escolar 

e seu entorno se constituem em um dos principais locais de sociabilidade e lazer das 

mesmas. Visitei então a referida escola, e, após conversar com a orientadora 

educacional, essa me indicou algumas alunas que poderiam integrar os grupos de 

conversação que eu pretendia organizar, com aproximação da metodologia de 

grupos focais. Saliento, então, que a investigação a partir da qual desenvolvi minha 

dissertação foi realizada com jovens alunas estudantes de uma escola de Ensino 

Fundamental, da rede pública municipal, localizada em um em um bairro periférico 

de um município da região metropolitana de Porto Alegre. Cabe ressaltar que grande 

parte dos/as alunos/as desta escola provêm de famílias com renda extremamente 

baixa13, que vivem em condições socioeconômicas precárias, residindo 

alguns/algumas deles/as no mesmo bairro em que a escola se localiza, em uma 

região irregular que foi “invadida” e que se situa nas margens da rodovia RS 118. 

Além disso, é importante registrar que a referida escola participa do programa 

Escola Aberta e que, por conta disso, em dias em que não há atividades escolares, 

essa permanece aberta para a comunidade usufruir de sua estrutura14. 

 

1.2 O PROBLEMA DE PESQUISA E OS CAMINHOS DESTA INVESTIGAÇÃO 

 

Feitos estes esclarecimentos introdutórios, passo, a seguir, a indicar a 

problemática que focalizei centralmente em meu estudo, que envolveu questionar 

algumas práticas afetivo-sexuais, usualmente associadas aos/às jovens, centrando-

me, particularmente, nas nomeadas como pegar, ficar, namorar, que, como já 

indiquei, caracterizam-se por sua fluidez e por serem, muitas vezes diferenciadas de 

práticas consideradas conservadoras. Além disso, busquei questionar alguns 

discursos frequentemente invocados pelas jovens para dar sustentação a tais 

práticas, além de registrar como as jovens com quem interagi na pesquisa 

representam suas práticas afetivo-sexuais. A partir desse elenquei as seguintes 

questões de pesquisa: De que maneira as jovens se narram e que significados 

                                                 
13 Trata-se de uma população carente que sobrevive do trabalho de recolher e vender materiais 
recicláveis como papel, garrafas plásticas, alumínio, muitas vezes armazenados no interior de suas 
casas. 
14 Programa do governo federal que tem por objetivo contribuir para a melhoria da qualidade da 
educação, a inclusão social e a construção de uma cultura de paz, por meio da ampliação da 
integração entre escola e comunidade; ampliação das oportunidades de acesso à formação para a 
cidadania e redução de violências na comunidade escolar. 
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atribuem às suas práticas afetivo-sexuais? Há demarcadores de gênero em tais 

narrativas? As práticas efetivo-sexuais vivenciadas pelas depoentes se aproximam 

ou se distanciam de práticas legitimadas em seu contexto sócio-cultural? Que 

aspirações afetivas possuem? Como percebem as mudanças nos relacionamentos 

afetivos-sexuais? Estive, em função disso, sempre atenta ao modo como essas 

jovens se narravam e aos significados que atribuíam a tais práticas, articulando-as 

aos marcadores de gênero por elas invocados. Por fim, atentei igualmente para os 

espaços por elas referidos como possibilitadores das vivências das suas práticas 

afetivo - sexuais. Cabe referir ainda, que almejo contribuir com este estudo para a 

ampliação e produção de outros olhares sobre as sexualidades juvenis. 

Antecipo que para a realização da presente investigação foram constituídos 

dois grupos de garotas com idades entre 13 e 16 anos, tendo sido realizados três 

encontros com cada grupo, separadamente, na escola em que estudavam, no turno 

inverso, ou após as suas aulas. 

No presente capítulo que intitulei Memórias que se inscrevem: trajetórias da 

pesquisa, procurei apresentar, de maneira suscita, como se deu o processo de 

tessitura desta pesquisa. Neste discorri, também, sobre a maneira como minhas 

vivências profissionais impeliram-me à realização desta pesquisa, bem como 

reportei-me ao processo que envolveu a definição da  problemática de investigação 

e da delimitação dos objetivos. 

No segundo capítulo, intitulado Do referencial teórico e metodológico ao 

problema de pesquisa, incursiono nas perspectivas teóricas, bem como, nas 

ferramentas de análise, nos conceitos centrais, que orientaram as análises do 

material empírico, e que direcionaram meu olhar e sustentaram as escolhas que fui 

realizando ao longo da composição desta investigação.  

No terceiro capítulo cujo título é Juventude, afetividade e sexualidade: 

situando as jovens e as configurações de seus afetos, destaco a recorrência de 

pesquisas acadêmicas envolvidas com temáticas semelhantes a deste estudo, 

afetividade/ sexualidade juvenil. Nele também situo o conceito de juventude utilizado 

e apresento algumas considerações sobre o que se convencionou chamar de amor-

cortês e amor-romântico, além de abordar aspectos relativos à produção de 

feminilidades e de levantar algumas questões referentes à vivência dos afetos na 

contemporaneidade. 
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No quarto capítulo, intitulado Trajetórias da pesquisa: aspectos teórico-

metodológicos, descrevo a escola na qual me inseri para realizar o trabalho de 

campo, caracterizo os sujeitos da pesquisa, jovens mulheres e apresento os 

caminhos trilhados para a constituição dos grupos de conversas e a efetivação da 

pesquisa. 

O quinto capítulo nomeado “Já sei namorar, já sei beijar de língua, agora, só 

me resta sonhar...” - Práticas afetivo/sexuais contemporâneas, é composto de três 

seções: A primeira seção Operando (re)configurações de práticas afetivas/sexuais ... 

compõe-se de problematizações acerca das narrativas das jovens investigadas 

sobre suas práticas afetivo-sexuais. Sendo esta subdividida em 4 eixos: 1) PEGAR: 

“Deu mole na balada... Eu vou pegar geral... A onda é beijar e tchau tchau...”, 2) 

FICAR: “Ficar por ficar eu não quero... Beijar por beijar eu tô fora!”, 3) NAMORAR: 

“Do jeito que você me olha... vai dar namoro!” e 4) TRANSAR: “Quero te dar, quero 

te dar...”. Nestas apresento as práticas que compõem cada modalidade de 

relacionamento afetivo/sexual e algumas implicações. 

Na segunda seção deste capítulo “Ainda somos os mesmos e vivemos como 

os nosso pais”? - Tensões e aproximações na história das práticas afetivo-sexuais, 

problematizo e reflito sobre as possíveis rupturas e aproximações das práticas 

afetivo-sexuais desempenhadas pelas jovens com as práticas usualmente de 

nominadas como usuais em nossa cultura, bem com os discursos evocados por elas 

para sustentar tais práticas. Essa seção é subdividida em dois eixos: Continuidades 

e descontinuidades das práticas afetivo-sexuais e Planos, projetos, muito aquém da 

inovação. 

A seção intitulada Afetividade/ sexualidade juvenil, entre a proibição e a 

incitação, encerra este capítulo com algumas reflexões acerca dos lugares indicados 

pelas jovens para a vivência de suas práticas afetivo-sexuais, sendo subdividida em 

dois eixos: O mercado, o shopping, a rua... e O que a escola tem com isso? 

O presente estudo é encerrado com o capítulo “Eras ou não eras”: Reflexões 

e finalizações provisórias, em que retomo e problematizo algumas questões, e, em 

decorrência destas, produzo novas indagações que possibilitam outras leituras, 

outros recortes e quiçá outros estudos, pois, como registrado na epígrafe da secção 

em questão, “cada estudo particular é um espelho de cem faces, neste espaço os 

outros estão sempre aparecendo.” (CERTEAU, 1994) 
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2 DO REFERENCIAL TEÓRICO E METODOLÓGICO AO PROBLEMA DE 

PESQUISA 

 

2.1 SOBRE OS CAMPOS TEÓRICOS IMPLICADOS NESTA PESQUISA 

 

De que valeria a obstinação do saber se ele assegurasse apenas a 
aquisição dos conhecimentos e não, de certa maneira, e tanto quanto 
possível, o descaminho daquele que conhece? Existem momentos na vida 
onde a questão de saber se se pode pensar diferentemente do que se 
pensa ― e perceber diferentemente do que se vê ― é indispensável para 
continuar a olhar ou a refletir. (FOUCAULT,1998: 13) 

 

Como busquei indicar na apresentação deste estudo, tal como eu, as palavras 

e os conceitos têm uma história, assim como essa pesquisa. Ela foi iniciada na linha 

de pesquisa Educação, Sexualidade e Relações de Gênero e desenvolvida de 

dezembro de 2010 até a sua conclusão na linha de pesquisa Estudos Culturais em 

Educação, do PPG/Educação da UFRGS. Quero ressaltar que, por conta dessa 

mudança interna, foram procedidos alguns redirecionamentos no estudo, mesmo 

que seja importante assinalar as inúmeras convergências teóricas existentes entre 

essas duas linhas de pesquisa, sendo a principal delas a inspiração que ambas 

buscam nos estudos pós-estruturalistas. 

Registro, então, que os estudos realizados nessas duas linhas de pesquisa 

voltam-se a questões sociais e a políticas concretas, além dos campos terem 

abandonado a pretensão de encontrarem verdades únicas, universais e absolutas 

relativamente aos estudos conduzidos, a partir da opção pelo entendimento de que 

os acontecimentos e situações focalizados decorrem sempre de construções 

históricas e culturais. Desta forma, é importante salientar, valendo-me de 

consideração feita por Ruth Sabat (1999: 30), que “(...) todo saber é elaborado em 

conexão com as relações sociais, culturais e de poder; ele é produzido em diferentes 

tempos e espaços sociais.” 

Além disso, nesses dois campos de estudo assume-se serem as identidades 

transitórias, históricas e contingentes (Ana Carolina Escosteguy, 1999) e, também, 

por conta da invocação ao pós-estruturalismo de inspiração foucaultiana, ter as 

linguagens e a cultura papéis não apenas centrais, mas constitutivos no que se 

refere à produção de identidades e aos modos dos sujeitos verem o mundo, além de 

focalizarem-se centralmente as discussões acerca das relações de poder. Como 
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Silva (1999) ressaltou, a linguagem é uma prática social por meio da qual se 

produzem sentidos que só se legitimam mediante um processo relacional, de 

maneira que linguagem e cultura são conceitos que se articulam e estão diretamente 

associados com a produção de diferenças e identidades culturais. Além disso, o 

conceito de cultura sobre o qual tais campos de investigação se debruçam, afasta-se 

da idéia tradicional que o compreende simplesmente como um agrupamento de 

hábitos e valores fixos em uma sociedade. Para Silva (2002: 134), cultura pode ser 

entendida como “um campo onde se define não apenas a forma que o mundo deve 

ter, mas também a forma como as pessoas e os grupos devem ser, sendo a cultura 

um jogo de poder”15. Indico, ainda, que, nas abordagens pós-estruturalistas, as 

pesquisas podem se deter tanto nos dados empíricos, quanto nas análises 

produzidas a partir desses, gerando outras indagações sobre o nosso modo de ser e 

estar no mundo, não havendo também nelas a preocupação de “procurar” e 

“desvelar” verdades. Conforme Silva (2000: 93), “para a teorização Pós-

Estruturalista, o processo de significação é incerto, indeterminado e instável”.  

Como refere o autor Silva (2004) 

 

A perspectiva pós-estruturalista amplia, por um lado, as abordagens 
sociológicas (...) centradas numa visão da cultura como campo de conflito e 
de luta, mas, por outro, modifica-as, ao deslocar a ênfase de uma avaliação 
epistemológica (falso/verdadeiro), baseada na posição estrutural do ator 
social, para os efeitos de verdade inerentes às práticas discursivas. A 
cultura, nessa visão, é um campo de luta em torno da construção e da 
imposição de significados sobre o mundo social. (p.120) 

 

Portanto, tanto os Estudos Culturais, quanto os Estudos de Gênero e 

Sexualidade, sob a abordagem pós-estruturalista, preocupam-se em discutir 

problemas políticos, culturais e sociais, sendo neles as indagações e os 

questionamentos considerados mais relevantes do que a busca de generalizações e 

conclusões baseadas, por exemplo, no estabelecimento de relações de causa e 

efeito. 

Feitos tais esclarecimentos, nos quais busco registrar que a alteração 

promovida neste estudo, a partir da qualificação do Projeto, deteve-se no 

                                                 
15 Como tais conceitos são fundamentais para o desenvolvimento desse estudo, irei retomá-los em 
outros momentos. 
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deslocamento do foco central, mas não das inspirações teórico-metodológicas mais 

gerais, indico que, na investigação que conduzi, propus-me pesquisar narrativas e 

práticas de afetividade referidas pelas jovens com quem interagi, na pesquisa, tendo 

clareza de que tais práticas, bem como as representações que essas instituem são 

produzidas e inscritas em uma determinada cultura, que é, por sua vez, atravessada 

por outras diferentes práticas e discursos em circulação na cultura. 

Passo, a seguir, a focalizar alguns conceitos que utilizei como ferramentas de 

análise na realização deste estudo, dentre eles: cultura, sexualidade, gênero, 

representação, discurso, narrativa, identidade, diferença. Cabe, antes disso, referir a 

importante ampliação que esses conceitos me permitiram fazer relativamente às 

análises que conduzi neste estudo e o quanto esses me foram úteis para pensar as 

práticas afetivo-sexuais juvenis referidas pelas jovens que integraram os grupos de 

discussão que conduzi. Ressalto que não tomei tais práticas como formas 

particulares, pessoais e autônomas, que por elas tenham sido “inventadas”, mas 

como produzidas na cultura, a partir dos muitos discursos em circulação nas 

instituições e produções sociais nas quais estas jovens transitam. Lembro, a esse 

respeito, de consideração feita por Sabat (1999: 30), ao destacar ser “(...) todo o 

saber (...) elaborado em conexão com as relações sociais, culturais e de poder; e 

(...) produzido em diferentes tempos e espaços sociais”.  Passo, a seguir a focalizar 

um pouco mais detidamente os campos que inspiraram a realização deste estudo. 

 

2.1.1 Os Estudos de Gênero e Sexualidade 

 

Inicio minhas considerações focalizando o conceito de gênero e lembrando 

que, ao emergirem os Estudos Feministas, nos anos de 1960, esses trouxeram para 

o âmbito acadêmico a discussão de temas tais como família, sexualidade e trabalho 

doméstico, anteriormente considerados irrelevantes no cenário teórico. A trajetória 

do movimento feminista é constituída por diferentes fases, das quais estudiosos e 

historiadores em geral, destacam uma primeira e uma segunda onda16 das quais 

                                                 
16 A primeira onda refere-se ao movimento sufragista, pela busca ao direito ao voto e outras 
reivindicações como o direito à educação, condições dignas de trabalho, exercício da docência, etc., 
que faziam do feminismo um movimento heterogêneo e plural (MEYER, 2003), ocorrido no Brasil em 
1934, ano em que o voto foi assegurado às mulheres, na constituição. Neste período “o movimento é, 
pois desde essas origens, multifacetado: de muitos e diferentes grupos de mulheres e de muitas e 
diferentes necessidades ...” (MEYER, 2003: 12). A segunda onda, nos anos 60 e 70 do século XX nos 
países ocidentais, é demarcada por intensos debates e questionamentos desencadeados pelos 
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derivou, de qualquer forma, a diversificação dos movimentos feministas. Sendo que 

esses sempre foram permeados por confrontos e resistência, mas associados ao 

amadurecendo dos questionamentos suscitados no interior dos mesmos, e na 

medida em que foram se diversificando, a partir desses movimentos, passou-se a 

considerar a importância que a cultura e o momento histórico possuem para as 

construções do que é reconhecido como feminino e masculino. 

É importante referir que foi a partir das décadas de 1960 e 1970, que o 

movimento feminista difundiu-se nas sociedades ocidentais, sendo também neste 

período que suas construções teóricas e investigações acadêmicas começaram a 

surgir e a ganhar legitimidade no meio acadêmico. Louro (1995) destacou que a 

partir da utilização do conceito de gênero ocorreu uma importante mudança nos 

movimentos feministas, pois com a sua utilização passou-se a acentuar o caráter 

social das distinções baseadas no sexo.  

Como salientou Meyer (2003) 

 

(...) com o conceito de gênero pretendia-se romper a equação na qual a 
colagem de um determinado gênero a um sexo anatômico que lhe seria 
“naturalmente” correspondente resultava em diferenças inatas e essenciais, 
para argumentar que diferenças e desigualdades entre mulheres e homens 
eram social e culturalmente construídas e não biologicamente 
determinadas. Como construção social do sexo, gênero foi (e continua 
sendo) usado, então, por algumas estudiosas, como um conceito que se 
opunha a – ou complementava a – noção de sexo e pretendia referir-se aos 
comportamentos, atitudes ou trações de personalidade que a cultura 
inscrevia sobre o corpo sexuado. (p.15) 

 

Os estudos feministas conduzidos até o final dos anos 1970 ainda priorizavam 

as mulheres, ainda que à época, se tenha começado a focalizar questões relativas 

aos homens, mesmo que de forma incipiente. E isso se fazia necessário, uma vez 

que se passara a reconhecer o papel dos processos e práticas sócio-culturais na 

produção das identidades de gênero. Como destacou Scott (1995: 75) o uso do 

termo “gênero”, a partir dos anos 1980, passou a dar destaque às construções 

sociais relativas a questões relacionadas tanto ao feminino, quanto ao masculino. 

                                                                                                                                                         

movimentos de contestação e oposição aos governos. No Brasil destaca-se a oposição a ditadura 
militar e os movimentos de redemocratização da sociedade brasileira, no início dos anos 1980. O que 
desencadeia como observa Meyer (2003: 12): “o reconhecimento da necessidade de um investimento 
mais consistente em produção de conhecimento, com o desenvolvimento sistemático de estudos e de 
pesquisas que tivessem como objetivo não só denunciar, mas, sobretudo, compreender e explicar a 
subordinação social e a invisibilidade política a que as mulheres tinham sido historicamente 
submetidas...” 
 



 25 

Então, nas suas mais variadas manifestações, o gênero, instaurou-se como um 

conceito relacional e como uma categoria analítica. Como a mesma autora (SCOTT, 

1995: 75) destacou, “trata-se de uma forma de se referir às origens exclusivamente 

sociais das identidades subjetivas de homens e mulheres. ‘Gênero’, é segundo esta 

definição, uma categoria social imposta sobre um corpo sexuado.” Faço tais 

considerações para registrar que, quando utilizo o conceito gênero, nesta 

dissertação, assumo, a partir dos estudos de Scott (1995), à seguinte compreensão 

 

O gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas 
diferenças percebidas entre os sexos e o gênero é uma forma primária de 
dar significado às relações de poder. (p.86) 

 

Portanto, cabe salientar, que a análise das relações de gênero situa-se para 

além da dicotomia diferença e igualdade sexual, pois se relaciona com as 

identidades subjetivas de homens e mulheres, que são construídas culturalmente. 

Assim, o conceito gênero é uma oposição a palavra “sexo” como categoria 

biológica17, uma vez que, gênero, nos remete às construções sociais e culturais das 

identidades dos sujeitos masculinos e femininos, que está em constante produção. 

Como Louro, (1997: 22) destacou, não é que se negue a dimensão biológica deste 

conceito, mas que seja “(...) enfatizada, deliberadamente, a construção social e 

histórica produzida sobre as características biológicas”. 

Como se tem defendido nas perspectivas pós-estruturalistas dos estudos 

feministas, a proposta de desconstrução das “oposições binárias” homem/mulher e 

masculino/feminino envolve o desejo de acentuar, através da linguagem, o caráter 

fundamentalmente social das distinções baseadas no sexo (SCOTT, 1995: 72), bem 

como de considerar as mais variadas formas de viver a feminilidade e a 

masculinidade. Cabe também ressaltar, que os estudos e pesquisas mais recentes 

em torno dessa temática procuram articulá-la a outras categorias, tais como raça, 

etnia, classe social, entre outras, entendendo-se assim o gênero como um conceito 

relacional. Desta forma, passa-se a ver o gênero e a sexualidade como em 

                                                 
17

 Cabe lembrar que o questionamento do determinismo biológico implícito no uso de termos como 
sexo e diferença sexual, também decorreu dos movimentos conduzidos pelas feministas acadêmicas 
nos anos 1980. Contudo, cabe destacar, que há um grupo de teóricas feministas que se identificam 
com as teorias sociais modernas e, consequentemente, com a proposição de emancipação feminina, 
por considerar que a perspectiva pós-estrutural restringe a sua utopia libertária. Outras estudiosas, 
porém, rejeitam esse posicionamento e “aderem” ao pós-estruturalismo por perceber nele uma 
potencialidade analítica e política de tipo novo. ”(LOURO 1995:111) 
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permanente reconstrução nas interações sociais, atravessamentos culturais e a 

pensar que o processo de construção de identidade possui um rumo e uma direção 

determinadas, que se inicia quando um bebê está para nascer, quando ocorrem as 

primeiras especulações da família que passam de “simpatias” a ecografias em 4D 

para saber-se o sexo da criança18. É interessante apontar que logo que o sexo é 

descoberto, a família declara “é uma menina” ou “é um menino”, desencadeando-se, 

assim, um processo de construção de um corpo feminino ou masculino. 

Como Judith Butler (2010) afirmou, o sexo, a sexualidade e o gênero dos 

sujeitos são construídos, moldados e materializados através de “normas 

regulatórias” exercidas no contexto social. E, assim, o ato de nomear o corpo 

acontece no interior da lógica que supõe o sexo como um “dado” anterior à cultura e 

lhe atribui um caráter imutável, a-histórico e binário. Os estudos desenvolvidos por 

Judith Butler (2009, 2010), Joan Scott (1995), Guacira Lopes Louro (1997, 2003, 

2008, 2010), entre outras/os, nos permitem extrapolar a concepção biologizada do 

sexo e do gênero.  

Sobre o processo de construção cultural implicado nas relações de gênero 

saliento, ainda, a partir de Louro (2008) que 

 

Para que se compreenda o lugar a as relações de homens e mulheres numa 
sociedade importa observar não exatamente seus sexos, mas sim tudo o 
que socialmente se construiu sobre os sexos. O debate vai se construir, 
então através de uma nova linguagem, na qual gênero será um conceito 
fundamental. (p.21) 

 

Como Louro sugere, é importante que se promova a desnaturalização de 

posturas, discursos e funções sociais atribuídos a homens e mulheres. Para a autora 

e outras/os teóricas/os voltadas à discussão dessa questão, gênero deve ser 

compreendido como uma construção histórico-social e cultural, que parte do 

pressuposto de que sujeitos femininos e masculinos vivem de maneira singular, 

legitimando e estabelecendo, desta forma, suas identidades em um processo aberto 

e provisório. Cabe indicar que Gênero, sexo e sexualidade são conceitos que estão 

em constante articulação, diálogo, movimento, sendo, contudo, importante cuidar 

com as generalizações, comumente realizadas, a partir das implicações entre tais 

conceitos. Não raro ouvimos adultos sugerindo às jovens: “Fulana tu já és uma 

                                                 
18 Ecografia em 4D faz parte do exame em 3D, é um complemento que permite a gravação em CD ou 
VHS de imagens em movimento do feto. 
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mocinha deves começar a te cuidar, a te comportar, a sentar direito...” e aos garotos: 

“Fulano, que choradeira é essa? Tu já és “um homem”, deves ser forte, corajoso, 

quem chora é mulherzinha...”. Em tais “ditos”, sugere-se às garotas delicadeza, 

cuidados com a beleza, resguardo e discrição, entre outros procedimentos que 

podem ser associados à passividade, à reserva e à contenção de seus desejos e 

práticas relacionadas à sexualidade. Aos garotos, no entanto, sugere-se intrepidez, 

experimentação, atitude despojada, desinibição para investir em tais práticas, como 

se a eles coubesse obrigatoriamente a necessidade de comprovação da sua 

masculinidade, a partir de um posicionamento ativo frente à sexualidade. Registro, 

então, que enunciações tais como as referidas se pautam na naturalização dos 

conceitos sexo/gênero/sexualidade, como se um fosse determinando o outro, como 

se as identidades fossem fixas e permanentes. Como já indiquei e retomo agora, a 

partir de Louro (2010: 11), os discursos “fabricam sujeitos” e, também os modos 

como se posicionam noções tais como sexo, gênero e sexualidade. Sobre tais 

construções, salienta a pesquisadora: “a sexualidade não é apenas uma questão 

pessoal, mas é social e política; a sexualidade é “apreendida”, ou melhor, é 

construída ao longo de toda a vida, de muitos modos, por todos os sujeitos”. 

Valendo-me de considerações feitas por Foucault (1985), indico o significado 

que atribui ao termo sexualidade nesta pesquisa 

 

Sexualidade é o nome que se pode dar a um dispositivo histórico: não à 
realidade subterrânea que se apreende com dificuldade, mas à grande rede 
da superfície em que a estimulação dos corpos, a intensificação dos 
prazeres, a incitação ao discurso, a formação dos conhecimentos, o reforço 
dos controles e das resistências, encadeiam-se uns aos outros, segundo 
algumas grandes estratégias de saber e de poder. (p.100) 

 

Mesmo que não me tenha atido ao uso da noção de dispositivo, a 

consideração que transcrevi aponta para como a sexualidade pode ser considerada 

como uma tessitura complexa da subjetividade humana, composta de discursos, 

silêncios, saberes, identidades, diferenças, sexo, bem como de práticas e interdições 

ao comportamento dos sujeitos19. A sexualidade está em constituição nos sujeitos, 

desde seu nascimento, e sendo vivenciada de diferentes modos. Weeks (1999: 43) 

                                                 
19 Ao utilizar a palavra interdição, refiro-me ao conceito desenvolvido por Michel Foucault na “Ordem 
do Discurso” para referir-se as diferentes formas de controle e/ou exclusão do discurso. Segundo 
Foucault há três tipos de interdições “que se cruzam, se reforçam ou se compensam, formando uma 
grade complexa que não cessa de se modificar.” (2002:9) Sendo elas tabu do objeto, ritual da 
circunstância e direito privilegiado ou exclusivo do sujeito que fala.  
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explica a sexualidade como uma “descrição geral de crenças, comportamentos, 

relações e identidades socialmente construídas e historicamente modeladas em 

relação aos desejos e prazeres sexuais.” Contudo, em nossa sociedade, de maneira 

geral, é em práticas de afetividade/sexualidade desempenhadas na juventude que a 

maioria das pessoas reconhece a sua sexualidade. Cabe destacar que comumente 

os discursos e práticas que circulam na escola relativos aos saberes sobre 

sexualidade tem por objetivo controlar, disciplinar e normatizar tais experiências, 

sendo, também, através desses discursos que se produzem os alertas acerca dos 

possíveis perigos que a prática do sexo e o exercício da sexualidade podem 

acarretar. Mas, tal como referiu Foucault (2007: 30/31), “cumpre falar do sexo como 

de uma coisa que não se deve simplesmente condenar ou tolerar, mas gerir, inserir 

em sistemas de utilidade, regular para o bem de todos, fazer funcionar segundo um 

padrão ótimo.” 

De um modo geral, a sociedade sempre coloca o sexo em discurso, mesmo 

quando tenta reprimi-lo. Foucault (2007: 33) lembra que “não se fala menos do sexo, 

mas que, pelo contrário, fala-se dele de outra maneira; são outras pessoas que 

falam, a partir de outros pontos de vista e para obter outros efeitos.” A sexualidade, 

segundo Souza e Guizzo (2003: 122) “tem sido colocada como central à nossa 

existência (...), ela tem se mostrado permanentemente como fiscalização e controle 

por parte das escolas, das famílias e até mesmo da mídia.” 

Mas é importante discutir, também, o conceito de discurso, para apontar que 

esse tem sido problematizado por diversos autores/as que se inserem na 

perspectivas teóricas a partir das quais me posiciono (FOUCAULT: 2002, 2004, 

2007; FISCHER: 1996 1997; SILVA: 2007; LAROSSA (2002), MEYER, 2003, 2005). 

A partir de Foucault (2002), esses autores/as indicam que o discurso não deve ser 

entendido simplesmente como uma fala, um pronunciamento ou uma frase, mas sim 

como uma prática capaz de nos constituir/subjetivar. Como ressaltou Silva (2007: 

17) “os discursos e os sistemas de representação constroem os lugares a partir dos 

quais os indivíduos podem se posicionar e a partir dos quais podem falar.” Para 

Foucault (2002: 10) “o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os 

sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual nos 

queremos apoderar.” Para este autor (2004), é pelo discurso que se instauram os 

“efeitos de verdade” nas sociedades, ou seja, é através deles que se estabelece “um 

conjunto de regras segundo as quais se distingue o verdadeiro do falso e se atribui 
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ao verdadeiro efeitos específicos de poder” (2004: 13). Pelos efeitos de verdade se 

promove a regulação sobre o que é permitido ou proibido, bem como sobre o que é 

considerado certo, errado, mas, também, sobre o que se pode falar e sobre quem 

deve falar, e, ainda, o que se pratica, quem deve praticar. Mas, saliento, também, 

que, para o autor, o silêncio também é considerado um discurso, como indicou 

(2007: 34): “Não existe um só, mas muitos silêncios e (esses) são parte integrante 

das estratégias que apóiam e atravessam os discursos.” 

Retomando o tema da sexualidade, que é central ao estudo que conduzi, é 

importante indicar o quanto proliferaram os discursos sobre sexualidade na mídia 

nos últimos anos e como esses têm associado juventude a práticas diferenciadas de 

sexualidade, tais como o erotismo, o culto ao corpo e à beleza. Assim, a sexualidade 

tem sido declarada, anunciada, publicada e socializada, sendo igualmente colocada 

no cerne da existência dos sujeitos e constantemente associada às possibilidades 

de obtenção de sucesso nas relações amorosas. Aqui abro um breve parêntese, 

para destacar o importante investimento que a mídia tem feito na juventude, até 

porque, como salientou a pesquisadora Rosa Maria Bueno Fischer (1996:11), a 

mídia atua como uma pedagogia, na qual “o sujeito adolescente é incitado a falar, ao 

mesmo tempo em que é nomeado, orientado, normalizado e classificado, de modo 

particular quanto aos cuidados que deve ter com o seu corpo e a sua sexualidade”. 

Ao finalizar esta seção, volto novamente a colocar em articulação os estudos 

de gênero e os Estudos Culturais, lembrando, por exemplo, a partir de Escosteguy 

(2001) como  

O feminismo tem influenciado formas cotidianas de se trabalhar (...) Ele tem 
produzido novos objetos de estudo, obrigando-nos, além disso, a reformular 
velhos objetos. (...) Ele tem contribuído para um deslocamento mais geral: 
da crítica anterior, baseada na noção de ideologia, para abordagens que se 
centram nas identidades sociais, nas subjetividades, na popularidade e no 
prazer. (p.15) 

 

A relação entre estes campos de estudo também é indicada por Hall (apud 

ESCOSTEGUY, 2001), quando ele relata que 

 

Em dado momento Michael Green e eu decidimos experimentar e convidar 
algumas feministas, que não trabalhavam conosco, para vir para o centro... 
O feminino, então realmente irrompeu no Centro, em seus próprios termos, 
de sua própria e explosiva maneira. Mas não era a primeira vez que os 
estudos culturais pensavam sobre política feminista ou se tornavam cientes 
dela. (p.31) 
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Atualmente ambos os campos de estudo se debruçam sobre as relações 

existentes entre a cultura e a sociedade; preocupando-se tanto com suas formas 

culturais, quanto com as relações e mudanças sociais, onde os sujeitos são 

interpelados pelas manifestações culturais. 

 

2.1.2 O Campo dos Estudos Culturais 

 

A emergência dos Estudos Culturais (E.C.), é associada à criação do Centro 

de Estudos Contemporâneos da Universidade de Birmingham (CCCS) – Inglaterra, 

no ano de 1964. As obras de Raymond Williams (1958) e Richard Hoggart (1957), 

consideradas bastante influentes para o estabelecimento do campo, contêm muitas 

das discussões que passaram a pautar os emergentes Estudos Culturais, estando 

entre essas as que questionavam as distinções entre as chamadas “alta” e “baixa” 

cultura, as quais conduziram à busca de rompimento desta distinção. Foi tal 

rompimento, processado ao longo do desenvolvimento do campo, que possibilitou 

que artefatos da chamada cultura popular passassem a ser, também, objeto de 

análises acadêmicas. Cabe destacar, novamente, a centralidade que passou a ser 

conferida à cultura no campo dos E.C., ao ponto de Hall (1997: 12) indicar ter 

ocorrido uma “virada cultural” que impactou as produções intelectuais e acadêmicas 

do campo, ao atribuir à cultura uma dimensão substantiva e epistêmica. Segundo 

ele, “essa centralidade “força-nos a repensar radicalmente a centralidade do 

“cultural”, bem como a articulação procedida entre os fatores materiais e culturais ou 

simbólicos na análise social.” Valho-me, das palavras de Hall (1997) para explicitar 

um pouco mais detidamente a que outros movimentos tal virada nos remete 

 

A “virada cultural” amplia esta compreensão acerca da linguagem para a 
vida social com um todo. Argumenta-se que os processos econômicos e 
sociais, por dependerem do seu significado e terem conseqüências em 
nossa maneira de viver, em razão daquilo que somos- nossas identidades- 
e dada a “forma como vivemos”, também tem que ser compreendidos como 
práticas culturais, como práticas discursivas. (...) O significado surge, não 
das coisas em si – a realidade- mas a partir dos jogos de linguagem e dos 
sistemas de classificação nos quais as coisas são inseridas. [grifos do autor] 
(p.10) 

 

A “virada cultural” associa-se à virada lingüística, cabendo lembrar que foi a 

partir desta virada, que a linguagem passou a ser compreendida não apenas como 
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uma forma de comunicação, mas como exercendo efeitos constitutivos sobre os 

sujeitos e suas compreensões; assim, a partir dela, deixou-se de buscar a 

correspondência unívoca entre as palavras e as coisas (a “verdade”) e se passou a 

entender que há uma relação de atribuição de significados às coisas processando-se 

através das linguagens. Assumiu-se, também, ser “toda a ação social “cultural” e 

expressarem todas as práticas sociais um significado sendo, neste sentido, práticas 

de significação.” (HALL 1997: 1). Aliás, foi a partir da virada cultural que os E.C. 

foram impelidos a “repensarem radicalmente a centralidade do “cultural” e a 

articulação entre os fatores materiais e culturais ou simbólicos na análise social” 

(HALL, 1997: 12). 

Segundo Hall, essas “revoluções da cultura” impactaram os modos de viver e 

os sentidos que atribuímos à vida, fazendo-nos repensar as identidades sociais, pois 

essas são construídas “no interior da representação, através da cultura.” (1997: 8) 

Retomando uma visão mais histórica do campo, cabe registrar que, 

Inicialmente, as investigações desenvolvidas focalizavam as relações existentes 

entre cultura e sociedade; essas preocupavam-se tanto com formas culturais, quanto 

com relações e mudanças sociais, concentrando suas temáticas no estudo das 

subculturas e das condições sociais e culturais dos grupos de jovens, que viviam na 

periferia dos centros urbanos, além de serem desenvolvidas pesquisas relacionadas 

com “a escola, a música e a linguagem” (ESCOSTEGUY, 1999: 146). Tais estudos 

fundamentavam-se especialmente no Marxismo, tendo-se definido, a partir dos anos 

1980, novas modalidades de análise dos meios de comunicação que incluíram 

abundantemente os estudos de recepção dos meios massivos. Mas, posteriormente, 

algumas pesquisas produzidas a partir de teorias marxistas passaram a estabelecer 

vínculos com a perspectiva pós-estruturalista, de maneira que as produções nesta 

área tornaram-se predominantes (ESCOSTEGUY, 2001). Tais estudos passaram a 

concentrar-se, então, nas problemáticas da cultura popular, tendo o Centro de 

Birmingham se tornado, tal como destacaram Mattelart & Neveu (2004: 56), “um 

caldeirão de cultura de importações teóricas e de trabalhos inovadores com objetos 

julgados até então indignos do trabalho acadêmico.” Além disso, como também 

destacaram esses mesmo autores (apud, ESCOSTEGUY, 2001), a noção de 

Laboratório, usualmente utilizada de forma bastante pretensiosa em algumas 

investigações, adquiriu toda a sua pertinência no CCCS, local em que se procedeu a 
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uma “rara combinação de comprometimento social e político e de ambição 

intelectual”, que se expressa em uma impressionante quantidade de estudos. 

Como já referido, inicialmente as pesquisas no campo dos Estudos Culturais 

dedicavam-se, em sua maioria, ao estudo das denominadas subculturas, criticando 

noções elitistas que se reportavam a uma distinção entre alta e baixa cultura. Com o 

decorrer dos anos, essa distinção deixou de ser relevante e o termo cultura adquiriu 

diferentes significados, como salientou Marisa Vorraber Costa et al. (2003) 

 

‘Cultura’ transmuta-se de um conceito impregnado de distinção, hierarquia e 
elitismos segregacionistas para um outro eixo de significados em que se 
abre um amplo leque de sentidos cambiantes e versáteis. Cultura deixa, 
gradativamente, de ser domínio exclusivo da erudição, da tradição literária e 
artística, de padrões estéticos elitizados e passa a contemplar, também, o 
gosto das multidões. Em sua flexão plural – ‘culturas’ – é adjetivado, o 
conceito incorpora novas e diferentes possibilidades de sentido [grifos das 
autoras]. (p.36) 

 

A partir da década de 1990, os significados atribuídos ao termo cultura 

ampliaram-se. Ainda mais e os Estudos Culturais deslocaram suas atenções para 

questões relativas à subjetividade e identidade. Nesse momento, como frisou Silva 

(2002), a cultura passou ser entendida como “um jogo de poder”, explicando-nos o 

autor esta compreensão de cultura, do seguinte modo 

 

O redimensionamento do entendimento de cultura envolve a rejeição da 
noção tradicional que significa a cultura como o agrupamento dos costumes, 
hábitos e valores de uma sociedade que se apresentam como fixos, 
neutros, limitados e que não se transformam ao longo do tempo. Nessa 
perspectiva, o conceito amplia-se para ser entendido como qualquer 
produção e atribuição de sentidos e significados sobre o mundo social – 
atribuição de sentidos e significados que é orientada por relações de poder. 
(p.46) 

 

Para Hall (1997: 41), a cultura é o lócus central de uma sociedade, sendo 

também na cultura estabelecidas e contestadas as diferenças entre os sujeitos. 

Como ele salienta: “toda a nossa conduta e todas as nossas ações são moldadas, 

influenciadas e, desta forma, reguladas normativamente pelos significados culturais.” 

É importante assinalar, então, que na perspectiva dos Estudos Culturais, cultura 

deixa de ser compreendida como “decorrência de processos políticos e econômicos” 

(Paul Du Gay et al, 1997: 2), uma vez que esses processos também são entendidos 

como culturais e constitutivos do mundo social. Assume-se, também, que são 
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culturais todas as práticas partilhadas, cotidianamente, pelos grupos sociais. Enfim, 

entende-se que a cultura penetra em todos os espaços, de maneira que todas as 

práticas sociais têm uma dimensão cultural (HALL, 1997). 

Notadamente no contexto estadunidense dos E.C., a análise de artefatos 

culturais, tais como filmes, revistas, jornais, programas televisivos ganhou destaque 

e, nos trabalhos de Giroux, & Maclaren, (1994), Kellner (2001) passou-se a ressaltar 

o papel pedagógico exercido pela mídia, ampliando-se, assim, o entendimento do 

educativo, na medida em que se passa a pensar que a produção do conhecimento é 

inseparável das formas sociais e culturais. Como salientou Silva (2004) passou-se 

inclusive a estabelecer uma equivalência entre o cultural e o pedagógico, 

destacando, o autor, que é possível proceder a uma equivalência entre os 

conhecimentos produzidos em instituições formais e àqueles produzidos por 

artefatos culturais, noção que se condensa, de alguma forma no conceito de 

pedagogia cultural. Como já indiquei anteriormente, a partir de Fischer (1996), a 

mídia tem investido intensamente em sujeitos jovens. Como essa autora indica  

 

Nos especiais de TV feitos em 92, obviamente sem explicitar objetivos de 
mercado, citam-se os múltiplos lugares de aparição dos adolescentes, 
desde o início dos anos 90, nos programas de TV e nos grandes jornais e 
revistas, como se esse grupo tivesse magicamente emergido na sociedade. 
(...) Agora, o que é surpreendente é o surgimento quase em massa de um 
conjunto de produtos feitos especialmente para o público adolescente. Mas 
é preciso registrar que esse momento já vinha sendo preparado, na própria 
televisão e principalmente na área editorial. (p.42) 

 

Incluo tal destaque para indicar o papel que as produções midiáticas possuem 

na construção de padronizações, prescrições e expectativas, relativamente aos 

comportamentos juvenis, aspecto também ressaltado por Alex Branco Fraga (2000: 

68), quando o autor aponta que através dessas produções se “Impõe a uns a delícia 

e a outros a dor de ser adolescente, encravando nos corpos as fronteiras 

requeridas.” Saliento, então, algumas das produções midiáticas especialmente 

endereçadas ao público jovem, mais destacadas entre os/as jovens brasileiros/as:  a 

novela Malhação, que se mantém no ar desde 1995; o Programa Regional Patrola, 

que estreou em Abril de 1999, e continua em exibição; os programas veiculados pela 

emissora MTV20 que, no Brasil, pode ser acessada através de uma antena UHF 

desde outubro de 1990, entre outros programas destinados ao público jovem. Entre 
                                                 
20 Music Television  
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as mídias impressas, destaco a proliferação de revistas tais como: Capricho, Carícia, 

Atrevida, TodaTeen, Gloss, entre outras, todas elas endereçadas aos jovens e, 

notadamente, às mulheres jovens. E, entre as emissoras de rádio que se auto-

intitulam “voltadas para o público jovem”, destacam-se: Atlântida, Jovem Pan, Pop 

Rock, entre outras, sendo igualmente considerável o volume de anúncios impressos, 

bem como de comerciais televisivos direcionados à venda de produtos para esse 

mesmo grupo de sujeitos.  

Em função de tudo o que foi registrado, é possível dizer, então, que os meios 

de comunicação, em geral, são importantes artefatos culturais que “parecem afirmar 

em nosso tempo o estatuto da mídia não só como veiculadora, mas também como 

produtora de saberes.” (FISCHER, 1997: 61). E é assim que tais artefatos, a partir 

das representações e discursos que veiculam e das histórias que narram atuam na 

produção de modos de ser jovem, de viver a juventude, inventando práticas, mas, 

também, criando desejos, aspirações etc.. 

Busco agora esclarecer o significado atribuído ao termo representação neste 

estudo. Como Silva (1999: 17) apontou, a representação é entendida como um 

processo cultural em que atuam práticas de significação e sistemas simbólicos que 

posicionam os sujeitos, de tal maneira que é possível dizer não existir identidade 

fora da representação. “É por meio dos significados produzidos pelas 

representações que damos sentido à nossa experiência e àquilo que somos, tal 

como destacou Hall (1997), autor que salienta, ainda, ser possível sugerir que são 

esses sistemas simbólicos que “tornam possível aquilo que somos e aquilo no qual 

podemos nos tornar.” Desta forma, os discursos e as representações produzem 

identidades individuais e coletivas, reconhecidas e legitimadas na cultura na qual 

estamos inseridos/das, sendo os “diferentes significados produzidos por diferentes 

sistemas simbólicos.” (SILVA 1999: 18) Como salientou Silva (1999), a partir de Hall 

(1997) 

A representação não é um campo passivo de mero registro ou expressão de 
significados existentes. A representação tampouco é simplesmente o efeito 
de estruturas que lhe são exteriores: o capitalismo, o sexismo, o racismo... 
Os diferentes grupos sociais utilizam a representação para forjar a sua 
identidade e as identidades dos outros grupos sociais. Ela não é, entretanto, 
um campo equilibrado de jogo. Por meio da representação travam-se 
batalhas decisivas de criação e de imposição de significados particulares: 
esse é um campo atravessado por relações de poder. A identidade, é pois, 
ativamente produzida na e por meio da representação: é precisamente o 
poder que lhe confere caráter ativo, produtivo. (p.47) 
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Como Silva (1999) também indicou, os estudos pós-estruturalistas ressaltam 

serem tanto as identidades dos sujeitos, quanto as identidades dos grupos sociais 

produzidas por meio de determinadas formas de representação “– compreendida 

aqui como inscrição, marca, traço, significante e não processo mental – sendo ela (a 

representação), a face material, visível, palpável, do conhecimento.” (SILVA, 1999: 

32). 

Segundo Woodward (2000: 17) “é por meio dos significados produzidos pelas 

representações que damos sentido à nossa experiência e àquilo que somos”. O 

processo de constituição das identidades culturais se estabelece, assim, ou então, 

de maneira geral, em conformidade ou em contraponto com as representações 

culturais, nos processos de significação que não os fixam no significante, mas que a 

ele se associam, o tempo todo, por meio de estratégias sutis. Neste processo, “(...) 

as “coisas” só entram num sistema de significação no momento em que lhes 

atribuímos um significado - nesse exato momento não são simplesmente “coisas em 

si” (...). O processo de significação é, pois, fundamentalmente social, como também 

salientou Silva (1999: 35). E o poder é entendido, a partir de uma perspectiva 

foucaultiana, como “efeito de conjunto, esboçado a partir de todas essas 

mobilidades, encadeamento que se apóia em cada uma delas e, em troca, procura 

fixá-las. Ou ainda, poder (...) é o nome dado a uma situação estratégica complexa 

numa sociedade determinada.” (FOUCAULT, 2007: 103).  

Já em relação às identidades, é importante salientar não serem essas 

circunscritas e nomeadas no contexto de uma cultura, pois somos confrontados por 

uma multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis. Como 

referiu Silva (2007), as identidades são produzidas em momentos particulares, no 

tempo. Em vez de nos narrarmos unificadamente como sujeitos acabados, fixos e 

permanentes, podemos dizer que estamos sendo e vivendo de determinada 

maneira, a partir de implicações sociais e culturais que nos mobilizam. Como já 

venho indicando em outros momentos desta dissertação, a identidade pode ser 

pensada, como “uma celebração móvel”; ou seja, como formada e transformada, 

continuamente, em relação às formas pelas quais somos representados ou 

interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam, sendo então importante 

novamente registrar que a identidade “é definida historicamente, e não 

biologicamente” (HALL: 2005). Inexoravelmente nos compomos a partir das nossas 
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relações com os outros e com o mundo, uma vez que "(...) dentro de nós há 

identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo que 

nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas (HALL, 2005: 13). 

Como Kathryn Woodward (apud SILVA, 1999: 7) indicou, a identidade é marcada 

pela diferença e, segundo a autora, para que a identidade possa existir “ela depende 

de uma outra identidade que difere da sua, mas que lhe proporciona condições de 

existência.” Então, para ela, o olhar do outro se constitui como uma das referências 

na constituição das identidades, bem como da auto-imagem, sendo nos processos 

de identificação/ diferenciação que os sujeitos vão-se constituindo como singulares, 

ou seja, como sujeitos com modos de existência e circulação próprias, que são 

elaborados a partir das interações com os outros. 

Proponho-me analisar as narrativas das jovens investigadas sobre suas 

práticas afetivo-sexuais, entendendo a partir de Jorge Larrosa (1994: 48), por 

narrativa uma prática por meio da qual, através da experiência de si, nos 

constituímos. “O que somos ou o sentido de quem somos, depende das histórias 

que contamos e das que contamos a nós mesmos, (...) das construções narrativas 

nas quais cada um de nós é, ao mesmo tempo, autor, narrador e o personagem 

principal.” A linguagem, para este autor (1994: 63), serve para “apresentar aos 

outros o que já se faz presente para a própria pessoa.” Desta maneira a atividade de 

narrar-se produz sentidos a nós mesmos e à própria história. Para Larrosa (1994), a 

narrativa é: 

 

A dimensão na qual a experiência de si está constituída de uma forma 
temporal e aquela que determina, portanto, aquilo que conta como uma 
personagem cuja continuidade e descontinuidade no tempo é implícita a 
uma trama. (...) Uma dimensão prática que estabelece o que o sujeito pode 
e deve fazer consigo mesmo. (p.58) 

 

As narrativas, entendidas aqui como práticas discursivas, estão implicadas 

com os discursos e a produção de identidades que em decorrência desta implicação 

(re)produzem, (re)significam, normatizam, legitimam, subvertem, extrapolam e, entre 

outros, inventam significados, relações de poder, posições sociais e políticas em 

uma dada cultura e contexto histórico. 

Feitos tais esclarecimentos, cabe refletir sobre como se tem lidado com as 

identidades juvenis pensadas como múltiplas e associadas às diferenciadas formas 

de viver os afetos e a sexualidade na contemporaneidade. Tem-se reiteradamente 
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apontado para a proliferação de muitos modos diferenciados de pertencer aos 

grupos juvenis destacando-se terem os/as jovens códigos próprios para se 

comunicar, adotarem maneiras peculiares de se expressar - gírias, músicas, gestos 

e vestimentas diferenciadas, bem como peculiares formas de relacionarem-se 

afetivo/sexualmente. Tais peculiaridades se, por um lado os conduzem a 

identificações com seus pares, por outro, lhes permitem diferenciarem-se de outros 

grupos de jovens, cabendo, no entanto, sempre lembrar que as construções 

identitárias são sempre “caracterizadas pela indeterminação e instabilidade”, tal 

como indicou Silva (2007: 80).  

Para finalizar esta seção cabe registrar que os E.C. abriram importantes 

espaços para o desenvolvimento de pesquisas sobre gênero, raça, etnia, grupos 

geracionais, entre outras construções procedidas a partir de marcadores, tais como 

a identidade e a diferença. 

 

2.2 TRAMANDO OS CONCEITOS COM O PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Já relatei, na Introdução deste estudo, o mal estar que muitas vezes me 

acometeu ao escutar as conversas e o compartilhamento de experiências 

afetivo/sexuais de meus/minhas alunos/as, especialmente por muitas vezes me 

apanhar julgando-os a partir de valores e normas de comportamentos tidos como 

referência, tanto pela Escola, quanto por muitos grupos sociais. Comportamentos 

esses que à época em que vivi minhas primeiras experiências afetivo/sexuais eram 

bem pouco questionados. Na escola práticas, tais como “pegar”, “ficar”, “namorar” 

são, nos dias atuais, comentadas, narradas e até analisadas, mesmo que sob um 

certo moralismo, motivado até por um pânico moral que em algumas situações se 

instaura nas sociedades frente a determinadas atitudes dos/das jovens. O ambiente 

escolar impõe muitas atitudes prescritivas para a convivência, de maneira que, como 

professora, vivo um constante conflito entre buscar o entendimento das situações 

que ocorrem na escola, a partir dos saberes que venho construindo sobre as 

práticas de sexualidade e gênero, e a exigência de encaminhamentos definidos por 

tais posturas normativas, que me enquadram no papel de professora. Aliás, sobre a 

angústia docente, e a sensação de não ter uma resposta certa para tudo, Rosimeri 

Aquino da Silva afirmou (2008) 
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Nós, educadores, podemos ficar atordoados com incertezas, basta lembrar 
de nossas formações: potivistas, corretas, metodológicas etc. Tudo indica 
que existiu uma época onde tínhamos resposta para tudo e a sociedade, 
assim como, a escola não era tão problemática. Não sabemos se isto é 
verdade, ou se trata de uma visão idealizada do passado. No entanto as 
incertezas, as transformações culturais, próprias da época atual, que 
também é nossa, podem nos deixar em pânico. (p.2) 

 

Além disso, e do destaque que as perspectivas críticas em educação 

assumiram nos cursos de formação de docentes, fomos muitas vezes 

convocadas/os a estabelecer menos proibições, a castigar e a enquadrar menos 

os/as jovens em regras e, muito mais, a tentar compreendê-los/as, buscando ouvi-

los/las antes de repreendê-los, valendo-nos, portanto, de outros enquadramentos 

que nos eram configurados como mais adequados à função docente. Talvez até por 

estar ainda muito impregnada de tais recomendações e também por estar bastante 

mobilizada pela busca de compreender um pouco melhor o modo como os/as jovens 

estabelecem seus relacionamentos, nos dias de hoje, considerei ser importante 

desenvolver este estudo a partir de uma atividade que incluiu muitos momentos de 

escuta. Por certo, participei desses momentos buscando despojar-me de 

compreensões decorrentes de minhas próprias experiências afetivas, ciente que 

estou das muitas reconfigurações processadas nas práticas de 

afetividade/sexualidade dos/das jovens e das nossas próprias práticas, a partir das 

inúmeras interpelações que recebemos dos discursos em circulação nos artefatos 

midiáticos e em outras tantas instâncias contemporâneas. Refiro, mais uma vez, 

valendo-me de Escosteguy (1999), que os discursos nos marcam e nos constituem 

de determinadas maneiras, produzindo nossas identidades mesmo sendo essas 

cambiantes, transitórias, históricas e contingentes. 

Também julgo ser oportuno registrar que busquei me afastar sempre de uma 

posição avaliativa ao escutar as práticas relatadas, pois estava buscando esclarecer 

um pouco mais a dinâmica das relações afetivo-sexuais e alguns dos sentimentos 

que hoje as demarcam, especialmente em função dos múltiplos atravessamentos 

culturais que pluralizam os significados atribuídos a essas práticas. Desses 

encontros resultaram inúmeros questionamentos que busquei transformar em 

reflexões e questões de pesquisa. 
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De maneira geral, a juventude tem sido associada à rebeldia, 

experimentações e vivência intensa dos desejos21, visão que se estende às práticas 

de afetividade vivenciadas neste período da vida. Em relação a tais práticas, é 

possível dizer que muitas atitudes se instauraram: às vezes, elas são “toleradas” por 

alguns adultos, que as consideram transitórias; outras, elas são “execradas” pelos 

que as avaliam, a partir de uma moralidade pautada nos códigos de conduta mais 

tradicionais; outras vezes, ainda, elas são “estranhadas” pelos/as que tentam 

compreendê-las, a partir de suas próprias práticas; e, finalmente, elas são até 

“invejadas” por alguns daqueles/las que não se permitem a vivência de seus desejos 

enquadrando-as em normatizações. 

No entanto, denominações tais como “pegar”, “ficar” e namorar, oriundas da 

linguagem juvenil contemporânea parecem ter sido incorporadas ao vocabulário de 

um grande número de pessoas, pois não raro ouvimos tais expressões em novelas, 

comerciais, músicas, entre outras instâncias da cultura, sendo proferidas por sujeitos 

de diferentes idades, como se todos tivessem o mesmo entendimento acerca de tais 

práticas. Contudo, a partir das narrativas feitas pelas jovens que integraram os 

grupos de investigação que conduzi, é possível perceber que há um borramento de 

fronteiras entre essas práticas, não havendo entre as próprias depoentes um 

significado único e mais amplo que as delimitem com clareza, especialmente quando 

os termos são aplicados às meninas. 

Dediquei-me, então, neste estudo, a problematizar as narrativas que algumas 

jovens realizaram de suas práticas de afetividade/sexualidade, buscando ver que 

atravessamentos culturais essas incluem, trazendo à discussão algumas das 

condições de possibilidade para a sua vivência. Segundo Foucault (2002) é pelas 

condições de possibilidade que se torna possível o aparecimento e/ou transformação 

de um discurso - Foucault as denomina como condições “da formação discursiva” - 

que permeiam, tornam possível e dão sustentação a práticas, bem como os 

discursos que permitem a sua emergência e proliferação. Creio ser possível dizer 

que escutei e refleti sobre os depoimentos dessas jovens, de maneira diferente das 

“escutas” que já havia feito em meu papel de professora. Não que eu tenha me 

despido totalmente dessa minha identidade nos encontros que mantive com os três 

grupos de alunas, mas certamente diferir do que é corriqueiro à sala de aula – o 

                                                 
21 Desenvolvo esta afirmação, com mais consistência no capítulo seguinte. 
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lugar dos encontros era uma sala de aula, mas as normatizações e a organização 

dessa sala de aula eram outras – pois no contexto dos encontros as próprias 

interações processadas assumiram outras conformações. Fazendo a tentativa do 

exercício de descaminho de pensar diferentemente do que se pensa ― e perceber 

diferentemente do que se vê, como referido na epígrafe desta seção. 
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3 JUVENTUDE, AFETIVIDADE E SEXUALIDADE: SITUANDO AS JOVENS E AS 

CONFIGURAÇÕES DE SEUS AFETOS 

 

3.1 MAPEANDO PESQUISAS SOBRE O TEMA 

 

Ver como se dá, através da histórica, a constituição de um sujeito que não é 
dado definitivamente, que não é aquilo a partir do que a verdade se dá na 
história, mas de um sujeito que se constitui no interior mesmo da história, e 
que é a cada instante fundado e refundado pela história. É na direção desta 
crítica radical do sujeito humano pela história que devemos nos dirigir. 
(FOUCAULT, 1999: 10) 

 

Nos últimos anos, as pesquisas e as produções acadêmicas que se debruçam 

sobre questões relacionadas à juventude têm aumentado significativamente. 

Segundo Sposito (2009), ocorreu um crescimento de 8% do total de trabalhos 

realizados acerca desta temática nos programas de Pós-Graduação em Educação, 

no período compreendido entre 1999 e 2006, relativamente ao levantamento 

anterior, publicado em 2002, e que dizia respeito ao período compreendido entre 

1980 e 199822. Tal aumento percentual de produção correspondeu em números 

absolutos a um salto de 18 dissertações e 2 teses para 74 dissertações e 5 teses, 

registrando-se, assim, um aumento importante no número de dissertações. Contudo, 

afirma Sposito (2009), esse movimento não correspondeu a um aumento da 

proporção de pesquisas sobre a temática “Jovens, sexualidade e gênero”, dentro da 

área da Educação, pois, dos 1.458 estudos coletados no levantamento acima 

indicado, realizado em 2006, apenas 9% foram agrupados no tema “Jovens, 

sexualidade e gênero”, apesar de tais estudos terem-se estendido a áreas tais como 

as Ciências Sociais e o Serviço Social, não abordadas na pesquisa anterior. Mas, 

mesmo assim, tal temática aparece em terceiro lugar em freqüência tanto nas 

Ciências Sociais, quanto no Serviço Social, o que indica haver interesse pela 

temática nestas áreas. 

Dentre as pesquisas de mestrado e doutorado desenvolvidas na UFRGS 

sobre o tema juventudes e suas implicações com a sexualidade, nos últimos anos, 

destaco23 as seguintes: “Juventude trans-viada: identidades marcadas invadem a 

                                                 
22 No levantamento anterior realizado no período entre 1980 a 1998 foram analisadas somente as 
produções dos Programas de Pós-Graduação em Educação. 
23 Busca realizada no dia 19/09/2010 no LUME- Repertório Digital da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, no período de 2004 a 2010.  
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rua” - Thais Coelho da Silva (2008); “Representações de masculinidade entre os 

jovens em Moçambique em tempos de SIDA” - Laura Loforte Gomes (2007); “Jovens 

universitários e discursos sobre masculinidades contemporâneas” – Celso Vitelli 

(2008); “As temporalidades no cotidiano de jovens porto-alegrenses.” - Machado 

(2006); e “Meninas (Mal) comportadas: posturas e estranhamentos em uma escola 

pública de periferia” - Juliana Ribeiro de Vargas (2008). Realizei tal busca a partir 

das palavras - chave “juventude/ sexualidade”, encontrei 5 pesquisas (3 

desenvolvidas em Educação e outras 2 em outras áreas) e, em seguida, fiz outra 

pesquisa com a palavra-chave “juventude”, no mesmo período, e encontrei 48 

investigações, dentre elas 32 na área da educação e 16 em outras áreas. Dentre 

essas 32 investigações na área da educação, encontravam-se as 5 pesquisas 

localizadas na busca anterior e 4 que tratavam de questões de gênero, ainda que 

estas não explicitassem a abordagem de gênero em seus títulos; as demais 

pesquisas relacionavam outros atravessamentos à juventude. Na busca pelas 

palavras “juventude/ gênero”, surgiram 5 investigações, sendo que uma delas já 

apareceu na busca que conjugava juventude e sexualidade e à busca anterior a 

partir da palavra-chave juventude. Para concluir tal mapeamento, fiz uma busca a 

partir das palavras-chaves24 “juventude periférica”, onde registra- se 9 pesquisas 

dentre as quais 6 não se tratavam de estudos sobre/ com juventude; pelas palavras 

chaves “juventude/ periferia” registra-se 975 ocorrências de pesquisas desenvolvidas 

em vários campos de conhecimento, nem sempre articulando juventude e periferia. 

De maneira geral as pesquisas localizadas a partir da busca com estas palavras- 

chaves possuem tais palavras e/ou temática juventude e/ou periferia em seu 

desenvolvimento, nem sempre compondo a temática central de seus estudos. Cabe 

destacar, nesta busca, os estudos desenvolvidos nos Programas de Pós-Graduação 

em Educação, Antropologia e Psicologia Social, nos quais registra-se um maior 

número de investigações relacionando juventude e periferia. Por fim, na busca a 

partir das palavras “juventude/ sexualidade/ exclusão” registra-se a tese “Violência, 

juventude e controle social no Uruguai: efeitos da violência na construção de 

trajetórias e identidades” - Nilia Viscardi (2007) desenvolvida no PPG de Sociologia. 

Na busca através das palavras “Adolescência /sexualidade/exclusão”, 

“Gênero/sexualidade/exclusão”, “Sexualidade/exclusão social”, “Afetividade juvenil”, 

                                                 
24 A busca pelas palavras chaves que se segue ocorreram no período de 30/03/2011 a 17/05/2011. 
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“Feminilidade/ exclusão social”, “Sexualidade/ juventude” e “Afetividade/ juventude” 

não consta nenhuma pesquisa.  

Detive-me à leitura de alguns destes estudos, de maneira que recorro a 

alguns deles ao longo desta investigação, me aproximando e/ou distanciando dos 

posicionamentos e reflexões feitas por seus/suas autores/as. Fiz tal mapeamento 

com o objetivo de explicitar, de maneira ampla, a recorrência de pesquisas 

acadêmicas que abordam a juventude articulada com as temáticas 

sexualidade/afetividade, bem como, com a intenção de localizar pesquisas, 

desenvolvidas na UFRGS, que se aproximam da temática que me dispus pesquisar. 

Retomo alguns desses estudos ao logo dessa dissertação, recorrendo às reflexões 

de seus/suas autores/as para tecer minha pesquisa, ora me aproximando de alguns 

desses estudos, ora deles me distanciando. De um modo geral, as indicações 

encontradas em tais dissertações e teses apontam para a importância da realização 

de mais estudos que contemplem os diferentes modos de ser jovem e de viver a 

juventude que caracterizam a época atual, configurando, portanto, a pertinência do 

que busquei fazer nesta dissertação a partir escuta do que relataram as jovens 

mulheres acerca de suas práticas afetivo/sexuais, nos encontros que promovi. 

Considero ser importante referir que em 200325, o Brasil foi considerado o 

quinto país no mundo com maior representação percentual de jovens. O 

mapeamento de características associadas à juventude no país tem possibilitado a 

governantes e pesquisadores de diversas áreas e setores sociais, como órgãos 

oficiais do governo, organizações não governamentais sem fins lucrativos (ONGS), 

escolas, entre outras instâncias sociais, identificarem quais são algumas das 

questões mais cruciais relativas à juventude nos dias atuais. Registro, ainda, que a 

UNESCO26, desde 1997, tem-se dedicado a construir um panorama do jovem 

brasileiro, a partir das palavras dos próprios jovens, pela escuta dos adultos que 

convivem direta e indiretamente com esta parcela da sociedade, considerando, 

também, os discursos midiáticos, como noticiários televisivos, jornais impressos 

entre outros. Como exemplos dos referidos estudos destaco: “Políticas públicas 

de/para/ com as juventudes” (UNESCO, 2004), “Juventudes: outros olhares sobre a 

diversidade” (UNESCO, 2007) “Juventudes e sexualidade” (UNESCO, 2004). Cito 

                                                 
25 Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) - Brasil, 2003. 
26 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura. Fundada em 16/11/1945 com o objetivo de contribuir para a 
paz e segurança no mundo mediante a educação, a ciência, a cultura e as comunicações. 
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tais estudos porque considero que esses contêm dados e reflexões relevantes para 

a investigação que desenvolvi, que também invocarei ao longo deste estudo. Mas, 

saliento que tais estudos apontam para necessidades sociais e para a importância 

do estabelecimento de políticas públicas para a juventude na área da educação, 

sexualidade, emprego, inserção social, entre outras. Segundo Jorge Werthein 

(2004), tais estudos se dedicam a mapear as juventudes brasileiras a partir de suas 

próprias palavras27, subsidiando debates mais aprofundados sobre temas atuais 

que, direta ou indiretamente, se relacionam com as juventudes como educação, 

mercado de trabalho, vulnerabilidades, violências, sexualidade, drogas, entre outros. 

“(...) visando à busca de políticas voltadas para a juventude em suas mais diversas 

facetas.” Cabe referir, também, que, a partir de tais pesquisas, os/as jovens têm sido 

configurados como uma população que necessita de respaldo social, bem como de 

políticas públicas específicas, pois as estatísticas expressam que o envolvimento 

dos jovens com questões relacionadas à violência, desemprego, gravidez não 

desejada, baixa escolaridade, carência de bens culturais, lazer e esporte, entre 

outros, têm aumentado consideravelmente.  

Vamos, então, a elas: o Censo Demográfico de 200028 registrou que dos 34 

milhões de jovens brasileiros, 51% estão fora da escola, sendo que destes, 66% não 

concluíram o Ensino Médio. Já a taxa de desemprego, que entre adultos é de 9%, 

entre os jovens de 18 a 24 anos aumenta para 17%. Além disso, em 2001, das 695 

mil crianças nascidas vivas, (22,6%) eram de mães entre 15 e 19 anos.29 E mais, de 

acordo com dados fornecidos pelo DEPEN - Departamento Penitenciário Nacional 

(2001), do total da população carcerária, em torno de 30%, teria entre 18 e 24 anos. 

Tais dados apontam, assim, para a importância da proposição de políticas públicas 

específicas para esta parcela da população, mesmo que eles em si não explicitem 

as diversidades neles contidas. Seria preciso, portanto, que se busque ter mais 

clareza acerca das situações expressas nesses dados quantitativos para que seja 

possível identificarem-se os diferentes atravessamentos, demarcações e 

especificidades locais, que neles não ficam registradas. 

                                                 
27 Esclareço que ao reproduzir tal afirmação, não estou defendendo posições que associam a essa 
possibilidade dos sujeitos falarem de si, necessariamente, a conotação de que desse modo se 
alcança compreensões “mais verdadeiras” das situações focalizadas. 
28 O CENSO de 2010 ainda não divulgou dados detalhados de cruzamentos como este (juventude/ 
escolaridade/ desemprego). 
29 Ministério da Saúde. Datasus. SIM/SINASC, 2001. 
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No Brasil, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)30
, são  

considerados adolescentes os sujeitos que possuem entre 12 anos completos e 18 

anos. Já as declarações emanadas das Nações Unidas consideram jovens, os 

indivíduos com idade entre 14 e 25 anos, sendo o período inicial dessa etapa, o 

compreendido entre os 14 e os 18 anos, denominado de adolescência. Contudo, 

essa delimitação exata de idades é consequência de uma necessidade política, uma 

vez que os governantes precisam eleger e organizar critérios para a elaboração de 

políticas públicas para o atendimento à população. Cabe destacar, também, que, de 

maneira geral, os diversos grupos sociais atualmente nomeiam os/as jovens de 

diferentes idades como adolescentes. Desta maneira, a denominação adolescente, 

usualmente utilizada, extrapola os enquadramentos etários, bem como as 

caracterizações pautadas no desenvolvimento biológico e/ou psicológico e as 

teorizações conceituais do campo de conhecimento em que foi criado. Trata-se de 

uma apropriação que resignifica um conceito a partir de práticas culturais. 

 

3.2 ADOLESCENTES, JOVENS, JUVENTUDES: SITUANDO AS JOVENS 

INVESTIGADAS 

 

Muitos dos estudos sobre juventude, dentre os quais destaco as produções 

de Pais (2003), Dayrell (2007), Carrano (2003), Sposito (2003), Abramo (2005), 

Schmidt (2001), entre outros, nos apontam que o critério idade não deve ser o único, 

nem o principal critério para se agrupar pessoas. Tem-se buscado compreender a 

juventude além dos limites biológicos, sob a ótica da diversidade e da singularidade, 

uma vez que, nos dias atuais usualmente tem-se afirmado serem muitos os modos 

de ser jovem.  

É importante que lembremos que a juventude é uma construção da 

modernidade, pois até a Idade Média os sujeitos passavam da infância para a idade 

adulta: “só se saia da infância ao se sair da dependência ou, ao menos, dos graus 

mais baixos de dependência”, tal como registrou ARIÈS (1986: 42). Tem-se 

considerado que foi no período entre as duas grandes guerras, do século XX, que se 

iniciaram os registros do surgimento da categoria adolescente, termo oriundo do 

                                                 
30 O Estatuto da Criança e do Adolescente foi instituído pela Lei 8.096 em 13/07/1990 é um conjunto 
de normas do ordenamento jurídico brasileiro que tem por objetivo a proteção integral da criança e do 
adolescente, aplicando medidas, e expedindo encaminhamentos. 
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campo de estudos da Psicologia, que a caracteriza como uma fase do 

desenvolvimento humano que marcaria a transição entre a infância e a idade adulta, 

e que se caracterizaria por nela ter início o amadurecimento sexual. Os primeiros 

estudos sobre jovens foram realizados em 1920, abordando a delinqüência e a 

marginalidade, sendo possível afirmar que foi apenas após a segunda Guerra 

Mundial (1939-1945), que os jovens passaram a ser vistos como sinônimos de 

mudança social, pela abordagem sociológica. “Daí em diante, a adolescência se 

expandiria, empurrando a infância para trás e a maturidade para frente” tal como 

também registrou Ariès (1986: 47). Foi também nesta época, que os jovens 

(adolescentes) começaram a ser retirados do mercado de trabalho para 

frequentarem instituições educacionais, estabelecendo-se ser a adolescência uma 

fase transitória e de preparação para o trabalho. 

Como já referido, entende-se nas perspectivas teóricas que assumo, que o 

início e o final da adolescência não são marcados apenas por mudanças fisiológicas, 

mas, sobretudo, por vivências sociais e culturais tais como a permanência ou não na 

escola, a inserção ou não ao mercado de trabalho, a iniciação sexual, o casamento 

entre outros marcadores sociais vigentes em cada cultura. Mas é preciso considerar, 

igualmente, para caracterizar este período da vida humana, os contextos social, 

histórico e econômico, bem como os atravessamentos de classe, gênero, etnia, 

entre outros, sendo importante lembrar que os diferentes grupos indígenas e as 

sociedades orientais, entre outras culturas, atribuem outros significados, bem como 

procedem a outras delimitações etárias e atribuições sociais ao grupo em questão. È 

necessário registrar que a juventude/adolescência é uma categorização complexa e 

dinâmica estudada por diferentes áreas do conhecimento, havendo diferentes 

conceituações e delimitações etárias para ela. João Pedro Schmidt (2001) acentua 

que os conceitos de juventude e adolescência indicam fenômenos históricos e 

sociais com diversidades internas, uma vez que os segmentos juvenis de uma 

mesma geração podem ser, em algumas dimensões, tão diferentes entre si quanto 

de uma geração para outra, contudo, seus componentes compartilham elementos 

culturais e atitudinais comuns, que são considerados próprios à sua geração. 

Destacando que a idade é um “fenômeno social, não apenas biológico”. Schmidt 

(2001: 184) explicitou, também, que: “o termo juventude é polissêmico, mas que três 

adjetivações principais estão a ele associadas: 1) um período etário, situado entre a 

infância e a juventude; 2) um certo estado de espírito; 3) e um estilo de vida”. 
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Segundo Novaes (2006), os grupos/ segmentos juvenis falam por parcelas da 

juventude, nunca por todos os que se encontram em uma mesma faixa etária, pois 

os limites de idade não são fixos, decorrendo disso que jovens com idades iguais 

vivam juventudes desiguais. Para quem não tem direito à infância, a juventude 

começa mais cedo e, da mesma forma, a vida adulta; mas, segundo Schimdt (2001) 

tem ocorrido um alargamento do tempo da juventude, permanecendo os jovens, nos 

dias atuais, mais tempo na casa dos pais. José Machado Pais (2003) dá destaque a 

ser a juventude uma categoria socialmente construída e, portanto, sujeita a ser vista 

de diferentes formas no grupo, ao longo dos tempos. 

Nesta investigação utilizei as expressões “jovens” e “juventudes” para referir-

me aos sujeitos investigados, jovens mulheres com idades entre 13 e 16 anos, que, 

portanto se enquadrariam na categorização adolescente. Contudo, por se tratar de 

um estudo acadêmico, opto por tais denominações, por considerar que as mesmas 

estão menos implicadas com o fator etário e com as teorizações localizadas no 

campo da psicologia e outros estudos pautados no desenvolvimento biológico dos 

sujeitos. Mesmo reconhecendo que a denominação adolescente está sendo 

resignificada a partir de práticas culturais, faço essa opção com a intenção de 

explicitar a multiplicidade de identidades e modos de viver essa etapa da vida que é 

fortemente atravessada por fatores sócios- culturais e pela identificação com o 

posicionamento teórico dos/das pesquisadores/as citados/as. 

A utilização do termo juventudes, no plural serve a diversos/as teóricos/as que 

têm a intencionalidade de demarcá-lo como um conceito denominador possível para 

a juventude da contemporaneidade, uma vez que há diversos modos de ser jovem 

em nossa sociedade, tal como já indiquei. Não há, portanto, uma categoria teórica 

que possa dar conta da diversidade de situações e especificidades das vivências e 

elementos identificatórios destes grupos, pois, nos dias atuais, os jovens se 

organizam em diferentes grupos, com diferentes códigos, sistemas de pertencimento 

e expressão. 

 

3.3 JUVENTUDES NA CONTEMPORANEIDADE 

 

As últimas décadas caracterizam-se pelas diversas transformações sociais, 

econômicas e políticas nelas ocorridas, sendo que essas afetaram bastante nossos 

modos de ser e de estar no mundo. Algumas formas cartesianas de pensar a 
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racionalidade, bem como de estendê-las a ações metodológicas, bem como a busca 

de metateorias voltadas à busca de soluções definitivas para as indagações e 

problemas do mundo perderam espaço, num mundo em transformação, no qual 

movimentos, quebras, dobras, cortes, rupturas e fluidez são frequentes. 

Segundo Bauman (2001), fluidez ou liquidez seriam metáforas adequadas 

para descrever o estágio presente da era moderna. Sobre a vida na modernidade 

líquida31, afirma o autor (2001) 

 

Seria imprudente negar, ou mesmo, subestimar a profunda mudança que o 
advento da “modernidade líquida” produziu na condição humana. O fato de 
que a estrutura sistêmica seja remota e inalcançável, aliado ao estado fluído 
e não-estruturado do cenário imediato da política-vida, muda aquela 
condição de um modo radical e requer que repensemos os velhos conceitos 
que costumavam cercar suas narrativas. (p.15) 

 

Os acontecimentos do final do século XX, marcados, por exemplo, pela 

expansão e início do uso do computador, bem como pelo desenvolvimento de outras 

tecnologias capazes de operar em uma velocidade sequer imaginada há anos 

alguns anos atrás, sendo que muitas delas não estão disponíveis à maioria da 

população e, além disso, se tornam obsoletas com grande rapidez. Além disso, esse 

tempo caracteriza-se pela massificação da informação e da cultura, bem como pela 

difusão da televisão, e de outras mídias de comunicação, tais como os telefones 

celulares e os computadores portáteis, por exemplo, que igualmente contribuem 

para o surgimento de um sentimento de provisoriedade, que com frequência alia-se 

à insegurança e incerteza. Autores como Deleuze (1992, 1992), Bauman (2001) e 

Lemert (1997), ainda que de maneiras distintas, apontam para o fato de que o 

mundo outrora chamado de “moderno”, vem passando por transformações e que, 

como Coutinho (2002) ressaltou, vem “se (des/re)organizando de tal maneira que as 

formas como experimentamos esse mundo estão sendo profundamente alteradas. 

Dessas transformações que caracterizam a sociedade atual, denominada por 

alguns autores como contemporânea, decorreu uma modificação nos modos de se 

lidar com o tempo - esvaecem-se noções tidas como passado, presente e futuro, 

                                                 
31 Período atual adjetivado como um tempo de acontecimentos “leves”, “líquidos” e “fluídos”, por 
serem estes acontecimentos provisórios que não se mantém do mesmo jeito por muito tempo. O 
referido autor considera a “fluidez” como principal metáfora para o atual tempo em que vivemos, pelo 
fato dos líquidos não manterem sua forma com facilidade, diferente da maneira moderna de viver e 
adjetivada por ele de como modernidade sólida/ pesada o período histórico do ocidente denominado 
como Idade Moderna (século XIV a XVIII), que se consolidou com Revolução Industrial. 
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passando-se a situar o sujeito em um tempo único, no qual o imediatismo e a 

satisfação dos desejos prevalecem (BAUMAN, 1998). É possível dizer, ainda, a 

partir de Bauman (2001, 2004), que vivemos em um tempo de avidez e pressa, um 

tempo multifacetado pelo uso das novas tecnologias. Com o celular, por exemplo, 

podemos estar em um lugar, realizando determinada atividade e, ao mesmo tempo, 

nos comunicar com pessoas que estão em locais distantes ,além de podermos estar 

constantemente conectados; ou seja, podemos desempenhar diferentes funções 

sociais, simultaneamente. Como assinalou Bauman (2001), a forma diferenciada de 

nos relacionarmos com o tempo e o espaço é uma das características marcantes da 

vida contemporânea, dessa modernidade líquida, na qual o tempo e o espaço são 

separados da prática da vida e entre si, podendo ser teorizados como categorias 

distintas e independentes. 

Cabe indicar que estarei me valendo do termo contemporaneidade, neste 

estudo, para referir-me a este tempo de constante transformações, de fragmentação 

das paisagens culturais gênero, sexualidade, etnia, classe, ração, nacionalidade, 

entre outras, que marcam o tempo presente, de meados do século XX aos primeiros 

anos do século XXI, também denominado pós-modernidade, por outros autores. E 

esclareço, ainda, que compreendendo ser a contemporaneidade esse tempo que 

está em constante construção e tensão entre a modernidade e a pós- modernidade, 

não se referindo a um período histórico, mas um “produto de uma série de 

transformações, deslocamentos, variações, alterações dos modos de percebermos, 

significarmos, entendermos e vivermos a isso que chamamos realidade”, tal como 

Coutinho (2002: 43) igualmente ressaltou.  

Em função de tudo o que foi apontado, é possível dizer, então, que nos dias 

atuais, a vida nos centros urbanos é marcada pelo individualismo, competitividade, 

insegurança e instabilidade, vivências contemporâneas que também marcam as 

identidades juvenis. Segundo Souza (2003: 35) “na sociedade, contemporânea, a 

juventude emerge como um tempo de ousadia, vigor, liberdade e riscos. Em outro 

extremo temos a retórica do medo, da violência, da juventude como problema 

social”. Em sua dissertação, a referida autora nos apresenta como tal retórica foi 

sendo construída em diferentes épocas. Nos anos 1950 os/as jovens eram 

adjetivados como “rebeldes sem causa”, expressão que associava transgressão e 

delinqüência à juventude. Já na década de 1960, a juventude era qualificada como 

criativa e comprometida com a mudança social. Nos anos 1970 as representações 
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de jovens passaram a apresentá-los como ameaçadores da ordem social, categoria 

que incluía a ideia de transformação. Nos anos 1980, eles/as foram categorizados 

como “doentes”, em função de atitudes associadas ao individualismo, consumismo e 

frente à sua indiferença em relação a assuntos públicos. E, nos anos 1990, os 

jovens ganharam visibilidade social, entre outros, pelo investimento da mídia que os 

apresentava como participantes de movimentos de contestação social. Um exemplo 

desse investimento midiático diz respeito ao destaque dado às reivindicações dos 

“caras pintadas”32, no processo de impeachment do então presidente da república 

Fernando Collor de Mello. Aliás, neste período, os/as jovens foram vistos, ao mesmo 

tempo, como vítimas e promotores da cisão social, como depositários de medo e 

angústias e como a encarnação dos dilemas da sociedade contemporânea. A partir 

de tais categorizações procedidas pela autora acima citada, é possível dizer que, de 

maneira geral, a sociedade tende a glorificar e/ou demonizar a juventude, questão 

discutida, por exemplo, por Henry Giroux (1996) a partir do estudo “O filme Kids e a 

política da demonização da juventude”. Alex Branco Fraga (2000) também realizou 

importantes reflexões sobre como a sociedade, de um modo geral, se relaciona com 

a juventude, ao indicar como se processam, em diferentes campos discursivos, 

alguns modos de representar a juventude. Dentre esses, ele destaca, por exemplo, 

ser esse um “tempo”, uma “etapa de vida” turbulenta, marcada por transgressões, 

agitações e mudanças desordenadas, onde a mídia informativa a “demoniza”. Fraga 

propõe que pensemos como tal representação opera sobre os corpos dos/as jovens 

indicando a importância de pensar-se sobre como compreender, então, os/as jovens 

que não são transgressivos e a maneira como os discursos sobre o/a jovem 

transgressor/a possibilitariam a construção de uma representação de juventude 

regrada, resumida nas expressões “bom moço” e “boa moça”. 

Como referiu Fraga (2000) 

 

Uma pluralidade de discursos desenha a adolescência contemporânea, 
como um fenômeno complexo e contraditório (...) uma premissa que 
concede o direito às eventuais transgressões de ordem juvenil. Porém não é 
qualquer transgressão que desfruta essa tolerância social. (...) Esse temor 
repousa sobre a idéia de que uma suportável, e até mesmo desejada 
transgressão “aborrescente” se transforme em uma transgressão “fora- de- 
controle”. Para evitar tal risco, é preciso aumentar a vigilância e fazer com 
que as fronteiras se inscrevam e se exponham nos corpos jovens. (p.61) 

                                                 
32 Denominação dos/as jovens brasileiros participantes do movimento estudantil no ano de 1992, que 
reivindicavam o impeachment do presidente do Brasil. Um dos símbolos deste movimento foi a 
pintura dos rostos nas cores verde e amarela como forma de expressão e contestação. 
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Como o autor (FRAGA, 2000) ressaltou, há certa tolerância social com a 

transgressão juvenil; afinal, a adolescência é um fenômeno complexo - desde que 

essa não ultrapasse alguns limites. Então, como esta é uma fase de risco, é 

necessário que se exerça sobre ela constante vigilância. Em outras situações, tais 

como as que envolvem as discussões acerca da maioridade penal, novamente a 

questão do estabelecimento de limites está destacada. Invoca-se, nessa situação 

um discurso de responsabilização, que é colocado em oposição ao da tolerância, 

não se restringindo tal discussão ao âmbito das leis, mas espraiando-se essa pela 

mídia nacional. 

Por outro lado, é possível dizer que vivemos em uma sociedade onde 

ser/parecer jovem é cultuado, pois a juventude é constantemente relacionada à 

saúde, ousadia, liberdade. Desta maneira, não basta ser jovem, é preciso manter-se 

jovem, saudável e vigoroso/a, independente da idade. Vivemos em uma sociedade 

que cultua a juventude, tal como indicou Soares (2005). Afirmou ela 

 

A juventude é supervalorizada, manter-se jovem e bonito/a é um ideal da 
nossa sociedade. Ser jovem não é uma fase com faixa etária determinada, 
mas um ideal a ser alcançado. Por isso, deseja-se chegar à juventude cedo 
e nela permanecer por muito tempo. (p.80) 

 

Aliás, não é apenas essa autora que aponta vivermos um processo de 

juvenilização da sociedade, no qual, nós, em alguma medida, somos convocados a 

permanecer (ou parecer) jovens. Tem-se inclusive indicado estar em ação um 

borramento de fronteiras entre ser criança, jovem e adulto. Muitos desejam parecer 

jovens e manter seus corpos jovens. Mas o que se ambiciona, não é qualquer 

juventude, mas uma juventude frequentemente narrada, representada e descrita 

pela mídia como saudável, dinâmica e, sobretudo, bela. Além disso, ambiciona-se, 

também, pensar, agir e fazer escolhas com maturidade, sabedoria e o discernimento 

que a idade possibilitaria. Mas, cabe destacar, agora, a partir das vertentes teóricas 

que assumi neste estudo, que as características associadas à juventude e à vida 

adulta não correspondem intrinsecamente à realidade: tais categorizações são 

construções culturais processadas em diferentes épocas e situações. É importante 

frisar, mais uma vez, que as representações que apontei acima se inscrevem em um 

sistema representacional e que esse, por sua vez, se associa a discursos que 
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passaram a circular intensamente em diferentes instâncias e produções, 

notadamente nas sociedades ocidentais. Há que considerar outros modos de ser 

jovem e adulto. Fiz as considerações acima especialmente com a intenção de 

problematizar a maneira contraditória e ambígua como que se tem lidado com as 

juventudes, na contemporaneidade, a qual constantemente tem cobrado de gestores 

do Estado e da escola ações sociais. 

 

3.4 AFETIVIDADES E SEXUALIDADES JUVENIS REVISANDO MAIS ALGUMAS 

PESQUISAS 

 

Autoras como Mary Garcia Castro, Mirian Abramovay e Lorena Bernadete da 

Silva (UNESCO, 2004) referem que a juventude é um momento em que a 

experimentação da sexualidade colabora na estruturação de identidades, 

correspondendo, também, essa etapa a um ciclo decisivo para a demarcação de 

diferenças de gênero. As autoras apontam que, nesta fase, é possível potencializar a 

criatividade, a singularidade e o respeito à diversidade sexual, enfatizando, também, 

a necessidade de estudos que conjuguem sexualidade, escola e educação sexual de 

jovens. 

A partir da década de 1980 estudiosos/as, pesquisadores/as e governantes 

brasileiros/as passaram a se deter nas questões que relacionam sexualidade e 

juventude, em decorrência de problemas associados ao aumento da incidência de 

jovens acometidos com DSTs e AIDS, bem como em função da gravidez precoce. 

Contudo, os primeiros trabalhos que focalizavam a articulação entre sexualidade e 

juventude voltados à escola discutiam, apenas, questões biológicas. Sobre essa 

situação afirmou Marcos Ribeiro (2004: 4), em seu trabalho sobre a saúde juvenil e a 

sua prevenção nas escolas: “hoje, todos têm clareza de que o entendimento 

biológico, apesar de importante é insuficiente para a compreensão total do indivíduo. 

E, por isso, a leitura dos aspectos emocionais, socioculturais, históricos entre outros, 

torna-se fundamental (...)”. Pesquisas relacionadas à incidência da AIDS no Brasil, 

no período entre 1980 e 2004, indicaram o percentual de 15, 2% de jovens menores 

de 24 anos infectados, sendo que, deste total, aproximadamente 64% (32.116) eram 

mulheres e 36% (22.944) homens. Em outra pesquisa realizada entre o ano 2000 e 

junho de 2009, foram registrados, no Brasil, 3.713 casos de AIDS em meninas de 13 

a 19 anos (60% do total de casos registrados), contra 2.448 casos de meninos. Na 
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faixa etária que vai dos 20 aos 24 anos, havia mais de 13 mil (50%) casos entre as 

meninas e mais de 13.250, entre os meninos, o que revelava um certo equilíbrio. No 

grupo com 25 anos e mais, ocorria, no entanto, uma clara inversão - 174.070 (60%) 

do total (280.557) dos casos registrados eram homens.33 Cabe indicar que tais 

pesquisas buscavam associar aspectos tais como juventude, saúde e políticas 

públicas. Contudo, é importante indicar que os sujeitos narrados nestas pesquisas 

são interpelados por diversos discursos e atravessamentos de gênero, classe, etnia, 

religiosidade, entre outros, que, geralmente, são desconsiderados em tais análises. 

Dentre as pesquisas acadêmicas produzidas na UFRGS34, que, na última 

década, se detiveram em discutir AIDS e juventude, para além da perspectiva 

biologicista, destaco os seguintes estudos: Silva (1999) Sexualidades na escola em 

tempos de AIDS, Bassols (2003) Adolescência e infecção pelo HIV: situações de 

risco e proteção, autoconceito e sintomatologia psiquiátrica e de Santos (2008) 

Comportamento Sexual e Religiosidade: Um estudo com jovens brasileiros. Como já 

referi, as pesquisas brasileiras focadas no cruzamento juventude e AIDS, abriram 

caminho para pesquisadores/as problematizarem as questões de gênero, 

sexualidade e afetividade na juventude, entre outros recortes realizados a partir 

destes. Em estudo sobre o comportamento sexual de jovens cariocas e o discurso 

dos jovens sobre tais práticas, tendo como o foco questões de gênero, Mirian 

Goldenberg (2006) analisou e problematizou questões tais como fidelidade, iniciação 

sexual, número de parceiros/as, entre outras35. A autora referiu que os/as jovens 

brasileiros/as têm sua primeira relação sexual em torno dos 16 anos e que apesar 

dos dados atuais apontarem para o fato da iniciação sexual de rapazes e moças 

estar se efetivando em idades próximas, ainda existe certa pressão social para que 

os homens se iniciem sexualmente mais cedo. Sobre tal fato, discorre Goldenberg 

(2006) 

Os jovens das camadas médias cariocas revelam, em seus discursos, 
visões muito tradicionais sobre o comportamento sexual feminino e 
masculino. Sem dúvida alguma, ocorreram mudanças significativas nas 
últimas décadas (...). No entanto, percebe-se claramente a diferença de 
discurso que estabelece (e reforça) as distinções de gênero quando os 
pesquisados falam de seus comportamentos sexuais. (p.36) 

                                                 
33Fonte: Blog da campanha do Ministério da Saúde: “Campanha use sempre” 
http://www.usesempre.com.br, acessado no dia 30/05/2011. 
34 Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
35 Este estudo foi realizado a partir da aplicação de questionários a universitários cariocas, no período 
entre 1998 e 2000, totalizando 258 questionários, sendo 74 homens e 184 mulheres, entre 17 e 24 
anos que responderam questões sobre suas práticas afetivo/sexuais. 
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Goldenberg indica, portanto, que as práticas afetivo/sexuais dos/das jovens 

são demarcadas por atravessamentos de gênero, apesar das crescentes mudanças 

observadas nos últimos anos. 

Outro importante estudo sobre as transformações nas práticas afetivo-sexuais 

dos/das jovens foi realizado por Chaves (1995), sob o título “Ficar com: um código 

entre jovens”. Neste estudo, a autora discute as condições que propiciaram o 

surgimento da prática “ficar com”, no Brasil, e busca indicar o que configura este 

modo de relacionamento entre os jovens da classe média e média alta nos grandes 

centros urbanos. Segundo Chaves, essa prática surgiu no início da década de 1980, 

em meio a uma sociedade urbana e contemporânea, marcada pelo individualismo e 

valores contraditórios (tradicional, hierárquico e moderno) existentes na sociedade 

brasileira no que se refere à igualdade de gênero. Nesta pesquisa, há a 

caracterização do “ficar” como uma prática juvenil marcada pela falta de 

compromisso, pela busca da satisfação do próprio desejo, mas, também, pelo 

distanciamento entre norma/compromisso e prazer, e, entre outros, pela ausência de 

obrigatoriedade da continuidade desta relação, ou da transformação da mesma em 

namoro. Para Chaves, tais práticas são validadas, entre outros, pelo erotismo, 

quando a sexualidade passa a ser vista como um fato social inscrito na modernidade 

pela influência da mídia e pela espetacularização da vida cotidiana. 

Já a pesquisadora Messeder (2002), em seu artigo “Namorei Não: Peguei”: o 

pegar como uma forma de relacionamento amorosa-sexual entre os jovens” – 

resultante de uma pesquisa com jovens negros de duas cidades baianas, comparou 

a expressão “ficar com”, investigada por Chaves (1995), com o “pegar”. A autora 

sustenta que o “ficar com” é uma maquiagem para o “pegar” e caracteriza o “pegar”, 

como um tipo de relacionamento amoroso-sexual dos jovens investigados, composto 

por carícias, carinho, beijos, abraços, podendo chegar a efetivação da relação 

sexual. Nas palavras de Messender (2002: 16) “Pegar é uma forma de privilegiar o 

presente, não pressupõe nem compromisso, nem a consideração da alteridade do 

outro, nem fidelidade, tampouco a dificuldade de trocar de par a qualquer momento”. 

Em suas análises a pesquisadora relaciona a prática do “pegar” com a 

masculinidade, ainda que esta prática também seja realizada e falada por mulheres, 

atentando para o fato de que vem acontecendo mudanças significativas na utilização 

do termo “pegar” e nas experiências sexuais e experiências de gênero. A autora 
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refere que “para compreender tais mudanças é preciso investir em pesquisas que 

possam realizar comparações entre a tríade pegar, ficar e namorar, numa 

perspectiva geracional, de classes sociais e entre homens e mulheres com práticas 

homo, bi e hetero-eróticas.” (2002: 17) 

Por sua vez o pesquisador Justo (2005), em seu artigo “O “ficar” na 

adolescência e paradigmas de relacionamento amoroso na contemporaneidade”, 

discorre sobre o ficar e outros modos de afetividade entre adolescentes na 

contemporaneidade. Para Justo, tal como para Chaves (1995) o “ficar” também é 

caracterizado como uma prática recorrente entre os/as jovens, que é marcada pela 

provisoriedade e efemeridade. Mas Justo associa esta prática à aceleração do 

tempo e ao alargamento de espaço processadas na contemporaneidade, dos quais 

decorreu uma movimentação humana sem precedentes em nossa história e a 

modificação da estruturação dos relacionamentos humanos. Para ele, a vivência da 

“instantaneidade”, que rege a vida de quase todos os sujeitos contemporâneos, 

produz a sensação de ruptura com o tempo, não havendo lugar para adiamentos, 

apego, estabilizações, paciência e tolerância. Assim, os sujeitos viveriam renovando 

seus desejos e se mostrando intolerantes às frustrações em uma cultura caracteriza 

pelo “descarte”, não só de objetos, mas, também, dos relacionamos com os outros, 

com o tempo, com o consumo e com o planeta. Segundo Justo (2005) muitas das 

modalidades de relacionamento afetivo dos adolescentes contemporâneos, dos 

quais destaca o “ficar”, são pautadas nestas características da contemporaneidade. 

Como ele afirma 

 

O ficar não é um modismo ou um fenômeno superficial e isolado, mas 
conecta-se com outras subjetivações produzidas na sociedade 
contemporânea. Aliás, tal modalidade pode ser tomada como expressão dos 
novos paradigmas de relacionamento emergentes nesse tempo. (...) A 
abreviação do tempo e o caráter efêmero e provisório do “ficar” estão 
presentes em vários outros cenários da contemporaneidade. (p.75) 

 

Cabe destacar que as expressões “namoro sério” e/ou “namoro firme” são 

ainda hoje utilizadas pelas jovens para se referirem a modalidades de 

relacionamentos amorosos com maior compromisso e preocupação com a fidelidade 

e durabilidade. As jovens possuem também relacionamentos afetivos constantes e 

estáveis, mas creio ser possível indicar que, mesmo sendo esses estáveis e “sérios”, 

eles ganharam configurações diferenciadas dos “namoros de antigamente”. 
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As pesquisas que apresentei nesta seção, configuraram-se como muito 

importantes para o desenvolvimento deste estudo, uma vez que me possibilitaram 

refletir e, sobretudo, levantar algumas questões acerca dos diferentes modos como a 

juventude contemporânea vivencia seus afetos. Nos estudos referidos, questões de 

gênero, poder, imposição e subversão de normas prescritivas da sexualidade foram 

salientadas. E, a partir delas, me foi possível refletir sobre as práticas afetivo/sexuais 

narradas pelas jovens que escutei, neste estudo. 

 

3.5 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O AMOR-CORTÊS/ AMOR-

ROMÂNTICO E A PRODUÇÃO DE FEMINILIDADES 

 

Para poder discutir as práticas de afetividade e sexualidade das jovens 

investigadas, considerei relevante discorrer, ainda que brevemente, sobre alguns 

dos múltiplos significados e configurações que o amor e a paixão têm assumido ao 

longo do tempo. Contudo, não tenho a intenção de tentar conceituá-los, ou seja, de 

conferir-lhes um significado definitivo, uma vez que a esses sentimentos são 

atribuídas conotações diversas, a partir dos arranjos sociais prevalentes nas culturas 

que os consideram. Também não pretendo aqui escrever uma história linear das 

relações afetivas, mas pinçar alguns fatos relevantes que implicaram 

transformações, rupturas e até mesmo a continuidade de determinadas significações 

a eles atribuídas, com o intuito de subsidiar a reflexão que desenvolvi acerca das 

práticas de afetividade/sexualidade das jovens investigadas. Incursões à história da 

humanidade indicam que o amor a as relações afetivas são usualmente regradas a 

partir de normas de conduta, e outras prescrições inscritas em regimes de verdade, 

que regulam os comportamentos humanos, definindo formas corretas, ou não, de se 

estabelecerem as relações entre os sujeitos nos grupos sociais, incluindo-se entre 

essas as relações amorosas e sexuais.36 Desse modo, as representações de amor e 

as vivências afetivas específicas ganham peculiaridades, quando consideramos 

diferentes épocas históricas. Muitos são os estudos centrados nas diferentes formas 

de viver o amor, contudo, detive-me em algumas características do amor cortês (séc. 

XII) e do amor romântico (séc. XVIII) para conduzir a problematizações acerca dos 

modos como eles reverberam na contemporaneidade. Vali-me, para tal, de estudos 

                                                 
36 Como ressaltou Soares (2005:112) “a conduta de gênero está intimamente relacionada às práticas 
sexuais e amorosas, já que, o amor é um fenômeno social generificado.” 
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conduzidos por Giddens (1993), Rougemont (2003), Del Priore (2005), Costa (1998), 

Lázaro (1996) e Souza (2007), entre outros. 

Inicio este “panorama” sobre a afetividade chamando a atenção para o fato de 

que muitas pessoas não se questionam acerca de como compreendemos, vivemos e 

pensamos as relações afetivas, como se o amor fosse algo natural, universal, 

incontrolável e condição para a felicidade (COSTA, 1998). Sobre esta crença na 

universalidade e naturalidade do amor, refere este autor 

 

O argumento que dá suporte à crença diz mais ou menos o seguinte: em 
todas as culturas conhecidas temos testemunho da presença do amor –
paixão. Isso prova que ele é um dom gratuitamente oferecido pela mãe 
natureza. Portanto, tudo que venha proibi-lo, inibi-lo ou desmoralizá-lo é 
desumano e antinatural. (...) Além disso, aprender que os amores históricos 
ou lendários são aquilo que devemos sentir integra a habilidade de ver o 
amor como algo grandioso, mágico, que atravessa o tempo e o espaço (...) 
(p.13) 

 

Em seu livro, História do Amor no Ocidente, Rougemont (2003) percorreu a 

construção da ideia atual de amor, problematizando a crise do casamento, entre 

outras questões relativas aos relacionamentos amorosos contemporâneos, 

explicitando que, alguns dos motivos para a ocorrência da mesma, poderiam ser 

buscados na herança cultural, não sendo, portanto, inerentes ao próprio amor. 

Rougemnont incursiona por textos literários e religiosos do século XII, como por 

exemplo, as Correspondências de Abelardo e Heloísa, além de referir-se ao mito de 

Tristão e Isolda, para discorrer sobre o amor cortês e focalizar o que ele chamou de 

amor-paixão romântico. Explicitou o autor (2003: 24): “Tudo em nós e ao nosso redor 

glorifica a paixão a tal ponto que chegamos a considerá-la uma promessa de vida 

mais viva, uma força que transfigura, algo situado além da felicidade e sofrimento, 

uma beatitude ardente.” Ou seja, ele destaca que amamos mais ao próprio amor, do 

que propriamente ao fato de amar e ser amado. Para este autor (Rougemont, 2003), 

nossos entendimentos sobre o amor foram condicionados culturalmente, sendo 

proveniente daí o insucesso do casamento na sociedade atual, pois o casamento 

seria o amor realizável e, consequentemente, a materialização de um 

relacionamento monótono, tedioso. Haveria, então, segundo este autor uma 

constante busca pela emoção do enamoramento, pelo amor de Eros, pelo 

impossível, de forma que a consequência dessa busca seria a infidelidade. Mas 

Rougemont também considera que o/a amante só seria mais interessante do que a/o 
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esposa/o enquanto fosse amante, ou seja, enquanto houvesse uma impossibilidade 

de realização efetiva da paixão. Contraditoriamente, então, para o citado autor, seria 

pela impossibilidade de concretização do amor que o/a amante se manteria amando.  

Passo, a seguir, a incursionar, por alguns períodos da História para trazer 

mais alguns significados relativos à palavra amor. O amor cortês instalou-se na 

sociedade ocidental, por volta do séc. XII, se estabelecendo na corte, e sendo 

praticado por alguém que dela não provinha, e instaurando uma nova forma de amar 

e de se relacionar na sociedade. Como indicou Costa (1998: 44), “o amor cortês 

possibilitou que jovens deserdados de heranças familiares e/ou condenados ao 

celibato, conquistassem pelo casamento uma situação econômica e social 

privilegiada”. Ainda segundo Costa, a prática do amor cortês incluiria algumas ações 

que implicavam: conduzir-se bem, ter boas maneiras, saber portar-se conforme os 

modos da corte, além de saber escrever e declamar poesias, desempenhando as 

mulheres papel central nestas dinâmicas de sedução e sendo elas o objeto do 

desejo. Então, especialmente através das poesias, as mulheres eram admiradas, 

lisonjeadas e cortejadas. Contudo, nem todas as mulheres eram consideradas 

dignas de tais apreciações, tal como registrou Del Priore (2005) 

 

A amada é portadora de valores morais que estimulam o que há de melhor 
no sexo masculino. Ela acende no parceiro o desejo do que lhe é superior. 
O homem, por sua vez, reconhece o lado sublime da mulher, renunciando, 
por isso, ao prêmio material – seu corpo. Nesse código amoroso o que está 
em jogo não é a diminuição do desejo, mas a tensão em que o indivíduo se 
reconhece na experiência de desejar. O amor serve, assim, para aperfeiçoar 
moralmente a personalidade do amante. (p.88-89) 

 

Desta maneira, o amor cortês instauraria o desejo insatisfeito como a origem 

do sentimento amoroso, sendo os sujeitos desta relação, geralmente, um homem e 

uma mulher. Caberia ao homem “fazer a corte” e à mulher, com muita delicadeza, 

manter-se distante, fomentando, assim, a ideia da inatingibilidade de um sentimento, 

bem como da impossibilidade da sua materialização. Assim, o amor cortês 

desvinculava-se da idéia de amor como Bem Supremo, representação imposta pelo 

cristianismo, que deserotizara o amor através da crença de que esse se daria na 

contemplação e fusão com o supremo Bem, vigente no Ocidente, até então. O amor 

cortês, assim, se caracterizaria como uma nova maneira de viver o amor que, 

conforme Costa (1998: 40), configurou-se como uma “mundanização do amor”, que 
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implicou a revalorização da figura da mulher e que foi responsável por um enorme 

enriquecimento do vocabulário sentimental. 

Alguns teóricos/as e pesquisadores/as consideram ser o amor cortês uma 

forma de amor adúltero, uma vez que, comumente, entre os medievais, o amor só 

poderia nascer da escolha livre, fora do casamento, geralmente vivenciado por uma 

mulher mais velha e casada e um jovem solteiro. O adultério também era uma 

prática dos maridos insatisfeitos e dos jovens que haviam sido forçados ao celibato. 

Como já foi referido, Rougemont (2003) salientou que amor cortês foi o predecessor 

do amor/paixão romântico, uma vez que o amor romântico se nutriria das 

dificuldades, frustrações e idealizações do amor cortês. O amor romântico teria 

então incorporado algumas das características do amor cortês tais como: idealização 

da pessoa amada, renúncia ao amor carnal e a dedicação ao amor impossível, 

inalcançável, sendo a base para o casamento moderno no ocidente havendo, 

contudo, algumas rupturas, descontinuidades e vivências próprias do amor 

romântico.  

Segundo Lázaro (1996: 43) “mais do que, ou tanto quanto, ensinar homens e 

mulheres a como se deveriam portar na cortesia amorosa, o amor cortês se 

configuraria como uma doutrina que delimita dizeres e o lugar social do masculino e 

do feminino.” Assim, talvez a construção cultural que atribuiu ao homem a tarefa de 

“cortejar” as mulheres, de dever ser aquele que demonstra interesse e quem se 

declara primeiro, se tenha originado desta maneira de viver os afetos, mesmo que se 

saiba que tais prescrições não são seguidas por todos/as na contemporaneidade. De 

qualquer forma, elas são tema de debates realizados em diferentes artefatos 

culturais, tais como programas televisivos, programas de rádio, revistas, entre 

outros, quando são focalizados os relacionamentos afetivos. Quero argumentar, 

então, que se algumas prescrições, que parecem ser caudatárias do ideário do amor 

cortês, ainda nos mobilizam, ao ponto dessas serem tema de debates em mídias 

massivas, propondo-nos a reflexão sobre seu seguimento, ou não, é porque ainda 

somos, em alguma medida, marcados por tais discursividades. 

Se na Idade Média o casamento era vinculado à escolha dos pais e a 

interesses econômicos, a partir de meados do século XX, nas sociedades ocidentais, 

os sujeitos passaram a ter o direito de escolher com quem pretenderiam se unir. “O 

amor romântico introduziu a idéia de uma narrativa para uma vida individual- fórmula 
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que se estendeu radicalmente à reflexividade do amor sublime. (...) Sendo esse, um 

elemento fundante da “sociedade sentimental” (COSTA 1998: 50). 

O amor romântico inaugurou sua presença na cultura ocidental a partir do final 

do século XVIII e, com ele, os sentimentos que uma pessoa teria por outra passaram 

a fundamentar os casamentos, associando amor à liberdade e à auto-realização. 

Dentre as transformações ocorridas na Modernidade, que possibilitaram a 

emergência do amor romântico, é possível destacar: a constituição da família (lar) 

como um espaço de vivência dos afetos, as transformações na relação entre pais e 

filhos e a “invenção da maternidade” (COSTA, 1998), alterações, essas, diretamente 

relacionadas à situação social das mulheres. Aliás, para Costa (1998), o amor 

romântico era fundamentalmente um amor feminilizado, referindo ele, ainda, que 

 

A idealização da mãe foi parte integrante da moderna construção da 
maternidade, e sem dúvida alimentou diretamente alguns dos valores 
propagados sobre o amor romântico. A imagem da “esposa-mãe” reforçou 
um modelo de “dois sexos” das atividades e dos sentimentos. (...) A idéia de 
que cada sexo é um mistério para o outro é antiga, e tem sido representada 
de várias maneiras nas diferentes culturas. (p.53-54) 

 

Pode-se dizer, também, que a mulher passou a ser vista, então, como 

subordinada ao lar e à vida privada e que a associação discursiva entre ser mulher e 

mãe foi construída em um conjunto de narrativas generificantes sobre os 

sentimentos e as emoções, que igualmente endossaram a associação do amor à 

feminilidade. Giddens (1993) considera, inclusive, que as transformações ocorridas 

na Modernidade explicariam a associação do amor romântico com a família, o 

casamento e a maternidade, modificações que contribuíram para o estabelecimento 

de uma nova maneira de perceber os sujeitos, bem como a forma como passaram a 

viver suas experiências amorosas. Costa (1998) ressaltou que tais transformações 

são narrativas culturalmente construídas, pois, segundo ele, quando o amor 

romântico se estabilizou como norma de conduta na Europa, o mesmo passou, 

também, a responder aos anseios de autonomia e felicidade pessoal. A família 

passou, assim, a ser o espaço central dos afetos, dos sentimentos e do amor, no 

mesmo momento em que surgiu o ideal do casamento por amor, que incluiria o 

encontro de uma pessoa “especial” e o desejo de se unir “para o resto da vida” com 

alguém, que representaria a sua “outra metade”, para o encontro da felicidade. 

Assim, representava-se a busca pelo “outro” como a busca por algo que “falta”. O 
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amor romântico seria, então, o amor idealizado, caracterizado pelo desejo 

necessariamente insatisfeito de possuir um objeto inalcançável. Como Mary Del 

Priori (2006: 12) indicou, tal busca “é notar, é colocar a parte, é singularizar um, ou 

uma, entre todos. Um rosto, um nome. Isso implica a seleção que entroniza o objeto 

amoroso como excepcional”.  

Ainda sobre a idealização do amor romântico, Souza (2007) destacou que 

 

Esta idealização se estende a, pelo menos, dois aspectos: a idéia de 
intensidade “em si mesmo e no outro, para quem o amor se destina” e, na 
verdade, a concepção de completude, de eternidade e de entrega. Dessa 
forma, entendemos o quanto se deposita nele (no amor), ou melhor, o 
quanto nele é materializado (e associado) aquilo que se entende por 
“felicidade”. (p.10) 

 

Desse modo, o sujeito do amor romântico correspondeu a um sujeito 

sentimental, possuidor de um “alto grau de introspecção, de respeito e de 

familiaridade com a vida emocional, cujas regras de satisfação ultrapassavam em 

muito o prazer das sensações” (COSTA, 1998: 212). E a mulher passou a ser 

protagonista no exercício e na manutenção deste tipo de amor: a obediência, a 

fecundidade, o recato, as competências para administrar o lar, que vão desde “o 

bom gosto” para a decoração do lar ao zelo com os filhos e marido (LAZARO, 1996). 

O amor cortês, portanto, alicerçou, por meio da idealização do sujeito do amor, da 

valorização da mulher-mãe, do culto ao sofrimento, da contenção dos desejos e da 

educação das emoções, o amor romântico, que, por sua vez provocou 

transformações na vida dos sujeitos.  

Como sublinhou Lázaro (1996) 

 

Experimentar a realização sentimental, sob o modo do amor-paixão 
romântico, era, de fato uma obrigação cultural que se sustentava na 
repressão da sexualidade feminina, na crença na verdade sentimental da 
natureza do homem, na desigualdade social entre homens e mulheres, na 
firmeza dos afetos familiares, na importância do convívio doméstico, nos 
preceitos da moralidade burguesa, no agudo sentimento de 
responsabilidade com o futuro dos filhos. 

 

Penso que tais características atribuídas, pelos autores/a, ao amor cortês e ao 

amor romântico são materializadas com intensidade nas novelas brasileiras, artefato 

cultural esse acessado por uma parcela significativa da população brasileira. Nestas, 

as diferentes modalidades de amor são, de maneira geral, o núcleo das tramas, nas 
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quais os conflitos tanto se originam, quanto são resolvidos através do amor. 

Aprende-se nessas tramas, entre outras coisas, que amar e sofrer estão sempre 

implicados e que a felicidade, geralmente, será alcançada quando amarmos e 

formos correspondidos, sendo o ápice desse relacionamento, na maioria das vezes, 

representado com o casamento. Indica Costa (1998: 11-12): “Muitos começam a se 

convencer que amar é sofrer e quem não quiser sofrer deve desistir de amar.” De 

maneira geral a vivência desta experiência é representada nos finais das novelas, 

onde os “casais” se formam e estabilizam-se, sendo atribuída a esses 

relacionamentos a plenitude da vida afetiva e da felicidade, tais desfechos encerram 

as tramas com final feliz, que pode ser relacionado com o “felizes para sempre” dos 

contos de fadas. Sendo essa uma das verdades que foram sendo construídas 

acerca dos modos mais adequados para se viver o amor em tais narrativas.  

Nestas breves considerações tecidas sobre o amor cortês e o amor romântico 

me foi possível identificar o quanto somos interpelados, ainda hoje, por discursos 

que carregam entendimentos pautados em algumas das representações de amor 

indicadas. De várias formas se associa o amor ao casamento, à maternidade, à 

família; além disso, sugerem-se, nessas representações, padrões de 

comportamentos femininos e masculinos que devem pautar os relacionamentos 

amorosos, além de prescreverem-se modos mais adequados para se viver os 

prazeres, os afetos e a sexualidade. E, seria possível dizer, ainda, que algumas 

dessas representações culturais “atravessam os tempos”. Na seção em que 

reflito/problematizo as narrativas das jovens acerca de suas práticas afetivo/sexuais, 

destaco algumas dessas marcas que penso estarem presentes em suas práticas e 

narrativas, por me parecerem estarem essas balizando suas escolhas 

afetivo/sexuais, bem como os modos como essas veem tais escolhas e se inserem 

nelas. Como já referi, de muitas formas o amor romântico passou a ser associado ao 

amor feminilizado e a atribuir certas atitudes de submissão e encargos às mulheres, 

tais como o cuidado do lar, dos/as filhos/as e demais membros da família. Trago 

mais algumas indicações acerca de como isso foi-se procedendo e, para tanto, 

lembro, que em sua Dissertação de Mestrado, intitulada Meninas (mal) comportadas: 

posturas e estranhamentos em uma escola pública de periferia, Juliana Ribeiro de 

Vargas (2008: 57) referiu que “para os positivistas, as mulheres seriam as “guardiãs 

da moral”, desde que seguissem um modelo feminino socialmente adequado para a 

época: o de mulher submissa. (...) Ou seja, também nesta doutrina filosófica, que foi 
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tão considerada na cultura gaúcha, atribuíram-se posições e papéis para as 

mulheres, que, mais uma vez, foram posicionadas como bondosas, amorosas, 

dedicadas e obedientes. Joana Maria Pedro (1997: 298) destacou, inclusive, 

algumas máximas divulgadas pelo Centro Positivista de Porto Alegre, entre as quais 

destaco as seguintes: “A mulher tem mais pureza que o homem. (...) Tem mais 

apego, mais veneração e mais bondade, isto é mais amor. Instintos são estes de 

obediência, porque amar é obedecer (...) é saborear o encanto de ver os outros 

satisfeitos.” 

Como Michele Perrot (2004), feminista francesa destacou, nascemos em uma 

sociedade definida pelas relações de gênero e passamos a atuar na produção e 

reprodução destas identidades sociais. A esse respeito Sabat (1999) comentou 

 

O lugar social das mulheres sempre foi determinado em oposição social ao 
lugar social dos homens. Força, autoridade, virilidade, foram estabelecidas 
como símbolos culturais dominantes em oposição à fragilidade, fraqueza, à 
sensibilidade características consideradas femininas. (p.246) 

 

Ainda sobre este tema cabe referir que Perrot, Priore (1997, 2005), Louro 

(1987, 2008) e Macferlane (1989) dão destaque ao modo como se constroem 

identidades femininas e a como são posicionadas socialmente as mulheres na 

articulação com outras construções sociais. Macfarlane (1989), inclusive, indicou que 

a partir do modelo de casamento cristão, desde o século IX, associou-se sexo ao 

casamento, reiterando-se a importância da família como o lugar adequado ao amor e 

à expressão dos sentimentos. No final do século XVIII, iniciou-se a construção da 

identidade “mulher-mãe”, a partir da qual as mulheres passaram a ser as maiores 

responsáveis pelos filhos/as, de maneira que, ser “boa mãe”, passou a representar 

ser incansável, carinhosa e dedicada aos filhos/as e às atividades domésticas. 

Segundo Louro (2009: 454), “os argumentos religiosos e higienistas igualmente 

responsabilizavam a mulher pela manutenção de uma família saudável”. Assim, foi 

dessa forma que a maternidade passou, paulatinamente, a se constituir como uma 

“vocação natural de toda mulher.” E, tal argumento, também pode ser encontrado no 

estudo conduzido por Jane Soares de Almeida (2007) que, ao estudar a educação 

feminina brasileira nas primeiras décadas do século XX, no contexto paulista, 

ressaltou que se justifica proceder à educação de mulheres sob o pretexto de que a 

mulher seria “a principal responsável pela moralização da família e da pátria”, de 
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maneira que a educação no magistério primário foi compreendida como uma 

possibilidade de profissionalização da mulher. Registro aqui algumas de suas 

análises (ALMEIDA, 2007) 

 

Se para essa sociedade, a educação feminina vinha para atender aos 
apelos e aos interesse da nação por meio da família solidamente 
estruturada, para as mulheres educar-se e instruir-se, mais do que nunca, 
significou uma forma de quebrar os grilhões domésticos e conquistar uma 
reduzida parcela de espaço público. (p.83) 

 

Nesta direção, a Constituição brasileira, de 1824, expressou a preocupação 

governamental com a educação das meninas, indicando que as mesmas 

frequentassem as “escolas de primeiras letras, as pedagogias, em classes 

separadas dos meninos e lecionadas por professoras mulheres” (LOURO, 1987: 25). 

A educação das meninas estava assim associada aos ensinamentos do “papel 

materno”. Contudo, essa educação escolarizada, importante para as mulheres, 

“deveria ser domesticadora para que não transcendesse os limites impostos pelas 

estruturas sociais” (ALMEIDA, 2007: 110). Nessa conjuntura, então, diversas escolas 

normais, com ensino público ou privado, de caráter leigo ou religioso expandiram-se 

e tornaram-se referência para a escolarização feminina e na ocupação da profissão 

do magistério por mulheres. 

Louro (2009) ressaltou que o processo de urbanização, industrialização e 

ampliação das atividades de comércio bem como a maior circulação de jornais e 

revistas, além da instituição de novos hábitos e comportamentos e, ainda, a criação 

de novos postos de trabalhos masculinos, entre outros fatores, produziram novos 

sujeitos sociais, viabilizando a feminização do magistério primário. É importante 

destacar, no entanto, que tal movimento não ocorreu apenas na sociedade 

brasileira, mas também foi notado na Inglaterra, no País de Gales, Estados Unidos 

da América, Espanha e Portugal. Segundo Pedro (1997), a sociedade gaúcha, ao 

final do século XIX, sob os princípios positivistas indicava que cada cidadão deveria 

desempenhar uma função específica visando o bem e o desenvolvimento social, 

cabendo às mulheres serem honestas e organizadas, bem como capazes de educar 

os filhos a partir dos princípios positivistas. Já Margareth Rago (1997) destaca 

alguns dos problemas enfrentados pelas mulheres no Brasil, no início do Século XX. 

Afirmou ela 
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As barreiras enfrentadas pelas mulheres para participar do mundo dos 
negócios eram sempre muito grandes, independente da classe social a que 
pertencessem. Da variação salarial à intimidação física, da desqualificação 
intelectual ao assédio sexual, elas tiveram sempre que lutar contra inúmeros 
obstáculos para ingressarem num campo definido – pelos homens – como 
“naturalmente masculino”. (p.581) 

 

Conforme Perrot (2003), ainda hoje está presente, entre a maioria das 

pessoas, uma construção social de feminilidade pautada em características como: 

discrição, doçura e passividade. Cabe lembrar, a partir do referencial teórico no qual 

me situo, que as representações fomentam a constituição de identidades 

(WOODWARD, 2000). E, também, que a constituição da feminilidade e da 

masculinidade é marcada por diversas construções socioculturais datadas e 

entrelaçadas a outras características. 

Novamente, assinala-se, neste estudo, a atribuição ao feminino de 

características como fragilidade, afetividade, delicadeza e a passividade, enquanto 

em relação ao masculino eram invocadas características tais como iniciativa, 

desprendimento, coragem, entre outras. A respeito destas construções culturais 

Louro (1997) comentou que 

 

É necessário demonstrar que não são propriamente as características 
sexuais, mas é a forma como essas características são representadas ou 
valorizadas, aquilo que se diz ou pensa sobre elas que vai constituir, 
efetivamente, o que é feminino ou masculino em uma dada sociedade e em 
um dado momento histórico. Para que se compreenda o lugar e as relações 
de homens e mulheres numa sociedade importa observar não exatamente 
seus sexos, mas sim tudo o que socialmente se constituiu sobre seus 
sexos. (p.21) 

 

Nas práticas de afetividade/sexualidade das jovens investigadas neste 

estudo, foi possível identificar “nuances” de práticas e normatizações oriundas do 

ideário do “amor cortês” e do “amor romântico”, dimensões apresentadas nesta 

seção. Mas é preciso registrar, também, que houve rupturas nessas práticas 

afetivas, que envolveram o alcance de maior liberdade de decisão, bem como de 

autonomia, além do interesse na satisfação dos desejos sem a promessa de 

compromisso. Mas, como também já indiquei, não foi minha intenção promover 

novos enquadramentos das práticas afetivo-sexuais das jovens participantes do 

estudo. A intenção maior foi a de problematizar possíveis aproximações, bem como 

distanciamentos de práticas atuais e passadas, bem como indicar algumas marcas 

de como essas se processaram em determinadas construções culturais. 
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3.6 A VIVÊNCIA DOS AFETOS NA CONTEMPORANEIDADE 

 

As mudanças econômicas, tecnológicas e culturais ocorridas na pós-

modernidade, entre os anos finais do século XX e nos primeiros anos do século XXI, 

fraturaram as estruturas centrais das sociedades ocidentais (HALL, 1997). Essas 

transformações constantes operadas na contemporaneidade foram caracterizadas 

por Bauman (2001) como Modernidade líquida, como sendo essa, uma época em 

que as referências de localização dos sujeitos, tais como classe, gênero, 

sexualidade, etnia, nacionalidade, entre outros, estão se fragmentando e 

desestabilizando os posicionamentos sócio-culturais de homens e mulheres. Desse 

modo, formas usuais de ser e estar no mundo foram postas “em xeque” e, a partir 

dos questionamentos cada vez mais frequentes acerca das “certezas da 

modernidade”, vamos nos recriando.  

Sobre tais transformações, Louro (2008) comenta que 

 

Novos saberes, novas técnicas, novos comportamentos, novas formas de 
relacionamento e novos estilos de vida foram postos em ação e tornaram 
evidente uma diversidade cultural que não parecia existir. Cada vez mais 
perturbadoras, essas transformações passaram a intervir em setores que 
haviam sido, por muito tempo, considerados imutáveis, trans-históricos e 
universais. (p.3) 

 

Para Bauman (2004), as estruturas sociais têm enfrentado um “derretimento 

estrutural” que torna suas bases “fluídas” e “líquidas”, de maneira que suas regras, 

crenças e referências perderam a solidez que a elas anteriormente se atribuía. 

Dentre as instituições que enfrentam o processo de liquidez, na contemporaneidade, 

encontra-se a família, por estar essa estruturada, tradicionalmente, a partir de idéias 

tais como casamento sólido, domínio patriarcal e intensa reprodutividade. Na 

contemporaneidade, instituiu-se o divórcio, a união estável, o controle de natalidade, 

o ingresso feminino no mercado de trabalho, bem como as mulheres passaram a 

buscar sua independência financeira, além de terem sido instituídas novas 

modalidades de relacionamentos afetivos e sexuais. Tais transformações têm 

instigado as pessoas à individualidade e à busca de satisfação pessoal, levando a 

uma avaliação constante das relações afetivas e sexuais. Disso decorreram, então, 
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numerosas mudanças nas relações afetivas, sendo que sobre tais modificações 

Bauman (2004) questiona 

 

(...) Que tipo de compromissos, se é que há algum, a união de corpos 
impõe? De que forma eles afetam o futuro dos parceiros, se é que afetam? 
O encontro sexual pode ser isolado dos demais propósitos da vida, ou será 
que ele vai (tender a, ganhar espaço para) esparramar-se pelo resto da 
existência, saturando- a e transformando-a? Em si mesma a união sexual é 
de curta duração- na vida dos parceiros é um episódio. (p.69-70) 

 

Vivemos, então, um tempo de fluidez, transitoriedades, descontinuidades que 

são tanto materiais, quanto relativas às nossas relações sociais e afetivas. Como 

Bauman (1998) indicou: os relacionamentos afetivos na contemporaneidade são 

assentados na sexualidade, de maneira que os sujeitos vivem as relações afetivas 

pautadas no imediatismo e instantaneidade. Com isso, vive-se paradoxalmente entre 

as incertezas e transitoriedades e o desejo de materialização de um amor 

possessivo e permanente, mesmo que, algumas vezes, haja um esforço para que as 

relações afetivas sejam proveitosas e duradouras. Na era globalizada, consumista, 

individualista e com escasso tempo para os devaneios humanos, certamente o 

amor-paixão romântico toma novos rumos, novas abordagens, novas expectativas, 

tal como registrou Bauman, ao comentar a ocorrência de uma certa “incapacidade” 

dos sujeitos contemporâneos criarem vínculos afetivos mais profundos. A respeito 

disso, o autor (BAUMAN, 2004) afirmou que 

 

(...) se você investe numa relação, o lucro esperado é, em primeiro lugar e 
acima de tudo, a segurança- em muito sentidos: a proximidade da mão 
amiga quando você mais precisa dela, o socorro na aflição, a companhia na 
solidão, o apoio para sair de uma dificuldade, o consolo na derrota e o 
aplauso na vitória; e também a gratificação que nos toma imediatamente 
quando nos livramos de uma necessidade. (p.29) 

 

Como se pode ver, o referido autor aproxima as relações afetivas das 

relações comerciais, bem como de uma busca interessada por companhia, amparo e 

segurança. Em outros momentos, esse autor considera a ocorrência de uma certa 

“incapacidade de criação de vínculos”, sendo interessante pensar ser essa uma das 

descontinuidades que separam os relacionamentos afetivo-sexuais contemporâneos 

da prática do amor cortês, por exemplo, pelo esgotamento da veneração pelo amor 

inalcançável, ou da busca pela completude do amor e das idealizações que 

caracterizam o amor romântico. Como Bauman (2004: 8) indicou homens e mulheres 
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“desesperados por relacionar-se (...) temem que tal condição possa trazer encargos 

e tensões que eles não se considerem aptos nem dispostos a suportar.” Portanto, 

não se admite, e, às vezes, até se almeja a efemeridade nos relacionamentos, além 

de admitir-se serem muitas as formas de viver o amor e o prazer, passando essas 

além da heterossexualidade. Pensar, pois, o amor, a paixão e as relações afetivas 

na contemporaneidade é um desafio complexo, pois, nas sociedades 

contemporâneas, o amor, como prática cultural, também é marcado pelo consumo, 

dispersão e descontinuidades, como nos apontou Bauman. Mas, ao lado disso, há 

ainda aqueles que vivem seus afetos numa dimensão moderna, que busca fixidez e 

permanêcia; ai, então, nessas situações, o modelo que configura o relacionamento 

aproxima-se, bastante, do amor romântico. Mas, Bauman (2003) situou os sujeitos 

contemporâneos numa “misteriosa fragilidade”, por oscilarem entre sentimentos de 

insegurança frente a afetividade e o desejo de estar junto a outrem, disso 

decorrendo as dificuldades de estabelecimento de relações duradouras. O autor 

busca explicar (2003: 6) tais sentimentos indicando que o sujeito “(...) precisa dos 

outros como do ar que respira, mas, ao mesmo tempo, tem medo de desenvolver 

relacionamentos mais profundos, que o imobilizem num mundo em permanente 

movimento.” 

Como já referi, circulam em várias esferas sociais diversas representações de 

juventude/adolescência associando-as a mudanças sociais, circulando essas tanto 

em instâncias acadêmicas, mas, também, nas observações e discursos do senso 

comum, e, ainda, nos artefatos culturais sejam esses midiáticos ou não. Mas, em 

todas essas instâncias, “é marcante a retratação do adolescente como alguém 

bastante suscetível a influência sociais e como participante da vida pública, aqui 

entendida como as relações sociais travadas no espaço público, que inclui todo o 

espaço da vida noturna, por exemplo,” tal como indicou Justo (2005: 3). Assim, nos 

dias atuais, comumente as pessoas associam práticas de afetividade descontínuas e 

fluídas à juventude, sendo, no entanto, importante destacar que tanto os padrões de 

afetividades “líquidas” quanto as “sólidas” são vividas por sujeitos das mais variadas 

idades. É possível que tal associação se dê em função de outra representação 

bastante presente em discursos recorrentes no senso comum, que associam a 

juventude às práticas de experimentação e à vivência dos prazeres, colocando-os/as 

em um lugar de transgressão das normatizações do campo da vivência dos afetos. 

Todavia, nem todos/as os/as jovens correspondem a tais discursividades, com 



 69 

alguma facilidade podemos localizá-las nos grupos adultos. Contudo, me parece, 

que são pelas práticas juvenis que identificamos a ocorrência de tais 

reconfigurações; ou seja, mesmo que os relacionamentos afetivos estejam 

amplamente em modificação, possibilitando novas maneiras de viver os afetos e de 

estabelecerem-se relacionamentos, é na observação e no estranhamento da 

afetividade juvenil que reconhecemos com mais detalhe tais transformações, talvez 

pela visibilidade que a juventude tem em nossa sociedade. 

Se numa semana um/uma jovem está apaixonado por outro/a, juntos se 

divertem, encontram os amigos, entre outras práticas de sociabilidade e 

afetividade/sexualidade, na semana seguinte, há a possibilidade destes mesmos 

jovens nem se olharem, quando se encontrarem. É possível, também, que estejam 

fazendo as mesmas coisas juntos, contudo, na companhia de outros/as parceiros, 

sendo ainda possível que este outro/a parceiro/a possa ser ou não do mesmo sexo 

do/da parceiro/a da semana anterior. Algumas vezes, a prática do “pegar”, por 

exemplo, envolve o relacionamento com uma pessoa por algumas horas, da qual 

não é sabido nem o nome e com a qual, após esta “pegada”, nunca mais essa seja 

retomada. Mas continuam a estabelecerem-se namoros que duram dois ou mais 

anos, até mesmo entre jovens de cerca de 13 anos, que, no período em que 

namoram não realizam outras práticas de sociabilidade, tais como se encontrar com 

amigos e realizar atividades de diversão com outras pessoas. E isso demonstra que, 

também, os/as jovens vivem os conflitos advindos ora da vivência de experiências 

“sólidas” e duradouras típicas do ideário moderno, ora de vivências fluídas e 

transitórias sugeridas pela contemporaneidade. 

Explicitar as práticas que correspondem as “conceituações” pegar, ficar, 

namorar, entre outras, que se referem à afetividade/sexualidade juvenil nos auxilia, 

no entanto, a ter um pouco mais de clareza acerca de serem tais enquadramentos 

escorregadios, uma vez que não abarcam a diversidade de práticas desenvolvidas 

pelas jovens e nem dão conta de suas descontinuidades. Que os modos de 

relacionamento afetivo dos/das jovens vêm se modificando nas últimas décadas, já é 

um dado visível, não que algum dia tais práticas tenham sido estáticas, mas é na 

rapidez com que essas se têm modificado e na sua diversidade de práticas que, 

talvez, possa residir o inusitado.  

Reconhecendo, assim, que as relações amorosas e os relacionamentos 

afetivos são processos cambiantes, situados e inscritos na cultura e na história, seria 
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possível dizer que as práticas de afetividade/sexualidade dos jovens 

contemporâneos constantemente vazam e extrapolam as conceituações e os 

enquadramentos. 

Ao finalizar este capítulo destaco ter sido ele organizado para permitir uma 

reflexão acerca do amor e de práticas afetivas contemporâneas. Minha intenção, 

com tais elucidações, foi ressaltar o quando somos marcados pelo contexto sócio-

cultural, e, sobretudo, o quanto podemos nos reinventar nas descontinuidades que 

produzimos a partir da história, pois, como refere Foucault (2004: 27/28) “a história 

será “efetiva” na medida que ela reintroduzir o descontínuo em nosso ser (...). É que 

o saber não é feito para compreender ele é feito para cortar.” 
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4 TRAJETÓRIAS DA PESQUISA: ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 
 
4.1 OS CAMPOS TEÓRICOS E A TESSITURA DESTA INVESTIGAÇÃO 
 

A pesquisa nasce sempre de uma preocupação com alguma questão, ela 
provém, quase sempre, de uma insatisfação com respostas que já temos, 
com explicações das quais passamos a duvidar, com desconfortos mais ou 
menos profundos em relação a crenças que, em algum momento, julgamos 
inabaláveis. Ela se constitui na inquietação. (BUJES, 2002: 14) [grifos da 
autora] 

 

Como já foi referido em seções anteriores, o presente estudo surgiu de 

insatisfações e inquietações acerca de minha vivência profissional como docente, 

sendo a partir destes incômodos que elaborei o objeto e a problemática de estudo e 

lancei-me ao desafio de pesquisar. 

Para a realização desta investigação necessitei assumir o quanto ainda sou 

impregnada e inscrita pelas normas e discursos escolares, uma vez que ainda 

estudo e leciono, sendo necessário, também, dispor-me ao estranhamento da 

instituição escola, de minha função de docente e, ainda, despojar-me de 

compreensões acerca dos relacionamentos afetivos/sexuais decorrentes de minhas 

próprias experiências, uma vez que me propus a compreender um pouco melhor o 

modo como as jovens investigadas estabelecem seus relacionamentos 

afetivos/sexuais nos dias de hoje. Por vezes, me questiono se me distanciei o 

suficiente, mesmo que não tenha, ainda, uma resposta mais conclusiva... Contudo, 

como nos aponta Wortmann (2005: 65), para pesquisar “torna-se imprescindível, 

também, o envolvimento com os campos nos quais pretendemos incursionar.” 

Nos capítulos que precederam a este, tratei das perspectivas teóricas das 

quais me vali para a condução do estudo, os Estudos Culturais e os Estudos de 

Gênero, que assumem a perspectiva pós-estruturalista, bem como focalizei 

conceitos que utilizei como ferramentas de análise, realizando, também, um 

mapeamento de pesquisas que discutiram juventude/ afetividade/ sexualidade, além 

de ter feito um registro, mesmo que breve, acerca dos modos de viver o amor, de 

proceder-se à constituição da feminilidade, salientando algumas práticas culturais 

que demarcam tais acontecimentos. Dedico-me, então, nesta seção ao 

detalhamento do percurso metodológico seguido nesta dissertação.  

As pesquisas desenvolvidas sob a abordagem pós-estruturalista podem 

seguir múltiplos e até diversos caminhos investigativos, uma vez que tal abordagem 
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possibilita ao/à pesquisador/a criar estratégias e traçar diferentes percursos para sua 

investigação, considerando as peculiaridades de cada objeto de estudo e os rumos 

que a pesquisa vai tomando no decorrer do percurso, tanto no que se refere à 

reunião de informações quanto às análises dos dados. Recorro, neste momento, às 

palavras de Meyer e Soares (2005) para salientar que 

 

Nessa perspectiva, toda investigação se expressa e está marcada por 
incongruências e multiplicidades, por fragmentos de discursos que se 
cruzam; alguns desses fragmentos têm afinidades, outros são antagônicos; 
alguns compõem arranjos e outros escapam. A “realidade” jamais terá 
apenas uma versão- ela é, ao mesmo tempo, muitas coisas e tem muitas 
direções. (p.41) 

 

Os Estudos Culturais, por sua vez, constituem-se como um campo de estudos 

que, de acordo com Silva (2004: 133/134), “concentram-se na análise da cultura 

compreendida (...) como forma global de vida ou como experiência vivida de um 

grupo social.” Neste campo de investigação, a cultura é, segundo o referido autor, 

“um campo contestado de significação (...) é um campo onde se define não apenas a 

forma que o mundo deve ter, mas também a forma como as pessoas e os grupos 

devem ser. A cultura é um jogo de poder.” Sendo esses estudos baseados, entre 

outros, na teorização cultural contemporânea, na qual ganham centralidade 

questões tais como gênero e sexualidade (SILVA, 2007). 

É, pois, nas práticas culturais que a produtividade dos processos de 

significação constitui-se e que as normas são construídas incluindo-se entre essas 

as que definem o que é desviante (LOURO, 2004). As instituições e os inúmeros 

artefatos culturais contêm e colocam em circulação significados culturais que são 

representados e aprendidos, segundo Wortmann (2007: 85), “definindo-se nestes 

processos as identidades desses sujeitos e os seus posicionamentos ou 

reposicionamentos no mundo.” 

Atentar para a possibilidade de correção dos rumos é uma possibilidade de 

procedimentos que os E.C. permitem. Como explicitou Wortmann “não há ortodoxias 

nos Estudos Culturais - este é um campo eminentemente crítico - e isso exige o 

questionamento de categorias afirmadas como naturais” (2007: 75). Então, o campo 

dos Estudos Culturais possibilita ao/a pesquisador/a agir como um bricoleur, que 

pode se valer de uma metodologia dinâmica ou até mesmo de múltiplas 

metodologias em função dos propósitos que conduzirem as pesquisas.  
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Como salientou Santos (2005) 

 

(...) o método não é algo que paira no mundo e ao qual o pesquisador ou a 
pesquisadora deve se adequar a fim de “encontrar’ os resultados que busca. 
Os métodos e os resultados não estão postos num mundo preexistente, 
adjacente ou paralelo ás teorizações, esperando pelas melhores aplicações 
que os possam tornar evidentes. (p.20) 

 

Cabe também registrar que as metodologias utilizadas nos E.C. estão sempre 

implicadas com o referencial teórico, o perfil dos sujeitos investigados e as trajetórias 

de produção da pesquisa. 

Neste estudo, detive-me, a partir de narrativas dos sujeitos investigados - 

jovens mulheres de 13 a 16 anos -, a examinar algumas práticas afetivo/sexuais por 

elas relatadas. Conduzi uma análise cultural, entendendo configurarem-se tais 

análises como formas interessadas de lidar com práticas e produtos da cultura, das 

quais resultam “novas” histórias que não se localizam em nenhum dos campos 

buscados no decurso das análises (...) (WORTMANN, 2007: 75). A partir delas, 

busquei problematizar e tencionar, os modos de viver a sexualidade juvenil, 

expressos nas narrativas das jovens, tendo a clareza de que tais práticas de 

afetividade e sexualidade são constituídas por vários atravessamentos, além de 

serem provisórias e estarem em constante (trans)formação, sendo situadas no 

tempo, na cultura e na história dos sujeitos. Ou seja, é importante considerar que, 

nas análises culturais, segundo a citada pesquisadora, “criam-se outros significados 

e novas histórias são produzidas (2007: 81). 

Desenvolvi uma pesquisa qualitativa, sendo esta uma atividade situada que 

localiza o observador no mundo e que consiste em um conjunto de práticas materiais 

e interpretativas que dão visibilidade ao mundo (DENZIN; LINCOLN, 2006:17). 

Segundo estes autores, o pesquisador qualitativo pode ser visto como um bricoleur, 

alguém que tece colchas a partir de retalhos, ou uma pessoa que reúne e edita 

imagens para a composição de um filme.  

Utilizo-me, neste momento das palavras de Meyer e Soares (2005) 

 

Fazer pesquisa com e dentro dessas abordagens supõe, então, aceitar o 
desafio que envolve investir em outras disposições epistemológicas e em 
outras possibilidades de nos constituirmos investigadores e investigadoras. 
Exatamente por isso, elas também podem nos propiciar travessias 
instigantes, que não só provocam o pensamento como complexificam e (re) 
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mencionam os limites da própria vida ou, mais simplesmente, de nossos 
olhares e viagens. (p.43) 

 

Destaco que construir um percurso para a pesquisa, considerando os 

atravessamentos e imprevistos surgidos ao longo da caminhada, não foi nada fácil, 

pois, muitas foram às vezes em que me questionava sobre a escolha das 

perspectivas teóricas e, em meio à angústia teórica, pensava: “Por que não escolhi 

um caminho estruturado com metodologia determinada em que eu só tivesse que 

seguir os passos anteriormente definidos?” Nestes momentos, voltava a reler 

materiais sobre as perspectivas escolhidas e me convencia, novamente, que estes 

campos de estudo são os mais próximos da maneira como eu me vejo, penso e 

transito no espaço acadêmico, coerente com minha visão de mundo e meus 

posicionamentos políticos. Reconhecendo, assim, que tal opção teórica e a 

construção “dos caminhos investigativos” não são neutras, nem aleatórias, assumi o 

peso dos possíveis erros e acertos, bem como a responsabilidade que me cabe 

como pesquisadora e segui na tessitura desta investigação. 

Feito este breve destaque acerca dos campos teóricos em que este estudo foi 

desenvolvido, passo a detalhar os percursos desta investigação. 

 

4.2 DO CONTATO INICIAL COM A ESCOLA À CONSTITUIÇÃO DOS GRUPOS DE 

PESQUISA 

 

A presente pesquisa se aproxima da metodologia de grupos focais, uma vez 

que foram constituídos grupos de sujeitos, jovens mulheres, para a realização de 

encontros periódicos e pré-agendados. Nestes encontros, conversamos sobre suas 

práticas afetivas, de maneira que as denominações “pegar, ficar, namorar”- e seus 

possíveis desdobramentos e/ou implicações- foram abordadas centralmente em 

nossas conversas. 

Foram compostos três grupos, participando três jovens em cada um deles, 

tendo sido realizados três encontros com cada grupo. Os grupos foram definidos da 

seguinte maneira: no dia 16 de novembro de 2010 liguei para a escola, que me fora 

indicada por uma colega professora, e expliquei à responsável pelo setor que estava 

cursando o mestrado, relatando-lhe, ainda, sucintamente meus interesses de 

pesquisa. Agendamos, então, uma conversa com a equipe diretiva da escola para 

proceder ao detalhamento de meus objetivos, o que ocorreu na semana seguinte. A 
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equipe mostrou-se receptiva ao estudo proposto e, nesta ocasião, a orientadora 

educacional desabafou: “Estamos precisando de um trabalho sobre essa temática 

aqui na escola mesmo” - ela referia-se à sexualidade. Pela minha experiência 

profissional em escolas e conversas com colegas, acredito que assim como essa 

educadora, muitas/os colegas docentes se angustiam com questões e fatos 

relacionados à sexualidade dos/as alunos/as, pois, diariamente proliferam as 

situações com as quais não sabemos como lidar/encaminhar. Nesta mesma 

conversa, a orientadora educacional indicou-me três alunas para que eu as 

convidasse a participar da pesquisa naquele mesmo dia, pois o ano letivo estava se 

encerrando e os/as alunos/as costumam faltar seguidamente neste período. A 

orientadora explicou-me que escolhera essas três alunas pelos seguintes motivos: 

uma namora a algum tempo, outra dá “bastante trabalho” para a escola por suas 

“ficadas” no ambiente escolar e a outra a mãe e o pai não deixam, mas ele parece 

“estar querendo muito.” Duas das alunas indicadas estavam na escola e uma não; 

então, a orientadora foi até as turmas e escolheu outra aluna para que eu 

conversasse. Nesta mesma tarde, conversei com cada uma das jovens, 

separadamente, explicando-lhes em que consistia a pesquisa, referindo-lhes 

sucintamente do que nela seria tratado e como ocorreriam os encontros. Solicitei, 

ainda, que cada uma delas convidasse duas amigas para participar dos encontros 

previstos. Acordamos quais seriam os melhores horários para cada grupo e 

entreguei-lhes três pulseiras de plástico da mesma cor37 (cada grupo recebeu uma 

cor diferente), três convites impressos e três “carteirinhas” 38, com espaço para o 

nome destinadas ao controle das presenças39 nos encontros. Desta maneira, 

pareceu-me que estaria sensibilizando-as a participarem e a falarem sobre a 

temática central deste estudo - as práticas afetivo/sexuais por elas vivenciadas. No 

primeiro encontro, entreguei as jovens uma carta40 destinada aos responsáveis, na 

qual explicava o propósito dos encontros, bem como informava os horários e o local 

em que ocorreriam as reuniões. Informei, também, como poderia ser por eles/as 

contatada. Junto com a carta encaminhei o Termo de Consentimento livre e 

esclarecido para que os responsáveis assinassem41. Organizei uma pasta na qual 

                                                 
37 Anexo A 
38 Anexo B 
39 A cada encontro colei uma figurinha nas carteirinhas e rubriquei a presença das alunas. 
40 Anexo C. 
41 Anexo D. 
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listei os nomes das jovens que participaram de cada encontro, os dias e horários em 

que nos reuniríamos, as fichas de controle de frequência, a cópia dos Termos de 

Consentimento assinados, bem como a cópia do Termo de Consentimento livre e 

esclarecido, assinada pela direção da escola42, que deixei na secretaria, sob a 

responsabilidade da orientadora educacional, caso fosse solicitada alguma 

informação sobre os encontros e/ou sobre a pesquisa. Os encontros com as jovens 

ocorreram entre os dias 29 de novembro e 17 de dezembro de 2010, pela manhã 

(este é o turno inverso ao das aulas regulares para dois dos grupos organizados), 

com duração de uma hora, e, para o terceiro grupo, os encontros ocorreram após o 

horário das aulas regulares (entre 16h 30min e 17h 30min). Os encontros ocorreram 

no laboratório de Artes da escola, uma sala com mesas altas, retangulares, com 

bancos a sua volta, espaço localizado no terceiro andar da escola sendo, por isso, 

uma das salas mais silenciosas. Desde a primeira conversa, as jovens mostraram-se 

interessadas e entusiasmadas com as temáticas de nossas conversas, de maneira 

que a maioria delas verbalizou o desejo de que ocorressem mais encontros. A 

maioria das jovens, 7 das 9, participaram de todos os encontros, fato esse que me 

surpreendeu, uma vez que os encontros foram realizados no período de 

encerramento do ano letivo, período esse em que os/as alunos/as costumam faltar. 

Surpreendi-me, também, com a rapidez com que os termos de consentimento me 

foram devolvidos, pois, pensara que, pelo fato de estar registrado no mesmo a 

temática dessa pesquisa, afetividade/sexualidade, os/as responsáveis pelas jovens 

requereriam detalhamento de nossas conversas e que, por conta disso, talvez 

houvesse alguma família que não autorizasse a participação da aluna, o que não 

ocorreu. 

 

4.3 A APROXIMAÇÃO COM A METODOLOGIA DE GRUPOS FOCAIS E A 

CONSTITUIÇÃO DOS PERCURSOS DESTA PESQUISA 

 

Na abordagem metodológica referida como Grupo Focal, postula-se que o/a 

condutor do grupo/processo, denominado moderador/a e/ou facilitador/a, organize o 

ambiente físico de modo que esse estimule e possibilite aos participantes discorrer 

sobre seus pontos de vista, sendo indicada a constituição de grupos de 8 a 12 

                                                 
42 Anexo E. 
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pessoas. Sugere-se, assim, que o ambiente seja acolhedor e livre de ruídos, e que 

os encontros tenham uma duração de 1 hora e meia à 2h. Powel e Single (1996: 

449) descrevem o grupo focal como um conjunto de pessoas selecionadas e 

reunidas por pesquisadores para discutir e comentar um tema, que é objeto de 

pesquisa, a partir de sua experiência pessoal. De maneira geral, o objetivo central do 

trabalho com grupos focais é identificar sentimentos, atitudes, posicionamentos dos 

participantes sobre determinado assunto proposto pelo/a pesquisador/a. De acordo 

com Kitzinger e Barbour (1999), autoras com larga experiência neste procedimento 

de pesquisa 

 

Grupos focais são grupos de discussão que podem explorar uma série de 
assuntos, envolvendo algum tipo de atividade coletiva. Diferenciam-se de 
entrevistas em grupo, pela promoção explícita da interação em grupo, a fim 
de gerar dados. Ao invés de fazermos perguntas a cada pessoa, 
encorajamos os /as participantes a falarem uns com os outros, a formularem 
perguntas, relatarem situações, comentarem suas experiências e pontos de 
vista sobre assuntos intencionalmente planejados. São mais indicados para 
explorarmos como os pontos de vista são construídos e expressos. Os 
grupos focais são muito apropriados para examinarmos como o 
conhecimento, as idéias, os relatos, a auto-apresentação e os intercâmbios 
lingüísticos operam dentro de um determinado contexto cultural. (p.4) 

 

A partir dessas considerações acerca dessa abordagem metodológica, passo 

a detalhar um pouco mais o percurso construído para o desenvolvimento dessa 

investigação. 

Registro que, inicialmente, eu pensara realizar entrevistas com as jovens, mas 

que me foi sugerido na qualificação do projeto de pesquisa, a realização de 

encontros de conversas, que, no entendimento da Banca, permitiriam as jovens um 

ambiente mais descontraído, na medida em que eu lhes fosse colocando questões 

abertas, que lhes permitissem falar livremente sobre suas experiências afetivo-

sexuais. Atribuí a esses encontros um título - “Pegar, ficar, namorar... conversas com 

gurias”, contudo, diferente da metodologia de grupos focais, não estimulei as jovens 

a formularem perguntas umas às outras sobre os temas propostos, como sugere 

Kitzinger e Barbour, na citação que acima transcrevi. Tampouco me dediquei a 

análises detalhadas de suas manifestações corporais, silêncios e/ou interações entre 

elas, pois centrei-me, bem mais, em suas narrativas, procurando realizar grupos de 

“conversas informais”, onde as jovens se sentissem a vontade para falar sobre as 

questões que propus, por isso solicitei que cada jovem indicada pela escola 

trouxesse uma amiga. 
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Para cada encontro elaborei um planejamento com procedimentos, questões 

de pesquisa e possíveis questionamentos, que foram tomando “formas, corpo e até 

mesmo seguindo rumos” imprevistos, ao longo da sua efetivação.  

Descrevo, neste momento, a proposta que orientou os encontros realizados. 

 

4.3.1 Primeiro encontro: Tema: Práticas de afetividade 

 

Escolhi como atividade desencadeadora da conversa o comercial da 

operadora de telefonia Vivo intitulado: “Quantos torpedos você precisa?”. Nesta peça 

publicitária, dois jovens se conhecem, trocam torpedos, saem e “ficam” juntos. Em 

seguida, a moça manda torpedos contando para as amigas que pegou o rapaz e o 

rapaz manda torpedos contando para os amigos que “achou a mulher da sua vida”. 

Eles passam a ficar, começam a namorar e após iniciar o “relacionamento sério”, e, 

segundo as meninas, uma cena (a que ele sobe com ela nos braços pela escada) 

nos possibilita pensar que fizeram sexo. Depois brigam, porque a moça lê um 

torpedo de outra mulher no celular do rapaz e o comercial termina com ele 

mandando torpedos para reatar o namoro. 

Para orientar a organização desta tarefa, tive presente as seguintes questões 

de pesquisa: Que comportamentos e práticas integram o repertório afetivo das 

jovens pesquisadas? Como tais jovens concebem as relações afetivas e a 

sexualidade? Que representações de relacionamento e sexualidade enunciam? 

A partir delas organizei as seguintes perguntas para problematizar o exame 

da peça publicitária: Vocês costumam mandar torpedos para os garotos com quem 

ficam? O que a menina do comercial quis dizer com pegar? - O que precisa 

(critérios) para pegar alguém? - Pegar é igual para meninos e meninas? Qual a 

diferença entre pegar e ficar? Há diferença na maneira como meninos e meninas 

ficam/ pegam/ namoram? O que precisa (critérios) para um namoro ser sério? O que 

te faz terminar com alguém? O que tu consideras como um relacionamento afetivo 

que deu certo/ideal? Vocês consideram que as práticas afetivas mudaram nos 

últimos anos? Por quê? Como? 

Este encontro me rendeu bastante material de análise, uma vez que as jovens 

falaram de suas experiências afetivo/sexuais, comentaram as práticas expressas no 

comercial e as práticas de outras jovens, suas amigas e/ou colegas. 
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4.3.2 Segundo Encontro. Tema: Configurações de afetividade e locais de 

possibilidade 

 

A atividade desencadeadora da conversa, neste encontro, foi a navegação no 

site de relacionamento Orkut43. Para orientar a organização desta conversa tive 

presente as seguintes questões de pesquisa: Que representações de 

relacionamento e sexualidade enunciam? Que marcadores de gênero podemos 

observar nestas práticas? Em que espaços tais práticas são possibilitadas? Como 

narram o amor, a fidelidade e a liberdade nos relacionamentos afetivos? 

A partir destas questões, organizei as seguintes perguntas para fomentar e 

problematizar suas narrativas: Para que usam o Orkut? Quando e onde acessam? 

Os pais sabem o que é e que possuem Orkut? Que outros sites de relacionamento 

acessam, conhecem e/ou gostariam de acessar? Que tipo de fotos postam em seus 

orkuts? É possível conhecer alguém para namorar pelo Orkut? A que comunidades 

virtuais pertencem? Que critério utilizam para aceitar alguém como amigo? Usam 

MSN e SMS para se relacionar com alguém? Quando Ficam, Pegam alguém 

costumam registrar? Quando estão namorando continuam fazendo isso? Quando 

estão namorando continuam acessando o orkut? O que é ser fiel? Ficar com alguém 

e se relacionar virtualmente com alguém é trair?  

Planejei este encontro a partir das conversas com meus/minhas alunos/as 

que relatavam experiências e fatos peculiares em relação a práticas de 

afetividade/sexualidade a partir do Orkut. Contudo, este encontro não foi produtivo, 

como os demais, uma vez que, apesar de todas serem usuárias do Orkut, as jovens 

tinham pouco acesso à internet, pois apenas uma possuía computador e internet em 

casa, acessando as demais a internet quando visitam parentes, ou quando vão a 

uma “Lan House.”  

 

                                                 
43 Orkut é a mais popular das chamadas redes sociais da internet: sites que o conectam com seus 
amigos, com os amigos dos seus amigos e com os amigos dos amigos dos seus amigos. Ou seja, 
fazem valer na prática a conhecida teoria de que cada pessoa no mundo está, no máximo, a seis 
pessoas de distância de qualquer outra. O Orkut, por exemplo, permite que você crie listas de 
discussão, encontre amigos por características específicas e ainda vote no quanto seus conhecidos 
são sexy, bacanas ou espertos. A comunidade nasceu como um projeto pessoal de Orkut 
Buyukkokten, programador do Google. Ele cadastrou alguns dos seus amigos para testes iniciais e 
instituiu a regra de que você só pode entrar no orkut após ter sido convidado por um membro da 
comunidade. Ou seja, absolutamente todos os usuários são descendentes do próprio senhor Orkut. 
Informações retiradas da página: http://super.abril.com.br/tecnologia/orkut-444595.shtml no dia 
12/06/2011. 
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4.3.3 Terceiro Encontro. Tema: Configurações de afetividade, locais de 

possibilidade e modificações das práticas afetivas 

 

Neste encontro, utilizei como atividade desencadeadora da conversa a 

análise do comercial da operadora de telefonia Vivo: “Namorido”. Esta peça 

publicitária inicia com um casal de jovens sentados em um sofá e a moça falando 

“Namorido, entra ou não entra na família ilimitada Vivo?” Em seguida é focalizado 

um diálogo entre a mãe, o pai e a avó da moça sobre o que seria um “namorido”. 

Neste diálogo, a mãe da jovem está tentando convencer o pai de incluir o “namorido” 

da filha no plano de telefonia móvel da família. O comercial termina com a cena da 

avó da moça, sentada no meio do casal de jovens falando no celular e criticando o 

cabelo do “namorido” da jovem. Para orientar a conversa deste encontro, elenquei 

as seguintes questões de pesquisa: Que marcadores de gênero podemos observar 

nestas práticas? Em que espaços tais práticas são possibilitadas? Entre as práticas 

descritas, há práticas que possibilitam novas relações de poder entre os gêneros? 

Estas práticas são efetivamente práticas de experimentação que indiquem 

pluralidade nas relações afetivas? As jovens consideram que as práticas de 

afetividade/sexualidade estão se reconfigurando? Como anunciam e caracterizam as 

práticas: ficar, pegar, namorar e casar? 

A partir de tais questões, elaborei as seguintes perguntas para fomentar e 

problematizar suas narrativas: Teus pais já te falaram como eram os 

relacionamentos afetivos antigamente? Na tua opinião os relacionamentos afetivos 

mudaram muito? O que tu pensas sobre isso? O que tu pensas sobre pegar, ficar, 

namorar e casar? Na tua opinião homens e mulheres pensam e vivem os 

relacionamentos afetivos da mesma maneira? Como tu te vês daqui a 10 anos? Tu 

já ficaste/ pegaste alguém do mesmo sexo? O que tu pensas sobre os 

relacionamentos homo e bissexuais?  

Neste encontro, as jovens falaram bastante sobre as suas experiências, bem 

como sobre o que pensam das normas e interdições impostas pelos responsáveis, 

sobre os relacionamentos afetivos/sexuais atuais e práticas possivelmente 

vivenciadas por seus pais/ mães. 
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4.3.4 Atividade de encerramento da pesquisa: Seleção de imagens, recorte, 

colagem e composição de “Cenas de afetividade” 

 

Para mobilizar as participantes solicitei, na atividade final, que elas 

observassem, selecionassem, recortassem e colassem imagens que para elas 

representariam as práticas focalizadas centralmente no estudo - pegar, ficar, 

namorar, mas, a partir do que elas consideraram ao longo dos encontros, também, 

casar. Cada grupo elaborou um pequeno cartaz com imagens que expressassem, 

em alguma medida, estes modos de relacionamento afetivo/sexuais. Além disso, 

solicitei que explicassem o motivo da seleção das figuras. Esta atividade aconteceu 

ao final do terceiro encontro, sendo este o de maior duração. Planejei esta atividade 

por uma necessidade minha, de dar um “fechamento” para este trabalho, de maneira 

que não possuía expectativas acadêmicas com a mesmo. Contudo, essa atividade 

foi riquíssima, pois me possibilitou verificar que imagens, representações sociais, as 

jovens possuíam, uma vez que as mesmas selecionaram em grupo as figuras que 

mais se aproximavam das práticas que narraram durante nossos encontros.  

Durante a realização dessa atividade as jovens discutiram não apenas sobre 

as figuras recortadas, justificando essas escolhas, mas também, sobre outras 

experiências que essas figuras lhe reportaram, outras temáticas não aprofundadas 

nos diálogos dos encontros, como relações homoafetivas, casamento, fidelidade; 

bem como sobre a maneira que iriam dispor as figuras para colá-las. Tais relatos e 

discussões possibilitam-me uma diversidade de problematizações, de maneira que 

apresento nas análises, ainda que brevemente, algumas reflexões acerca dessas 

composições de imagens organizadas pelas jovens; não sendo possível detalhá-las 

e aprofundá-las neste estudo, pelos limites de tempo para a conclusão do mesmo. 

Em tempo, registro que utilizei uma dessas composições como plano de fundo da 

capa desse estudo e que as demais constam do Anexo44. 

Registro que esses encontros foram gravados e que a partir das narrativas 

das jovens, busquei registrar algumas representações, bem como captar alguns 

argumentos por elas invocados para dar sustentação a escolhas e práticas por elas 

referidas. Busquei, ainda, associar tais argumentos a discursos em circulação nas 

produções culturais a que elas têm acesso. Destaco que ao me referir ao termo 

                                                 
44 Anexos F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. 
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narrativas, valho-me do esclarecimento feito por Silveira (2005: 198), que considera 

a narrativa como “um tipo de discurso que se concretiza em textos nos quais se 

representa uma sucessão temporal de ações.” Também compartilho do 

entendimento de Jorge Larrosa (2002) no que se refere as narrativas como formas 

discursivas de auto-expressão, a partir das quais a experiência de si é constituída, e 

ao narrar-se as jovens tem a possibilidade de refletir sobre sua história, atribuindo-

lhe sentido e constituindo-se. Nesta direção, indicou Larrosa (2002: 69): “É contando 

histórias, nossas próprias histórias, o que nos acontece e o sentido que damos ao 

que nos acontece, que nos damos a nós próprios uma identidade no tempo.” 

Voltando à apresentação das atividades em torno das quais organizei os 

encontros, indico que as observações foram registradas em uma pasta de 

anotações, que passei a ler como um texto a partir do qual desenvolvi minhas 

análises. Considero interessante referir que, ao final dos encontros, as participantes 

dos três grupos manifestaram seu desejo de dar continuidade a “estas conversas”, 

tendo inclusive um dos grupos sugerido que realizássemos um amigo secreto 

envolvendo os três grupos. 

 

4.4 OS SUJEITOS E O LOCAL DA PESQUISA 

 

As jovens que integraram os grupos de conversação, neste estudo, são 

alunas da rede municipal de ensino, moradoras da periferia de uma cidade da região 

metropolitana de Porto Alegre e têm idades entre 13 e 16 anos. Três delas estão no 

último ano do ensino fundamental, outras três estão em turmas de progressão e as 

demais (também três alunas) estão no 1º ano do Ciclo III, sendo a escola por elas 

cursada organizada em ciclos de formação45. Uma das jovens tem um namorado 

que frequenta a sua casa já há 2 anos; três delas já namoraram; e cinco nunca 

namoraram em casa, pois seus pais não permitem, mesmo que tenham afirmado já 

ter namorado “na rua”, escondido dos pais.  

É interessante registrar que elas referiram o “namoro” como sendo uma 

modalidade de relacionamento afetivo/sexual autorizado e reconhecido pelos 
                                                 
45 Segundo Andréa Rosana Fetzner Krug (2001), uma das formas de organização escolar do Ensino 
Fundamental previstas na Lei de Diretrizes Bases, que tem como base para a enturmação dos/as 
alunos/as a idade. A partir desta organização o processo de escolarização visa contribuir com o 
desenvolvimento integral do estudante, a partir de atividades que consideram a heterogeneidade da 
turma como uma força motriz da aprendizagem escolar.  
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pais/mães. Um relacionamento “mais sério”, estável em que os envolvidos se 

comprometem a ser fieis. Em relação aos arranjos familiares, essas jovens 

declararam morar com mais quatro ou cinco pessoas, em média, dentre as quais 

geralmente duas trabalham e são responsáveis pelo sustento da casa: três moram 

com o pai e a mãe, outras três moravam com a avó, uma mora com a avó e com o 

pai e duas moram apenas com a mãe. Oito dessas famílias não pagam aluguel, pois 

sete delas moram em zonas irregulares, comumente chamadas de áreas de 

“invasão”, localizadas ao longo da rodovia RS 118, vivendo a jovem que mora mais 

longe dessa rodovia, a 9 quadras de distância, em uma casa alugada. 

Das nove jovens, oito não possuem computador em casa e frequentam 

estabelecimentos tais como as “Lan House”, de uma a três vezes por semana. Nas 

famílias destas jovens, todos\as têm celular e três delas possuem telefone fixo. Uma 

delas tem quatro irmãos e seis irmãs, outra cindo irmãos e quatro irmãs, três delas 

têm três irmãos, uma tem uma irmã e um irmão e três têm somente 1 irmão ou irmã, 

sendo que nem todos, irmãos e irmãs, moram na mesma casa que estas jovens. A 

idade das suas mães varia entre 32 e 43 anos, tendo ocorrido a sua a primeira 

gravidez entre 16 e os 19 anos. Em relação à escolaridade destas famílias, em três 

delas a pessoa que mais estudou concluiu o Ensino Médio e em seis delas, a 

pessoa com maior escolaridade concluiu, ou parou de estudar, nos anos finais do 

Ensino Fundamental. No que se refere à religiosidade, a maioria das jovens disse 

que a família é católica, mas que frequentam a igreja evangélica. Aliás, das nove 

jovens, quatro afirmaram frequentar igrejas evangélica que ficam localizadas nas 

proximidades de suas casas. 

A fim de utilizar as falas das jovens, preservando a identidade das mesmas, 

pois eticamente não seria recomendável utilizar seus próprios nomes, optei por 

denominá-las com nomes fictícios. Para o primeiro grupo utilizei nomes de 

personagens femininas de tragédias de William Shakespeare: Julieta personagem 

de Romeu e Julieta, escrita entre 1591 e 1595; Ofélia personagem de Hamlet, 

escrita entre 1599 e 1601 e Miranda personagem de A Tempestade, escrita em 

1623. Para o segundo grupo, utilizei personagens femininas de romances de 

Machado de Assis: Virgília de Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881); Sofia de 

Quincas Borba (1891) e Capitu de Dom Casmurro (1899). E nomes de deusas 

gregas para identificar as jovens do terceiro grupo: Hera: Rainha dos deuses, Atena: 

Deusa da sabedoria e Afrodite: Deusa da beleza. Ambas envolvidas na disputa do 
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pomo de ouro com a inscrição “a mais bela”. Cabe referir que me identifico nos 

diálogos com a letra P, que se refere à pesquisadora. 

Organizei as falas selecionadas para análise em caixas de texto, optando por 

transcrevê-las sem marcações próprias de oralidade, utilizando a grafia dos termos e 

das palavras vigentes na língua portuguesa, por considerar relevante argumentos de 

autores da sociolingüística, pois de acordo com Flores (2006), ao transpormos uma 

fala para o meio escrito – ou seja, transcrevê-la – estamos alterando o contexto no 

qual tal enunciado se produziu. Por uma lado, nem toda a oralidade pode ser contida 

no texto escrito (e, portanto, quem transcreve também seleciona o que é 

efetivamente trasncrito) e, por outro lado, falar não é o mesmo que escrever (e, 

assim, quem transpõe o do texto do meio oral para o meio escrito lança mão dos 

recursos da escrita). A transcrição dever ser vista como um ato enunciativo, como 

um meio de mostrar o que foi dito, mas esse mostrar já comporta, em si, um outro 

modo de dizer – agora sob o signo da escrita. Não faz sentido, portanto, marcar a 

escrita das palavras com os usos que são próprios da oralidade. 

Apresento, no quadro a seguir, os nove nomes fictícios, as idades das jovens 

e a idade em que ficaram com alguém pela primeira vez, pois considero serem tais 

dados relevantes para o entendimento das falas das integrantes no conjunto da 

pesquisa. 

NOMES GRUPOS IDADES IDADES EM QUE  

FICARAM A 1ª VEZ 

Julieta 1 14 anos 12 anos 

Ofélia 1 13 anos 11 anos 

Miranda 1 14 anos 13 anos 

Capitu 2 14 anos 11 anos 

Sofia 2 13 anos 11 anos 

Vigília 2 16 anos 13 anos 

Hera 3 14 anos 12 anos 

Atena 3 13 anos 13 anos 

Afrodite 3 13 anos 11 anos 

 

A escola em que as jovens estudam é municipal, também localizada nas 

proximidades da rodovia RS 118, quase na divisa com outro município da região 

metropolitana de Porto Alegre, RS. É freqüentada por 370 alunos/as de 5 a 16 anos 

de idade, distribuídos entre o 1º ano do ciclo I e o 3º ano do ciclo III do Ensino 
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Fundamental e funciona em dois turnos, manhã e tarde. Seus/as alunos/as dividem-

se em, pelo menos, dois diferentes grupos sócio-econômicos: os/as que residem no 

bairro da escola e compõem a população de classe média baixa; e os/as alunos/as 

da região da “invasão”, ou seja, os que moram nas margens da rodovia RS 118, que 

fica a uma quadra da escola, e os alunos do município vizinho, que moram do outro 

lado da RS 118, também em zonas irregulares. Trata-se de uma população carente, 

que sobrevive do trabalho de recolher e vender materiais recicláveis como papel, 

garrafas plásticas, alumínio, muitas vezes armazenados no interior de suas casas. O 

espaço de sociabilidade, estudo e lazer da maioria destes/destas estudantes é o 

ambiente escolar e como esta escola participa do programa Escola Aberta46, em 

dias em que não há atividades escolares ela permite que a comunidade usufrua de 

sua estrutura e do programa Mais Educação47, que oportuniza aos/às alunos/as da 

escola oficinas no turno inverso às aulas. 

 

4.5 AS CATEGORIAS DE ANÁLISE: RECORTES E ESCOLHAS 

 

Ao concluir os encontros com as jovens passei a realizar as transcrições 

dessas conversas. Concluída esta etapa, realizei escutas das gravações e passei a 

destacar falas e diálogos que me chamavam atenção. Registro que escutei mais de 

uma vez a essas gravações, e que, a partir desta escuta, fui destacando as 

narrativas que se relacionavam as práticas pegar, ficar, namorar e desdobramentos, 

bem como os lugares em que tais práticas eram realizadas. 

Procedi ao registro escrito das conversas conduzidas e, a partir de então, 

busquei garimpar algumas representações e discursos invocados por essas jovens 

para argumentar sobre suas práticas, atentando, igualmente, para os espaços por 
                                                 
46 Programa do Governo Federal que tem por objetivo contribuir para a melhoria da qualidade da 
educação, a inclusão social e a construção de uma cultura de paz, por meio da ampliação da 
integração entre escola e comunidade; ampliação das oportunidades de acesso à formação para a 
cidadania e redução de violências na comunidade escolar. Geralmente acontece em sábados e 
domingos nas dependências da escola na modalidade de oficinas, de maneira que toda comunidade 
escolar pode usufruir deste programa. 
47 Programa do Governo Federal que visa fomentar atividades para melhorar o ambiente escolar, 
tendo como base estudos desenvolvidos pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), 
utilizando os resultados da Prova Brasil de 2005. Por esse motivo a área de atuação do programa foi 
demarcada inicialmente para atender, em caráter prioritário, as escolas que apresentam baixo Índice 
de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), situadas em capitais e regiões metropolitanas. Esse 
programa aumenta a oferta educativa nas escolas públicas por meio de atividades optativas que 
foram agrupadas em macro campos como acompanhamento pedagógico, meio ambiente, esporte e 
lazer, direitos humanos, cultura e artes, cultura digital, prevenção e promoção da saúde, educação 
científica e educação econômica. 
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elas referidos como possibilitadores dessas vivências.  

Elenquei como categorias analíticas principais as práticas pegar, ficar, 

namorar e transar, sendo que as problematizações e reflexões sobre as mesmas 

constituem a primeira seção do quinto capítulo. No seguimento deste capítulo, 

analiso as narrativas das jovens acerca dos seus relacionamentos afetivo-sexuais, 

destacando algumas continuidades e rupturas nos modos de vivenciar tais práticas 

em relação a outras, consideradas mais usuais ou consolidadas socialmente. Aliás, 

detenho-me em explicitar algumas dessas “práticas usuais” e indicar se essas eram 

comuns ou não entre as jovens com que conversei. Para finalizar este capítulo, 

discorro sobre alguns discursos que interditam e incitam a certas práticas afetivo-

sexuais juvenis, colocando também em destaque os “locais” encontrados por essas 

jovens para vivenciá-las, visto que muitas famílias coibiam de diferentes formas suas 

saídas para locais distantes de suas casas. 
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5 - “JÁ SEI NAMORAR, JÁ SEI BEIJAR DE LÍNGUA, AGORA, SÓ ME RESTA 
SONHAR...”48- Práticas afetivo/sexuais contemporâneas 
 

A história das mulheres não é só delas, é também aquela da família da 
criança, do trabalho, da mídia, da literatura. É a história do seu corpo, da 
sua sexualidade, da violência que sofreram e praticaram, da sua loucura, 
dos seus amores e dos seus sentimentos. (DEL PRIORI, 2009: 07) 

 

Neste capítulo tramei os tecidos, retalhos, fios... escolhidos ao longo da 

trajetória deste estudo, uma vez que um estudo é sempre realizado a partir de 

escolhas, sendo por isso possível dizer que esse se compõe de recortes. Saliento 

que os dados de pesquisas sobre a temática focalizada, ao longo deste estudo, as 

ferramentas conceituais, os posicionamentos dos pesquisadores evocados nas 

citações e os conteúdos desenvolvidos em capítulos anteriores foram por mim 

articulados às análises das narrativas das jovens, compondo, assim, a tessitura que 

possibilitou que essa investigação tomasse corpo. 

Assim, examino um conjunto de narrativas coletadas junto às jovens que 

integraram o estudo, tomando-as como instâncias nas quais foram evocadas 

representações, que têm efeitos sociais de verdade. Este capítulo está organizado 

nas três seguintes seções: 

Na primeira seção Operando (re) configurações de práticas afetivo-

sexuais, discorro sobre as narrativas das jovens investigadas acerca de suas 

práticas afetivo-sexuais. Esta seção foi organizada em torno 4 eixos: 1) PEGAR: 

“Deu mole na balada... Eu vou pegar geral... A onda é beijar e tchau tchau...”; 2) 

FICAR: “Ficar por ficar eu não quero... Beijar por beijar eu tô fora!”; 3) NAMORAR: 

“Do jeito que você me olha... vai dar namoro!”; e 4) TRANSAR: “Quero te dar, quero 

te dar...”. Esclareço que nomeei cada um dos eixos combinando a prática 

prioritariamente nele focalizada a trechos de músicas49 indicados pelas jovens e, que 

segundo elas, se referiam a tais práticas. 

Na segunda seção .“Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos 

pais”? - Tensões e aproximações na história das práticas afetivo-sexuais”, 

problematizo e reflito sobre as possíveis rupturas e aproximações das práticas 

afetivo-sexuais enunciadas pelas jovens que participaram do estudo e as práticas 

afetivo-sexuais consideradas corriqueiras usuais em nossa cultura, bem como sobre 

                                                 
48

 O trecho do título do presente capítulo foi retirado da música Já sei namorar, composta por Arnaldo 
Antunes, Marisa Monte e Carlinhos Brown em 2002. 
49 As letras das músicas constituem o anexo Q, R, S, T. 
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discursos por elas evocados para sustentar tais práticas. Essa seção é dividida em 

dois eixos intitulados: Continuidades e descontinuidades das práticas afetivo-

sexuais e Planos e projetos, muito aquém da inovação. 

A terceira seção intitulada Afetividade- sexualidade juvenil, entre a 

proibição e a incitação encerra este capítulo, nela faço algumas reflexões acerca 

dos locais indicados pelas jovens para a vivência de suas práticas afetivo-sexuais, 

sendo composta de dois eixos intitulados: O mercado, o shopping, a rua... e O que 

a escola tem a ver com isso? 

Ressalto, que em cada caixa de texto procurei contemplar falas de cada uma 

das jovens sobre uma mesma questão em cada uma das categorias analíticas, ora 

pinçando pequenos diálogos e/ou posicionamentos individuais, ora agrupando tais 

narrativas em caixas de texto, para facilitar aos/às leitores/as a sua compreensão. 

 

5.1 OPERANDO (RE)CONFIGURAÇÕES DE PRÁTICAS AFETIVO-SEXUAIS 

 

A partir das narrativas das jovens com quem interagi neste estudo, considero 

ser possível afirmar que atualmente ainda vigore, em alguns grupos sociais, a 

expectativa de que meninas brinquem de boneca, sejam dedicadas às atividades 

escolares, auxiliem nas atividades domésticas para aprenderem tais habilidades 

para sua vida futura e, sobretudo, espera-se que as jovens sejam comportadas, 

delicadas, caprichosas e comedidas no que se refere à vivência de sua sexualidade. 

Tais opiniões são proferidas em diferentes instâncias sociais, dentre as quais 

destaco a família e a escola, vinculando-se ora a discursos religiosos, ora a 

discursos moralistas de outras ordens, sendo possível dizer que ainda continuam a 

regular os modos de ser jovens mulheres e homens nas sociedades ocidentais. 

Além disso, também é possível dizer que as práticas de afetividade/sexualidade são 

ainda igualmente reguladas por tais discursos, sendo estes com grande frequência 

os orientadores das decisões que definem o que é adequado e aceitável em termos 

de condutas tanto para homens quanto para mulheres, além deles muitas vezes 

estipularem quais são as possíveis consequências de seu cumprimento ou 

descumprimento. Considero, neste sentido, atuarem tais discursividades como 

pedagogias, uma vez que as mesmas organizam, definem e ordenam modos de ser 

e de conceber os sujeitos a partir da cultura, entendo-se a cultura como um campo 
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de produção e contestação de identidades e de processos de significação, como nos 

indicou Henry A. Giroux (2003) ao afirmar que 

 

O pedagógico como performático, neste trabalho, não é simplesmente 
entendido como alguém que proporciona um conjunto de 
representações/textos que comunicam o conhecimento às outras pessoas; 
ele também se torna uma forma de produção cultural em que a própria 
identidade do indivíduo está sendo constantemente reescrita, mas sempre 
com uma atenção à maneira como a cultura funciona como um local de 
produção e um local de contestação do poder. (p.159) 

 

Detenho-me nesta seção, a partir das considerações feitas pelas jovens com 

quem interagi no estudo, no detalhamento de algumas práticas de 

afetividade/sexualidade usualmente associadas aos/às jovens em nossa sociedade 

ocidental contemporânea para dar destaque a alguns discursos que me pareceram 

dar sustentação a suas práticas. 

 

5.1.1- PEGAR:“Deu mole na balada... Eu vou pegar geral... A onda é beijar e 

tchau, tchau...50” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 Música A onda é beijar e tchau, tchau, do grupo Aviões do Forró. 

P: O que é pegar? 

Sofia: “Pegar é só beijos e só uma vez. Tipo, ficar por acaso.” 

Ofélia: “Pegar.... depende, pode ser ficar, só beijar e pode se transar...” 

Sofia: “Para os guris isso é pegar!” 

Ofélia: “Para os guris quando é pegar, é transar, e quando é ficar é só beijar.” 

P: Então quando passa uma guria pelos guris e um deles diz: Ah essa eu já peguei, quer dizer que ele transou com ela? 

Miranda: “É, para os guris acho que sim.” 

P: Mas se eu disser: Eu estou pegando o fulano, significa que eu estou ficando com a pessoa mais de uma vez? 

Capitu: “É... pegar e ficar são tipo a mesma coisa...” 

Sofia: “Só que os guris usam mais o “pegar” pra aposta” 

Virgília: “Pegar é ir lá dar um beijinho e depois largar de volta.” 

P: Então pegar e ficar são porque tu ficaste afim, não porque gosta da pessoa. Por pilha...  

Julieta: “Aí não tem pilha, vai sem pensar mesmo!” 

P: E para pegar alguém, tem que estar apaixonada? 

Hera: “Não.” 

Sofia: “Não, só achar bonitinho.” 

Afrodite: “Às vezes nem acha bonitinho...” 

Capitu: “Pegar é só beijo, daí tu fica com aquela pessoa se tu quiser... e pegar é tipo aposta.” 

P: Como assim, aposta? 

Sofia: “Ah, uns guris isso às vezes pra eles é uma aposta. Tipo de quem pegar primeiro.” 

Hera: “É, tem gente que faz aposta.” 

P: Mas aposta como? Por exemplo: Eu vou apostar com a Hera quem fica primeiro com o Fulano, é isso? 

Sofia: “É!” 

P: Ou é quem pega mais? 

Sofia: “Não.” 
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A partir dos depoimentos colhidos junto às jovens a prática denominada pegar 

parece ser a mais fluida e transitória do que as demais referidas, sendo essa ainda 

associada à ideia de experimentação; ou seja, esta é definida pelas depoentes como 

uma prática ocasional sem estreitamento de vínculos afetivos, nem indicativo de 

continuidade, muito menos fidelidade, envolvendo, também, pouco contato físico e 

emocional efêmeros, frutos de uma atração passageira e até casual, sendo 

desempenhada tanto por homens quanto por mulheres, mesmo que as jovens 

tenham admitido haver uma significado diferente quando se considera o ponto de 

vista dos e das jovens. A partir da escuta de tais relatos, é possível dizer que a 

discursividades envolvida nas narrativas que as jovens investigadas fazem desta 

prática se aproxima em alguns aspectos da que foi indicada pela pesquisadora Suely 

Aldir Messeder no estudo “Namorei Não: Peguei” (2002), estudo esse referido no 

terceiro capítulo desta investigação, no qual o pegar é configurado como uma das 

muitas formas de relacionamento amoroso-sexual entre os jovens, característica do 

tempo contemporâneo, inserida numa cultura sexual erotizada, pela influência da 

mídia e, entre outras, pela espetacularização da vida cotidiana. Mas distancia-se, 

entre outros aspectos, como pelo fato de Messer (2002) associar o pegar com a 

masculinidade e descrever tal prática pautada no binômio ativo/passivo, refere ela 

(2002:14) “a prática do pegar para os rapazes das camadas populares parece ser 

ainda uma forma de poder exclusivo do mundo masculino, ainda que esta prática 

esteja sendo feita e falada por muitas mulheres.” Descrevendo a prática do pegar 

como uma ação ativa daquele que pega em relação a passiva do sujeito que é 

pegado. 

Algumas jovens que escutei como Sofia, Julieta e Miranda dizem que os 

garotos utilizam a denominação pegar, quando ficam com alguém “por aposta” e que 

garotas não pegam por aposta. Outras como Ofélia e Atena indicaram que a 

nomenclatura pegar é utilizada pelos garotos para referirem-se tanto a fazer sexo, 

como para apenas beijar sem envolvimento afetivo. Ao referirem-se a prática de 

pegar por pegar e computar pegantes que beijaram, todas indicaram que isso é 

realizado tanto por homens, quanto por mulheres. Não me parece que as jovens que 

Miranda: “É se tu vai conseguir ficar com aquela que apostou com o amigo.” 

P: E as garotas também fazem isso? 

Capitu: Não... ah... às vezes...) 

 

(Transcrição de diálogos realizados no primeiro encontro com cada grupo, que tinha por temática central Pegar e Ficar.). 
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são pegadas e/ou os jovens que elas pegam estejam em uma posição passiva, mas 

sim que ambos envolvem-se numa prática pautada pelo desejo momentâneo e 

recíproco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É interessante, portanto, discutir um pouco mais esta prática da “aposta” e o 

quanto ela tem sido usado como uma marcador de masculinidade, talvez até mais 

de audácia e competência no ato da conquista, especialmente quando se refere à 

necessidade de colocar a prova alguém que ainda não se deixou tocar pelo ato da 

conquista. Ao mesmo tempo, as jovens entrevistadas referem haver, também, no 

âmbito do masculino um certo desprezo por quem se deixa pegar facilmente – há 

uma certa hierarquização se processando relativamente à frequência do exercício 

desta prática afetivo-sexual. Como as depoentes indicaram os jovens homens que a 

Afrodite: “Mas tem gente que também... Tipo os guris vão para a festa e apostam quem sair com mais é o bom de 

todo mundo.” 

Sofia: “É, é o “playson”!!!” 

Afrodite: “É, o “playson”.” 

P: O que é “playson”? 

Afrodite: “É o guri que pega mais gurias!” 

Sofia: “É o bom!!!” 

P: E tem um nome para a guria que pega bastante assim? Que pega quem ela quiser? 

Hera: “Daí pega a fama de galinha, só isso.” 

Virgília: “É, daí ela passa e os guris falam: “Ai, aquela ali é fácil”, é só ir lá, provar que...” 

P: Mas para a maioria das pessoas, vocês pensam que elas acham que quem pega bastante é pegador ou é galinha? 

Capitu: “Entre eles, eles acham que é o pegador!” 

P: E entre as gurias vocês acham, que se uma guria pega vinte num dia ela é galinha ou pegadora? 

Capitu: “Ela é galinha, porque vai ser sempre vista na sociedade, a guria e não o guri.” 

P: E vocês acham que isso é de verdade, na prática é assim, diferente para guria e para guri? 

Capitu: “Sim, eu acho!” 

Sofia: Eu também! 

Virgília: É por que é a gente que fica falada. 

P: E vocês acham que as gurias vêem os guris que pegam um monte de gurias como pegador ou galinha? 

Juntas: Pegador! 

P: Por quê? 

Capitu: “Umas porque ele é bonito, outras porque ele é pegador!” 

P: E se o guri é feinho, mas pega várias gurias? 

Capitu: “Daí ele é chamado por pegador, mesmo assim.” 

P: E vocês acham que os guris, eles acham que as gurias que ficam com quem e quantos guris quiserem, ela é galinha 

ou pegadora? 

Capitu: “Ah, na cabeça cada um pensa de um jeito, tem sua forma de pensar. Na sociedade acho que é mais vista 

o lado da guria do que do guri. Porque se o guri faz alguma coisa...ah, é guri; mas se é a guria... pêra aí um 

pouquinho...” 

Sofia: Porque eles são mais soltos desde criança, eles têm mais benefício voltar a hora que quiser, sair a hora 

que quiser. As gurias não, têm a hora certa de voltar... 

 

(Transcrição de diálogos realizados no primeiro encontro com cada grupo, que tinha por temática central Pegar e Ficar.). 
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praticam com frequência são chamados de “playson” e ou “pegadores”, 

independendo essa qualificação de atributos físicos, tais como a beleza masculina. 

As jovens mulheres são igualmente qualificadas, mas o atributo que lhes é destinado 

é, no entanto, carregado de um sentido pejorativo, que contrasta com o associado 

ao masculino, pois as jovens mulheres, (ao que me pareceu tanto homens quanto 

mulheres expressam tal opinião) “ficam mal faladas e pegam (má) fama.” Ou seja, as 

jovens que ouvi enunciaram várias vezes opiniões bastante aproximadas da que 

acima indico acerca de como homens e mulheres pensam e vivem suas 

experiências afetivas. No entanto, há uma certa ambiguidade no modo de narrarem 

suas práticas, pois, muitas vezes, elas assumem posições que atribuem aos garotos: 

elas também referem-se às jovens mulheres que qualificam como pegadoras como 

galinhas, por exemplo. É importante que atentemos para como as identidades 

sexuais e de gênero se constituem, tanto pelo que é praticado, quanto pelo que é 

nomeado e interditado a homens e mulheres, uma vez que os processos de 

definição das identidades ocorrem nas práticas sociais nas quais o Outro é nomeado 

e posicionado na sociedade por “categorias sociais que resultaram de classificações 

arbitrárias, fixadas em um lugar privilegiado que se toma como referência.” (COSTA: 

2000, 83). Cabe no entanto destacar, mais uma vez, ser o processo de produção da 

identidade e da diferença bastante dinâmico e processado em e a partir de relações 

de poder. 

Ao que parece, no entanto, relativamente à prática do “pegar”, haver 

diferenciadas formas de entendê-la, quando o termo é aplicado a homens e 

mulheres, havendo, inclusive, uma maior aceitação dessa prática quando o sujeito 

que a desempenha é um homem. Portanto, em falas como as que referi acima estão 

presentes atravessamentos de gênero e um discurso de masculinidade que localiza 

no homem alguns atributos e características que se associam a práticas afetivo-

sexuais, tais como audácia, certa insensibilidade afetiva, necessidade de 

confirmação constante da sua potência sexual, superioridade sobre as mulheres e 

uma possível naturalização do desapego afetivo relacionada ao masculino o que 

legitima sua necessidade de variação de parceiras e serem criados “mais soltos”. 

Então, por mais que a prática de pegar seja vista como fluida e transitória, 

podendo ser praticado tanto por homens quanto por mulheres, agem sobre ela 

normatizações e enquadramentos, que são constantemente procedidos 
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relativamente aos sujeitos que a praticam, sendo os jovens homens mais 

frequentemente autorizados a “pegar mais” do que as mulheres. 

Cabe então relembrar o que Débora Karine Stumpf (2003: 34) afirmou em sua 

dissertação Representações de sexualidade no currículo da Nova Escola e a 

construção do sujeito heterossexual, destacou ela que 

 

À medida que a sexualidade é significada, os sujeitos vão se constituindo 
como sujeitos de diferentes identidades sexuais. Esses processos de 
significação acontecem de muitas maneiras, por meio de estratégias sutis, 
as quais, a maioria das vezes, nos impossibilitam de ver seus efeitos. A 
produção desses sentidos acontece o tempo todo e nós aprendemos a 
reconhecer como referenciais e essenciais os discursos hegemônicos em 
torno da sexualidade, sem questioná-los. (p.34)  

 

Na situação que acompanhei, quando as jovens foram indagadas acerca de 

quem “fala mal” das garotas que pegam muitos garotos, elas afirmaram que isso é 

feito tanto por homens quanto por mulheres. Algumas (Capitu, Sofiia, Virgília, e 

Julieta) chegaram até a destacar que não consideravam correto “que as mulheres 

sejam soltas demais”, mesmo que ao mesmo tempo as mesmas questionassem: “Se 

o guri faz alguma coisa...ah, é guri; mas se é a guria... pêra aí um pouquinho...” 

Capitu (Grupo 1) / “Porque eles são mais soltos desde criança, eles têm mais 

beneficio, podem voltar a hora que quiser, sair a hora que quiser. As gurias não, tem 

a hora certa de voltar...” Sofia (Grupo 1) 

É importante ressaltar essa ambivalência que indica, ao mesmo tempo um 

certo desconforto dessas jovens em relação aos cerceamentos sócio-culturais a que 

são submetidas em relação às suas experiências afetivo-sexuais, e a reafirmação de 

discursos que promovem enquadramentos e normatizações, expressas, 

notadamente, quando elas se referiam a outras garotas. Nesse sentido, elas 

parecem assumir as mesmas normatizações impostas historicamente ao feminino. O 

discurso da masculinidade que dita o que é indicado para homens postula, também, 

o que é indicado para as mulheres, algumas vezes legitimando práticas e, em 

outras, incitando à produção de formas diversas de compreendê-las, caso se 

considere um homem ou uma mulher. 

Connell (2005) indica que para entender as masculinidades faz-se necessário 

entender as vinculações existentes entre as experiências pessoais e as estruturas 

sociais, de forma que os conceitos de masculino e feminino surgem pelo fato da vida 

cotidiana ser um cenário da política de gênero. Connel (1995) elabora quatro 
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padrões de masculinidades que estariam presentes até hoje nas sociedades 

ocidentais, sendo elas: a masculinidade hegemônica (uma configuração de gênero 

que coloca os homens em posição social dominante e de subordinação as 

mulheres), a subordinada (que indica a dominação de gênero entre os grupos 

masculinos, como a dominação dos heterossexuais e a subordinação dos 

homossexuais, que incluem violência, discriminação e abuso), a cúmplice (que se 

refere a conexão que os homens fazem de sua vida com as projeções de 

masculinidades hegemônicas) e a masculinidade marginalizada (relativa ao poder 

que a masculinidade hegemônica exerce sobre outros grupos e/ou classes 

subordinadas). Cabe destacar que para Connel tais caracterizações são 

configurações de práticas construídas e mutáveis. Tais configurações podem ser 

identificadas em diferentes artefatos culturais como filmes, desenhos animados, 

músicas, etc. normatizando comportamentos, como indica Celso Vitelli no artigo 

Representações das masculinidades hegemônicas e subalternas no cinema (2011: 

12) “através de determinados personagens, os quais reiteram a constituição de 

identidades normativas, reforçando as categorias criadas por Connel.” Em sua tese 

“Jovens universitários e discursos sobre masculinidades contemporâneas” (2008: 

176) Vitelli aponta que não existe uma masculinidade que “ofereça uma garantia se 

ser vivida em plenitude para toda a sua vida. As masculinidades são negociáveis e 

revogáveis.” 

Não detive-me a análise das produções das masculinidades, contudo, 

considerei relevante indicar alguns aspectos da mesma pelo fato das relações de 

gênero se estabeleceram socialmente de maneira relacional. Ou seja, as identidades 

de gênero, sexuais, étnicas, entre outras, são construções sociais, o feminino, por 

exemplo, constitui-se na relação com o masculino. Muitas vezes tais construções 

sociais são narradas com um “tom” de naturalidade, como se ser homem ou ser 

mulher fosse algo inerente e estático em cada ser humano, narrativas essas, 

pautam-se numa na oposição binária entre os gêneros, onde “um pólo se contrapõe 

a outro (portanto uma ideia singular de masculinidade e feminilidade), e isso supõe 

ignorar ou negar todos os sujeitos sociais que não se “enquadram” em uma dessas 

formas.” (LOURO, 2008: 34) 

No excerto que segue, busco indicar mais elementos ao que venho 

argumentando, uma vez ao narrarem suas práticas, evocam as práticas masculinas 

e as justificam com discursos naturalizados de concepção binária. 
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Como se pode ver explicita-se, nestes diálogos, a ideia de diferenças entre 

homens e mulheres que parecem passar bem além das práticas afetivo-sexuais. Ao 

que parece, algumas jovens pensam e até atribuem à genética tais diferenças. Entre 

os atributos das mulheres estariam, então, características tais como delicadeza, 

aplicação nos estudos, ser sentimental e romântica, além da capacidade de sentir o 

verdadeiro amor – o que promove dor e tristeza no momento da ruptura. Já os 

homens se caracterizariam pelo descomprometimento nos estudos, pelo desapego 

nas relações afetivas e até por certo retardo em relação ao amadurecimento 

cognitivo/afetivo. Cabe indicar, assim, mais uma vez, que o discurso predominante 

acerca da masculinidade marca não apenas os homens, mas, também, as mulheres 

que lhes são tomadas como contraponto. Como salientou Louro (2010), a forma 

como o feminino e o masculino são representados ou valorizados em uma dada 

sociedade e momento histórico passa a constituir efetivamente os lugares e as 

relações de homens e mulheres (LOURO 2010). Então, como salientou Silva (2000: 

134): “É pois tarefa da análise cultural desconstruir e expor esses processos de 

naturalização.” 

A música indicada pelas jovens para representar a prática do pegar, encontra-

se em anexo, cujo título nomeia essa seção, explicita a fluidez e a instantaneidade 

P: E vocês acham que ser guria e ser guri, em relação a namorar, ficar, pegar, transar... é igual? 

Sofia: “Acho que não, guri pensa diferente que menina... A menina é aplicada, ela pode ficar com um guri só e 

aquele ali é amor da vida dela, eternamente...” 

Capitu: É, isso é verdade (risos)  

Sofia: “Já guri não pensa assim, ele fica com a guria e não se importa com o sentimento dela. É muito difícil você 

ver um guri chorando por causa de uma menina, é muito difícil!” 

P: Então vocês acham que guri pensa diferente do que a guria? 

Capitu: “Pensa”. 

Sofia: “Sim!” 

P: E, o que vocês acham que é diferente? 

Capitu: “A mentalidade. Tem guria que tem doze e guri de dezenove e não tem a mentalidade da de doze, porque 

guria é mais esperta.” 

P: E em relação a ficar, essas coisas o que vocês acham que é diferente? 

Sofia: “O guri vai ali e pega, não da valor, não gosta dela.” 

Capitu: “Ela só pensa em deixar a vontade de beijar passar. A guria não, ela tem sentimento por aquele guri.” 

P: E vocês acham que essas diferenças de mentalidade de guri ou de guria, a gente nasce com ela ou a gente aprende a 

ser assim? 

Sofia: “Acho que já nasce!” 

Capitu: “Eu acho que a gente aprende!” 

 

(Transcrição de diálogos realizados no primeiro encontro com cada grupo, que tinha por temática central Pegar e Ficar.). 
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dessa prática, como expresso na seguinte frase: “Eu não quero dizer que não é bom amar, 

é que na balada, o bom é pegar”. 

As figuras selecionadas pelas meninas para representar a prática pegar (anexo H), 

são acompanhadas das palavras sedução e sexo, nesta composição há uma mulher de 

calcinha e sutiã, um homem de cueca e um casal heterossexual se beijando, tal composição 

reafirma a descrição que fizeram desta prática, associando-a a prazer e desejo 

momentâneo. 

 

5.1.2- FICAR: “Ficar por ficar eu não quero... Beijar por beijar eu tô fora!51” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos relatos das jovens é possível perceber que não há uma diferenciação 

precisa entre as práticas pegar e ficar, pois ambas são narradas como práticas 

esporádicas, fluidas e marcadas pelo desejo momentâneo. O ficar foi descrito pelas 

jovens como uma prática que pode ser decorrente do pegar, pois no ficar as 

mesmas explicitaram ser necessário estar a fim, ter algum interesse pela pessoa 

                                                 
51 Música Ficar por ficar, cantada pela dupla Bruno e Marone. Foi composta em por Jairo Góes / 
Everton Matos / Rivanil. 

P: E pra ficar, qual o critério usado? 

Ofélia: ”Não, só olhar... e ficar... Às vezes é assim ó, as amigas estão lá, e aquele guri é bonitinho, elas dizem: 

Fica, fica... daí tu vai lá e fica, e fica de novo e fica de novo...” 

P: Então é porque alguém botou pilha? 

Julieta: “É” 

P: Então ficar é só beijar? 

Sofia: Sim! 

P: E quando estão ficando com alguém, tem que ser fiel? 

Hera: “Não.” 

P: E pode ficar com várias pessoas ao mesmo tempo? 

Ofélia: “Sim, isso é ficar.” 

P: Então ficar tu não precisa gosta?  

Afrodite: “Não!” 

Ofélia: “É assim oh... gostar é mais ou menos, tem amar (risos) é muito, e estar afim é ficar por ficar...” 

P: Então, ficar e pegar é a mesma coisa? 

Sofia: “Às vezes não...” 

P: Por que não? 

Sofia: “Eu acho que, pegar tu pode pegar, mas ficar, se ele não quiser, tu só pega uma vez...” 

P: E dá pra ficar com mais de uma pessoa no mesmo dia ou na mesma festa? 

Capitu: “Tem vezes que a gente faz isso. Isso é normal quando acontece, na maioria das festas...” 

P: E qual a diferença do pegar e do ficar? 

Hera: “Ficar tu pode ir ficando com a pessoa...” 

Virgília: “É, quando tu gosta. Tipo assim, ficar é diferente, tu fica com a pessoa e se querer de novo vai, sei lá até 

namorar...” 

 

(Transcrição de diálogos realizados no primeiro encontro com cada grupo, que tinha por temática central Pegar e Ficar.) 
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com quem se fica. Pode-se ficar esporadicamente com alguém que se estava a fim 

ou com alguém que as/os amigas/os pilharam, ou seja, incentivaram ou 

pressionaram, de maneira que, para ficar pela primeira vez, é preciso ter interesse, 

“gostar”, pelo menos um pouco. Como se pode ver na transcrição que dá início a 

esta seção, as jovens recorrentemente falaram em “ficar por ficar”, para viver um 

momento, ou para mostrar aos/às amigas, que se está inserida nas práticas usuais 

da “turma”, que se está seguindo a “onda”, aspecto que foi também salientado nos 

estudos de Justo (2005) e de Chaves (1995), já referidos nesta dissertação. Nestes 

estudos, o ficar também está caracterizado como uma prática recorrente entre os/as 

jovens, sendo marcada pela provisoriedade e pela falta de compromisso, pela busca 

da satisfação do próprio desejo, pelo distanciamento entre compromisso e prazer, e, 

ainda, pela ausência de obrigatoriedade da continuidade desta relação. Contudo, ao 

descreverem o ficar ambos autores explicitaram que se pode ficar com a mesma 

pessoa várias vezes e até passar a namorá-la, indicando, ainda que sutilmente, a 

possibilidade de um envolvimento emocional maior, caso a prática venha a ser 

sistematicamente procedida. Aliás, indicam estes autores, que a prática do namoro 

modificaria bastante as relações afetivo-sexuais. Neste sentido, as considerações 

feitas pelas jovens com quem interagi, se aproximam, também, das que foram feitas 

por Rieth (1998: 114), quando esta autora destaca “o ficar contrasta com o namorar 

por ser essa uma relação que privilegia o presente e que implica um “envolvimento 

passageiro”, que não pressupõe qualquer compromisso entre os ficantes”, aspecto 

que voltou a ser referido em um dos encontros cujo teor apresento a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P: Se eu estou pegando alguém, e eu conheço outra pessoa amanhã. Eu posso pegar essa outra pessoa que eu 

conheci? 

Hera: “Claro, tu está só ficando.” 

P: Mas se eu estou ficando e já fiquei umas três vezes com essa pessoa? 

Hera: “Nada a ver. Pode ficar igual, não tem.”  

(Todas concordam com essa afirmação.) 

P: Então se eu estou ficando com alguém eu posso ficar com outras pessoas? 

Sofia: “Sim, se tu está solta...” 

Capitu: “Se tu não está namorando...” 

P: E se eu estou namorando? 

Todas: “Ai não pode!”    

P: E qual é o critério para vocês dizerem que vão ficar com um guri? 

Atena: “Ai vendo...! 

Sofia: “É.” 

Hera: “Depende...”  
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Como já referido as jovens não me pareceram ter critérios bem definidos 

sobre o que significa pegar ou ficar com alguém, e isso até era esperado, mesmo 

que em ambas as práticas elas não indiquem haver compromissos de fidelidade ou 

de permanência no relacionamento. Como disse Sofia no ficar se está “solta”. Enfim, 

tanto O pegar, quanto o ficar tem sido demarcados pela instantaneidade e pelo 

desejo momentâneo, que acomete garotos e garotas, às vezes incitados por uma 

determinada situação instaurada em seus grupos, e que os faz abordar alguém para 

com esse/essa se relacionarem. Cabe indicar, no entanto, que algumas garotas, 

como Atena, Afrodite e Hera referiram sentir vergonha de abordar os rapazes com 

quem gostariam de pegar ou ficar por temerem ser recusadas, tal como se pode ver 

no excerto abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro, ainda, que algumas das situações levantadas neste estudo se 

aproximam do que foi indicado nas análises realizadas por Vargas (2008), em sua 

dissertação intitulada “Meninas (mal) comportadas: posturas e estranhamentos em 

uma escola pública da periferia”, já referida anteriormente. Neste estudo, a autora 

abordou discursos acerca da infância feminina e do modo como as meninas são 

narradas na escola focalizando jovens de 11 a 13 moradoras de bairros da periferia, 

aspectos que coincidem com o que focalizei neste estudo. Vargas (2008) observou 

que a prática de abordar a pessoa em quem se está interessada, denominada 

“chegar junto”, por suas depoentes, é recorrente, estando associada ao que ela 

denomina de protagonismo feminino. Aliás, Vargas (2008: 100) assim define esta 

P: E acontece das gurias chegar? 

Atena: “Sim.” 

P: E o que vocês acham disso? 

Atena: “Dá uma vergonha.” 

Afrodite: “Daí vai na cara de pau.” 

Afrodite: “Tem gente que chega grudando já, nem pergunta.” 

Hera: “Quem não fez já isso, né?” 

P: E acontece de ficar com mais de um numa festa? 

Sofia: “Acontece.” 

Atena: “Bahh...” 

Sofia: “É o que mais acontece!” 

(Transcrição de diálogos realizados no primeiro encontro com cada grupo, que tinha por temática central Pegar e Ficar.). 

P: De que? 

Hera: “Sei lá...” 

(Todas riram e concordaram.) 

 

(Transcrição de diálogos realizados no primeiro encontro com cada grupo, que tinha por temática central Pegar e Ficar.). 
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ação: “chamo protagonismo52 feminino a postura assumida por algumas alunas (...) 

em relação aos meninos, uma vez que tais meninas deixavam claros os seus 

sentimentos e intencionalidades aos meninos por quem demonstravam ter interesse 

afetivo.” 

No entanto, na situação que focalizei, não me pareceu que as jovens que 

escutei desempenhassem, geralmente, o papel principal nas dinâmicas afetivas por 

elas relatadas: algumas até tomavam a iniciativa da abordagem, mas pareceram-me 

ficar um tanto envergonhadas ao admitirem ter feito isso. Sendo assim, evitei a 

utilização de tal expressão para caracterizá-las, mesmo que seja possível pensar ser 

essa uma postura ou uma disposição que está se processando com uma 

regularidade cada vez maior nos grupos de meninas. 

Como se pode ver, elas algumas vezes atravessam as barreiras e tomam a 

iniciativa da conquista – “na cara de pau”, como referiu Afrodite, ou “com vergonha”, 

como assinalou Atena. Mas neste grupo, ao que parece, todas elas já tinham alguma 

vez tomado este tipo de atitude e/ou “chegar grudando” como indicado por Hera e 

Afrodite. Além disso, neste excerto, elas também admitem terem ficado com mais de 

uma pessoa em uma mesma festa. Portanto, o perigo de ficarem “mal vistas”, 

referido em excerto anterior, nem sempre é um empecilho forte para impedi-las de 

tomarem a iniciativa do estabelecimento da relação. 

Lembro que Vargas (2008) indicou provocar tal tipo de iniciativa, que quebra 

com algumas normas anteriormente bem estabelecidas relativamente à conduta da 

conquista, surpresa e espanto, sendo tal tipo de comportamento considerado 

inapropriado e inadequado a garotas, às vezes até pelas próprias garotas que estão 

relatando suas experiências, tal como sucedeu nas conversas realizadas no primeiro 

encontro de cada grupo, onde tratamos das práticas pegar e ficar. 

Nessa direção, utilizo-me das palavras de Vargas (2008) para registrar que 

Muitas vezes, as alunas que expressam sua admiração pelos atributos 
físicos masculinos acabam por ser descritas pejorativamente pelos 
professores como “atiradas” ou “assanhadas.” É possível pensar que tais 
descrições estejam apoiadas em uma normalização a respeito da 
sexualidade feminina, a partir da qual é naturalizada às mulheres (e às 
meninas) uma postura de recato. (p.104) 

 

                                                 
52 O termo protagonista em alguns dicionários, tais como o Dicionário Aurélio Escolar da Língua 
Portuguesa, significa lutador, ator, papel principal, principal pessoa numa determinada ação 
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A partir de questões, tais como as apontadas por Vargas, que confrontei com 

os relatos feitos pelas jovens com quem interagi neste estudo, é possível dizer que 

as práticas afetivo-sexuais desempenhadas por jovens mulheres e homens 

persistem sendo normatizadas tanto relativamente à sexualidade feminina, quanto à 

masculina, sendo importante referir, novamente, o quanto o padrão masculino é 

tomado como norma para definir quais são as práticas femininas 

legítimas/adequadas/aceitáveis. Que os rapazes sejam sexualmente ativos, “donos” 

e executores de seus desejos é um pensamento partilhado por alguns grupos 

jovens, nos quais a máxima vigente é “quanto mais pegar, mais homem é e mais 

valor terá”. Cabe ressaltar, no entanto, que não se trata de considerar existir nestas 

relações um oprimido e um opressor, mas sim de indicar que ocorrem disputas de 

poder, entendendo o poder como algo “capilar”, infiltrado e fluido no tecido social 

como Louro (1995) indicou, a partir de Foucault (2007), sendo o poder produtivo e 

circundante entre os sujeitos e suas relações. Aliás, Foucault (2007: 104/105) 

advertiu, “o poder se exerce a partir de inúmeros pontos e em meio a relações 

desiguais e móveis. (...) as relações de poder são, ao mesmo tempo, intencionais e 

não subjetivas.” Assim, neste sentido, os discursos regulatórios, bem como os 

padrões de comportamentos que definem os modos como os jovens homens e 

mulheres podem/devem ser, se estabelecem em inúmeras instâncias do social, 

passando pelas práticas escolares, as diferenciadas produções midiáticas 

impregnando as letras das músicas, que eu utilizei para nomear as seções. As 

práticas afetivo-sexuais são legitimadas em contextos sócio-culturais específicos, tal 

como salientou Elisabete Maria Garbin (2001: 201), ao referir que “a condição de ser 

jovem já não pode mais ser pensada fora de um contexto histórico, social e cultural e 

que, além disso, as diferentes juventudes devem ser compreendidas como 

comunidades de estilos atravessados por identidades de pertencimento”. Uma vez 

que as identidades dependem de um outro diferente para que tenham condições de 

existência tal como indicou Woodward (2000), cabe atentar para os “ditos” que 

atuam na legitimação de prescrições que indicam e normatizam determinados 

comportamentos, que no caso deste estudo agiriam na direção de delimitar o que se 

pode ou não fazer relativamente às práticas afetivo-sexuais sendo jovem homem ou 

mulher, bem como até que ponto é possível expandir as possibilidades de 

descumprimento das normas que se busca burlar. 
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A prática ficar também é marcada pela fluidez e descontinuidade, contudo, o 

desejo, a atração e o interesse aparecem como um dos desencadeadores do 

mesmo, sendo essa desempenhada também por homens e mulheres, porém, em 

algumas vezes, com expectativas e/ou visibilidade social diferenciada. Me pareceu 

que os conflitos mais significativos indicados pelas jovens em torno do “ficar” foi a 

legitimidade que jovens homens possuem para ficar com muitas garotas, enquanto 

que se elas o fazem na mesma intensidade ficam (mal) faladas e a expectativa que 

algumas delas constroem de continuar ficando com a mesma pessoa e talvez passar 

a namorar com a mesma pessoa, enquanto que para os jovens é só “ficar por ficar”, 

como indicou Virgília, Ofélia e Sofia no primeiro excerto dessa seção. Conflito esse 

que também é representado na música indicada por elas “Ficar por ficar”, onde o 

cantor afirma: “Eu não quero só ficar, quero mais que aventura. Dividir com você 

uma história de amor, mas você não se importa com a minha paixão. Não leva a 

sério o meu coração.” 

A composição organizada pelas jovens para representar a prática ficar (anexo 

I) possui quatro casais heterossexuais se beijando e um se abraçando, e as palavras 

beijar, paquerar e diversão. O que me parece diferir essas imagens das imagens 

selecionadas para representar o pegar é a proximidade e carinho que essas figuras 

expressam. 

 

5.1.3 NAMORAR: “Do jeito que você me olha... vai dar namoro!53” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53 Música Vai dar namoro, cantada pela dupla Bruno e Marone. Foi composta em 2003 por Chico 
Amado / Dedé Badaró. 

P: E o que é namorar? Como é namorar? 

Capitu: “Namorar já é uma coisa mais séria. Mas os guris eu acho que não levam muito a sério o namorar, porque 

sempre tem uma se oferecendo. Aí como eles são fracos...” 

Atenas: “É... eles pensam assim: Ah essa é mais bonita que aquela...” 

P: E vocês acham que eles são mais fracos que as gurias? 

Ofélia: “Sim, porque a guria fala que está namorando com ele, e eu acho que ele está sério comigo e eu vou ficar 

sério com ele... mas ele...” 

P: Então pra tu namorar precisa gostar?  

Atenas: “Namorar sim...” 

P: Por que namorar é diferente de pegar e ficar? 

Sofia: “Porque normalmente namorar é mais compromisso, namorar em casa, ou fixo. E pegar não, tu pode ficar a 

hora que tu quiser. Ele fica com qualquer outra e depois contigo. Não é sair e pegar uma, sair e depois pegar 

outra, é pegar uma só.” 

Sofia: “É. Tipo fixo. Que então tu não fica com outro, e nem ele fica com outra, só contigo.”  

Capitu: “Namorar é compromisso com aquela pessoa só, é saber que ela não vai ficar com outra pessoa vai ficar 

só contigo.” 
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Como se pode ver no excerto transcrito, as jovens com quem interagi no 

estudo estabelecem uma diferença bem marcada entre a prática do namoro e as 

anteriormente comentadas. Elas se valem de uma representação de namoro que 

implica admitir um relacionamento afetivo/sexual de maior envolvimento emocional, 

que até pode decorrer da prática do ficar e do pegar. No entanto, há algumas 

condições a serem cumpridas que envolvem, às vezes, idade (exigência de alguns 

pais), outras vezes a vinculação à família (também exigência de algumas famílias). 

Além disso, a prática do namoro tem uma história mais longa. Talvez se possa dizer 

até que ela se cola a significados mais antigos, tal como salientou Justo (2005: 14), 

ao indicar que “as expressões “namoro firme” e “namoro sério” são bastante antigas 

e ainda hoje são utilizadas para designar relacionamentos com um maior grau de 

compromisso e longevidade. 

P: E depois disso vocês conversaram e terminaram? 

Hera: “Não, ele falou comigo por telefone” (Terminaram por telefone)  

P: E vocês se mandavam ou mandam torpedo? 

Hera: “Ele manda como eu vou dizer... Ele ainda quer ficar comigo, entendeu?” 

P: E vocês acabam namorando na rua ? 

Afrodite: “Sim, é isso que acontece.” 

Ofélia: “Assim, minha mãe me disse: Ah tu só vai namorar depois dos 15 porque na minha idade eu só namorei 

depois dos 15 e vocês também...” 

P: Vocês disseram que tem diferenças o namorar em casa e namorar fora, vocês acham que dá para namorar sério sem 

ser em casa? 

Julieta: “Acho que não. Tipo eu quero ficar com ele bastante tempo, abraçar ele, ficar abraçando e não dá. Tipo, 

na rua não pode, é de casa para o colégio, do colégio para casa. E se tipo eu chego uns vinte minutos, depois das 

5h 15min ai já começa “o que tava fazendo na rua, o que tava fazendo falando com o teu namorado”. Ai não dá.” 

P: Então na verdade se tu não namorar em casa, os guris não consideram que é um namoro sério? 

Meninas: “É!” 

Ofélia: “Eu já tentei com um, e agora estava tentando com outro. Com o outro eu acho que estava dando certo, 

mas com esse... Depois que a gente terminou, nossa... eu já estava com o chifre lá em cima. (risos)” 

Afrodite: “Para eles é só ficar.” 

P: E o que vocês acham que é critério ou quando a gente pode namorar?  

Capitu: “A gente conhece alguém, quer ficar com ele, não importa a idade. Já para os nossos pais tem que ter 

dezoito, dezessete, depende.” 

P: E para namorar, os pais têm que saber? 

Julieta: “Tem e não tem... Tipo uma vez eu namorava na rua e meu irmão viu, ai ele me pegou... e queria me 

bater...” 

Ofélia: “E o meu pai não aceita... namorar em casa, só depois que a gente tiver a vida nossa...” 

P: E tu manda que não quer mais ficar com ele? 

Hera: “Sim, porque estou com o amigo dele, ainda.” 

P: E tu gostou de ficar com o amigo dele? 

Hera: “Antes de ficar com ele eu já tinha pegado ele.” 

 

(Transcrição de diálogos realizados no primeiro encontro com cada grupo, que tinha por temática central Pegar e Ficar.). 
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As jovens que são proibidas, pelos pais/mães, de namorar demonstraram 

grande expectativa na vivência deste relacionamento, ainda que as mesmas 

indiquem que já tinham namorado escondido. O namoro escondido é narrado como 

uma alternativa à proibição dos pais, sendo bastante semelhante ao ficar, pois as 

pessoas envolvidas ficam sempre que possível, tornando-se, neste caso, no entanto, 

um “ficante fixo”, anunciando a promessa de comprometimento com a fidelidade. 

Contudo, segundo as jovens, o namoro escondido não dura muito tempo, até pela 

vigilância da família, que acaba dificultando a frequência dos encontros e que ao 

descobri-lo impede a sua continuidade. Além disso, segundo elas, alguns garotos 

não encaram o namoro escondido da mesma maneira que elas. As jovens 

descreveram situações em que isso acontece, explicando que quando estão 

namorando escondido, elas ficam apenas com o garoto com a qual se 

comprometeram a namorar e que os garotos nem sempre cumprem essa 

combinação, pois quando uma garota mais bonita aparece, eles as traem, alegando 

que isso acontece por serem eles “fracos” e “não conseguirem se segurar”. Pode-se 

dizer, assim, que a prática do namoro se reveste de muitas nuances e possui 

algumas peculiaridades, pois há o namoro livre e consentido, mas, também, o 

namoro escondido, o namoro “sério” para valer (que não admite traições). Além 

disso, nesta prática, a fidelidade para alguns garotos é apenas simulada, como 

sugeriram as falas de Capitu, Ofélia e Afrodite, o que indica, novamente, estar em 

operação no grupo social ao qual pertencem essas jovens um discurso que 

naturaliza e atribui certos comportamentos afetivo-sexuais ao homem, sendo a 

infidelidade um deles; aliás, a infidelidade parece continuar a ser tolerada 

especialmente quando desempenhada por homens. 

Outro aspecto referido pelas jovens diz respeito a alguns pais/mães saberem 

que as jovens namoram escondidas, mas fingirem que não sabem para não 

precisarem autorizar e/ou “legalizar” essa relação. Uma das jovens, Ofélia, que é 

proibida de namorar, ganhou um celular de um ex-namorado, na época ela 

namorava escondido com ele, sendo ele que recarrega o telefone dela até hoje, pois 

eles conversam todos os dias depois da meia noite. A garota disse que explicara 

para os pais que ganhara o telefone de um amigo e que essa explicação foi 

suficiente e não suscitará maiores problemas. 

No excerto abaixo pode-se ver algumas peculiaridades que caracterizam a 

prática do namoro. 
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Neste excerto novamente se pode ver estar em jogo uma representação de 

namoro como um relacionamento desejado, mais estável e reconhecido socialmente 

pela família e até mesmo pelos grupos juvenis. Estas jovens, Hera, Julieta, Atena, 

Sofia, Capitu e Ofélia indicaram que para suas famílias namorar significa ter 

autorização para contatos mais íntimos com o namorado, pois, segundo a avó de 

Atena, “quando o fogo esquentar em cima, lá embaixo já foi.” Além disso, para 

outras famílias o namororo seria uma maneira mais efetiva de vigiar as práticas 

afetivo-sexuais juvenis, pois ao estarem dentro de casa seria mais fácil impedir que 

“fizessem coisa errada”, tal como referiu Julieta. Essa mesma jovem, Julieta, 

explicitou, ter ela namorado em casa e que para alguns grupos externos à família, 

isso é associado a autorização para transar, decorrendo inclusive a suspeita de ela 

ter engravidado, por ter ganho peso. O que na prática não ocorreu, pois esta jovem é 

bastante magra e as colegas disseram que ela sempre foi assim. Essa jovem indica 

P: Então namorar pode ser em casa ou fora de casa? 

Julieta: “Minha mãe deixou eu namorar em casa porque, tipo ela achou melhor namorar em casa do que namorar 

escondido e “fazer outras coisas escondido” deles. Não sem eles saber. Ela (a mãe) disse que eu estava na idade 

de namorar, mas que antes de fazer alguma coisa de errado era pra falar pra ela pra ela me dizer se estava 

certo...” 

P: Mas o que é coisa de errado? 

Julieta: “Ah ficar de agarramento... E só porque eu já namorei em casa, os outros acham que eu já transei. Até 

falam: Olha ali como ela está gorda, deve estar grávida!” 

P: Quanto tempo tu namorou em casa? 

Julieta: Um ano. 

P: E tu transou? 

Julieta: Não. Agora só porque eu estou gorda e eu namorava, os outros ficam falando que estou grávida e bá, bá, 

bá... 

Ofélia: “Só que eles proíbem em casa, achando que na rua não vai ter... E na rua com certeza vai ter...” 

P: E quem já namorou na rua? 

Atena: “Eu.” 

P: E alguém descobriu? 

Atena: “Sim.” 

Sofia: “Daí o pau comeu.” 

Atena: (risos) “E valendo.” 

Capitu: “O pai pegou a varinha...”  (Risos) 

P: O que os pais dizem quando falam que não pode namorar? 

Sofia: “Não pode, não pode, a ordem é deles.” 

P: Mas eles não falam por que não pode namorar? 

Atena: “Ai, porque é muito nova.” 

Sofia: “Porque tu não sabe o que é namorar.” 

Atena: “Ou falam:“Ai, porque se forem lá já vão fazer coisas erradas. Por que quando o fogo esquentar em cima, 

lá embaixo já foi.” Risos 

 

(Transcrição de diálogos realizados no primeiro encontro com cada grupo, que tinha por temática central Pegar e Ficar.). 



 105 

com frequência a preocupação de ficar (mal) falada e a vigilância de sua família 

sobre a sua sexualidade, contudo, não é proibida da namorar. 

As jovens que são proibidas de namorar por suas famílias, produzem, no 

entanto, alternativas para essa prática, uma vez que namorar parece ser de qualquer 

modo a prática de maior comprometimento com a fidelidade, as jovens passam, 

então, a criar modos diferenciados de namorar, sendo esse ao que parece o “ficar 

fixo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos inferir a partir dos relatos que compõem as narrativas em curso 

acerca das práticas afetivo-sexuais pegar, ficar, namorar, casar, que, em algumas 

situações, estas podem implicar uma passagem gradual de uma prática á outra - do 

pegar, passa-se ao ficar e desse a namorar, quando passa a ser atendido o critério 

“gostar” e quando se obtêm, no caso das meninas participantes deste estudo, a 

autorização dos pais/mães/familiares para tal. Neste estudo, As jovens foram 

unânimes em afirmar que ao namorarem têm a expectativa de futuramente casar 

com a pessoa com que estão “namorando sério”, sendo o namoro sério aquele 

legitimado pela autorização dos responsáveis e aproximado dos namoros de 

P: Então existem diferentes tipos de namorar?  

Virgília: “Existe um monte!” 

P: Tem o namorar em casa... 

Virgília: “Sim.” 

Hera: “No portão.” (risos) 

P: E no portão os pais sabem? 

Hera: “Tem pai que sabe e tem pai que não.” 

P: O que vocês fariam, supomos que vocês namorassem alguém e que vocês gostassem um monte dessa pessoa, qual 

seria o motivo que levaria vocês a terminar o namoro com essa pessoa? 

Vigília: “Um monte de coisa.” 

Hera: “Botando chifre.” 

Capitu – “Bah se eu fico sabendo que levo chifre, eu dou o troco na mesma moeda. Meu namorado vai de casa 

pro trabalho e do trabalho pra casa e ele sempre passa na minha pra dizer se já chegou.” 

Ofélia: “Eu também, na mesma moeda! 

Afrodite – “Eu não, eu acabo...” 

Julieta: “Eu acho que primeiro, antes de tudo tem que saber se é verdade mesmo...” 

Ofélia: “Mas tem os beijinhos de brincadeirinha, que não conta…” 

P: E se o teu namorado faz isso? 

Ofélia: Aí eu mato ele! (Risos) 

P: Vocês acham que quando se namora se espera casar com aquela pessoa? 

Capitu: “Eu acho que sim.” 

Capitu: “Tipo assim, eu já penso em casar, ter filhos, eu já penso no amanhã.” 

(Transcrição de diálogos realizados no segundo encontro com cada grupo, que tinha por temática central as configurações de afetividade e 

os locais de possibilidade.) 
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“antigamente”, no que se refere à fidelidade e à expectativa de consolidação da 

relação com o casamento. 

A fidelidade aparece como um critério muito valorizado pelas jovens 

escutadas, sendo para elas o critério unânime para terminar uma relação, contudo, 

uma das jovens, Ofélia, indicou que dar uns beijinhos em outra pessoa é só 

“brincadeirinha”, o que não conta como traição, independente do tipo de 

relacionamento que esteja envolvida, mas, indicou que não aceitaria essa atitude de 

seu parceiro. 

No grupo de jovens com quem conversei, as que namoram ou já namoraram 

descreveram esse relacionamento como implicando um certo cerceamento de sua 

liberdade pessoal - elas indicaram ter diminuído e até evitado a convivência social 

com amigos, colegas de escola e práticas de lazer individuais, tendo passado a 

realizar todas as atividades de lazer junto com o namorado. Uma delas, Capitu, usa 

“aliança de compromisso” como uma maneira de consolidar a fidelidade e de 

anunciá-la socialmente. Contudo, diferentemente dos “namoros antigos”, a 

convivência torna-se mais próxima e intensa, uma vez que, com um determinado 

tempo de namoro os namorados passam a frequentar a casa um dos outro, dormir, 

passar dias, semanas e até a manter uma convivência comparada aos casamentos 

de gerações anteriores, podendo durar anos, como uma das jovens que tem 15 anos 

e namora há dois anos e dois meses o mesmo jovem. 

A prática de namorar e as expectativas acerca da mesma descritas pelas 

jovens escutadas parecem se aproximar bastante dos ideais de amor romântico, 

como a abdicação da individualidade, a partilha de todos os momentos da vida e a 

confiança. A esse respeito indica Felipe (2007) 

 

Essa suposta entrega que é acionada quando se ama, faz com que muitos 
indivíduos pautem seus relacionamentos amorosos a partir de uma lógica 
possessiva, que não dá muito espaço para individualidades. (...) Em nome 
dessa suposta transparência na relação, muitos casais se obrigam a contar 
tudo um para o outro, prestando uma espécie de relatório diário sobre cada 
passo, que por ventura pretendam dar. (p.15) 

 

Quero argumentar, ao concluir esta seção que a partir do que as jovens com 

quem interagi comentaram parece-me ser possível considerar serem as práticas, 

pegar, ficar, comumente caracterizadas como fluídas e transitórias, práticas de 

experimentação produzidas algumas vezes como alternativas às proibições e 
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cerceamentos familiares, que ao contrário do que pressupus, ao iniciar este estudo, 

são frequentes no grupo social em que tais jovens convivem. Interessante foi 

também “constatar”, que muitas delas almejam “namorar sério” (inclusive as que 

namoram escondido), situação que, além da legitimidade e reconhecimento social, 

lhes possibilitaria a convivência íntima e intensa com o namorado, o que se difere 

em certa medida dos namoros de tempos anteriores, uma vez que para algumas 

dessas jovens “namorar em casa” lhes permite dormir com o namorado na casa de 

uma das famílias e uma convivência intensa que muitas vezes, como já referido, as 

impede de relacionamentos com amigas/os e programas de lazer. 

As composições de figuras organizadas pelas jovens foram elaboradas 

coletivamente, um dos grupos iniciou e os demais, dois, concluíram. Contudo essa 

figura parece ser uma unanimidade entre elas, pois os dois grupos que seguiram 

não acrescentaram nada nesta composição. 

O cartaz elaborado para expressar o namoro tem uma imagem de um casal 

deitado juntos, que, pela marca de produtos que produziu a propaganda, nos leva a 

pensar que estão de pijama. As jovens escreveram as palavras “gostar” e “dar e 

receber carinho”. Nas narrativas das jovens elas associaram diversas vezes a 

prática do namoro com carinho, cumplicidade, fidelidade e amor, penso, que essa 

figura evoquem tais sentimentos para as jovens, pois, foi a única composição 

elaborada apenas por um grupo, uma vez que as jovens dos outros grupos não a 

alteraram, por avaliar que “já estava boa.” 

Na música “Vai Dar Namoro” – Bruno e Marrone, indicada pelas jovens para 

representar o namoro, o amor é narrado como um sentimento arrebatador, que 

evoca a ideia de completude. Refere a música: “Ela é mais que linda, tá me dando 

bola, tá parecendo grude, tá na minha cola, tá bombeando amor esse meu coração... 

Jóia rara, tesouro. Já não estou sozinho. Já tenho a chave do seu coração...” Essa 

ideia de completude é popularmente propagada através de expressões como 

“metade da laranja”, “tampa da panela”, “almas gêmeas”, etc. a respeito disso, Felipe 

(2007) afirma 

 

Tal ideia de completude é acionada sob dois aspectos: primeiro, se não 
amamos, não estamos completos, algo nos falta. Segundo, depositamos no 
outro, no ser amado, toda a responsabilidade da nossa felicidade. O outro é, 
desta forma, revestido de um poder absoluto, como se ele, e somente ele, 
fosse capaz de nos preencher. (p.13) 
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É possível afirmar, portanto, que o amor-romântico permanece demarcando 

aspirações e ditando modos de ser feliz e viver os afetos, ainda que haja algumas 

mudanças em sua configuração, pois a espera pela pessoa certa como fonte de 

felicidade e êxito nas relações e a ideia de completude reforçada pela fidelidade que 

é extremamente valorada, atrelada a um relacionamento estável, ainda representa o 

ideal de amor romântico.  

 

5.1.4- TRANSAR54: “Quero te dar, quero te dar...55” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 Segundo Mário Eduardo Viaro (2011) foi em 1980 como o livro “É um assalto”- Guido Fidelis que a 
palavra transar, com o sentido atual de sexualidade, aparece em uma literatura pela primeira vez. 
Sentido atribuído a essa palavra e repedido na obra “Trabalhadoras do Brasil”- Maria Cristina 
Bruschini e Fúlvia Rosemberg, também em 1980. Sendo em 1983 que o sentido sexual dessa palavra 
parece começar a se tornar comum, “corriqueiro”, como indica Viaro. Expressões mais explicitas 
como “transa sexual” começam a surgir em 1985, de maneira que o sentido sexual atribuído a essa 
palavra se consolida, aparentemente, junto com as discussões sobre a AIDS no Brasil, e os demais 
sentidos atribuídos a essa palavra até então como lance (1970), programa, encontro, socialização de 
um segredo (1975), ou conversa, diálogo, curtição (1978), ambas sem conotação sexual, se tornam 
fora de moda e de uso. 
55

 Música Quero te dar, cantada por Gaiola das Popozudas – Não há registros oficiais de autoria. 

P: O que é fazer coisa errada? 

Julieta: Ah ficar de agarramento... 

P: Mas vocês acham que transar é fazer coisa errada? 

Ofélia: Pra eles (pais) é! 

P: E vocês acham que isso é errado? 

Todas: Não 

P: Por que vocês acham que os pais se preocupam tanto com esse lance de transar? 

Ofélia: Não sei... Acho que eles acham que a gente vai transar sem camisinha... vai ganhar filho... 

Julieta: É, ficar grávida nova, depois não tem como ajeitar nossa vida... 

Ofélia: Mas eles acham que a gente não fala disso, não sabe disso... Acham que a gente é uma criança. 

Julieta: Daí tipo, eles começam uma conversa entre eles, sobre isso daí param e falam, ah não fala alto por que tua filha está ai... 

não fala alto por que ela vai ouvir e vai querer experimentar isso... 

P: Então vocês acham que namorar em casa, significa ter autorização para transar? 

Todas: Sim. 

P: E pode acontecer de um guri e uma guria transar e não estar namorando em casa? 

As três:Pode! 

P: E vocês acham que existe a possibilidade de uma de vocês ficarem com um cara, e gostar dele e tudo mais e vocês transarem com ele, 

sem estar namorando? 

Julieta: Acho que não! 

Ofélia: Acho que pra nós aqui, pra transar, tem que ser muito conhecido e gostar muito da pessoa... e estar namorando um 

tempão... 

P: Por quê? 

Ofélia: Porque a gente vai confiar naquela pessoa sabe? O outro já vai sair falando... tipo a minha prima engravidou com 13 anos 

e teve com 14, a minha tia não explicava isso: Ah tem que usar camisinha, tem que tomar remédio pra não engravidar... Daí a filha 

dela engravidou... 

P: E ela namorava? 

Julieta: Namorava escondido e foi obrigada a casar. 
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Inicio meus comentários sobre este excerto destacando a frequencia com que 

as jovens utilizaram a expressão “fazer coisa errada” para se referirem à prática 

sexual, expressão usada por seus pais/mães e/ou outros adultos que evitam falar 

sobre sexo perto delas ou com elas – como referiu Ofélia, no excerto acima, eles 

“acham que a gente não fala disso, não sabe disso... Acham que a gente é criança.” 

Interessante foi também perceber que as jovens demonstraram um certo 

constrangimento para falar sobre sexo, evitando, inclusive, o uso da palavra sexo ou 

transa, talvez, porque em suas casas e até mesmo na escola se evite usar tais 

termos. As jovens explicitaram que para fazer sexo com alguém a idade não seria 

um critério, mas sim gostar da pessoa, confiar nela e estar com ela já há algum 

tempo, indicando elas serem essas condições que reduzem o risco de “ficar falada”, 

tal como sucedeu na situação narrada por Capitu que apresento no primeiro excerto 

dessa seção.  Sendo necessário namorar e confiar na pessoa com quem se 

pretende transar, ainda que o namoro seja escondido, como Ofélia disse no excerto 

a cima. Elas referiram ainda que alguns pais não explicam as informações sobre 

sexo– como no caso da prima de Ofélia que engravidou- e que práticas como o 

casamento obrigado para reparar a honra da família ainda estão em curso neste 

grupo social. 

Cabe referi, ainda, que as enunciações proferidas pelas jovens neste excerto 

me levam a considerar o que Bozon (2003) referiu ao assinalar que as mulheres 

declaram amor ao parceiro de iniciação sexual, por ligarem sexo ao amor, como o 

indicado por Ofélia, ao declarar: “Acho que pra nós aqui, pra transar, tem que ser 

muito conhecido e gostar muito da pessoa... e tá namorando um tempão...” Aliás, 

P: O que vocês acham que é critério para fazer sexo com alguém?  

Virgília: Ah, sei lá, tem que gostar bastante da pessoa, estar namorando já um tempão, porque não adianta ir lá, ficar uma semana 

com o guri daí vai fazer sexo só porque o guri quer. Ai ele sai, espalha para todo mundo que aquela dali ele pegou só porque ele 

quis em bem pouquinho tempo. 

Afrodite: Mas tem uns que não falam, porque gostam da guria. 

Capitu: “Acho gente é quando a gente conhece alguém, quer ficar com ele, não importa a idade. Já para os nossos pais tem que 

ter dezoito, dezessete, depende.” 

Atena: “É, porque para o guri é fácil, ele vai lá e é o bom e sei lá o que e para a guria é ruim né, porque...” (Sofia interrompe) 

Sofia: “Ela vai ser mal falada.” 

Capitu: “Tem uma guria que é quase que da nossa rua, ela “fez” e depois ele saiu falando para todo mundo.” 

Sofia: “E para ele está tudo bem, ele é o cara, o pegador.” 

P: Tu quer dizer que no teu sentimento não depende a idade? Se tu conheceu uma pessoa legal... 

Capitu: “Acho que a pessoa tem que ter a cabeça formada, se a pessoa sabe... porque se tu perguntar para os pais o que os filhos 

fazem a maioria não sabe.” 

 

(Transcrição de diálogos realizados no terceiro encontro com cada grupo, que tinha por temática central Configurações de afetividade, 

locais de possibilidade e modificações das práticas afetivas. 
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estudos sobre afetividade/ sexualidade juvenil, tais como os desenvolvidos por 

Monteiro (1999), Rieth (2002) e Justo (2005) afirmam que a iniciação sexual dos 

garotos não pressupõe necessariamente vínculo afetivo, mas a afirmação de sua 

virilidade e masculinidade perante aos outros. Estes estudos também destacaram 

caber ao homem a investida na relação sexual e à mulher ceder ou não a tais 

investidas, recorrendo ao vínculo afetivo aproximando-se novamente das 

idealizações do amor-romântico, onde segundo Costa (1998: 148) “a atração 

romântica é considerada a mais adequada e, de fato, a única base para a escolha do 

parceiro.” Desta maneira, novamente se reafirmam no estudo referido as 

qualificações/atribuições que cabem ao homem relativamente aos relacionamentos 

afetivo-sexuais, pois nele salientou-se, ainda, caber a eles, a iniciativa da 

abordagem, a variabilidade de parceiras sendo essa até valorizada e reconhecida 

socialmente e as mulheres são fixadas pelo ideal de amor romântico que têm o 

casamento como ápice desses relacionamentos. 

Em sua tese intitulada “Histórias de amor para sempre, histórias de amor para 

nunca mais”: o amor romântico na literatura infantil” (2009) Suyan Maria Ferreira 

Pires analisou livros de literatura infantil que tratavam de amor, e identificou que a 

maior parte das obras analisadas associavam o amor ao casamento, onde às 

mulheres caberia a responsabilidade da criação dos filhos. 

A partir de estudos como de Costa (1998), Rieth (2002), Felipe (2007) e Pires 

(2009) é possível afirmar que o amor ultrapassa os enquadramentos de um 

sentimento que é representado em músicas, poesias, novelas, entre outros artefatos 

cultuais, passando a ser visto como um ideal relacionado por diversas instâncias 

sociais à felicidade. Nas narrativas sociais acerca do amor-romântico “mata-se por 

amor”, “salva-se por amor”, “vive-se e morre-se por amor”. Neste sentido, refere 

Felipe (2007) 

 

Apesar de presenciarmos inúmeras situações em que nos falam da 
transitoriedade do amor, de sua impermanência e instabilidade, ainda assim 
muitos indivíduos continuam pautando suas vidas, no sentido mais concreto 
da existência, sob a ótica das idealizações que se pretendem eternas. 
Alguns discursos religiosos e mesmo grande parte dos discursos midiáticos 
costumam reforçar a idéia de um amor eterno, que se deve ser buscado e 
mantido incessantemente. (p.40) 

 

Caberia então considerar que, apesar de estarmos vivendo uma época em 

que “novos” delineamentos têm sido imprimidos às relações afetivo-sexuais, 
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segundo Felipe (2007) o ideal de amor romântico ainda orientaria a subjetividade 

feminina, em função da consolidada naturalização de alguns discursos e práticas 

concernentes à vivência da sexualidade e das identidades de gênero procedida ao 

longo dos últimos séculos. No entanto, como nossas identidades passaram a ser 

vistas como sendo “formada(s) e transformada(s) continuamente em relação às 

formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que 

nos rodeiam” (HALL, 2000: 13), é possível dizer que tem sido produzidas fendas, ou 

rachaduras nos modos mais tradicionais de pensar-se sobre as práticas afetivo-

sexuais, as quais operam intensamente nos grupos jovens. Então, mesmo que 

ocorram cerceamentos familiares, escolares, religiosos, entre outros, é possível 

indicar a emergência de outras práticas afetivo-sexuais, que passam a disputar 

espaços relativamente às suas significações com o ideal do amor romântico de ter 

um par fixo e legítimo para a vivência de tais experiências. 

Os depoimentos dessas jovens que indicaram ser a confiança um dos critérios 

necessários para transar com alguém e referem-se a um discurso religioso-moralista 

que configura o sexo como ato de entrega à pessoa amada, pessoa essa que passa 

a ser vista com cumplicidade e complementaridade, condições imputadas às 

relações pelo amor-romântico. 

No excerto que transcrevo a seguir incluo mais uma questão às que vêm 

sendo indicadas até aqui e que diz respeito à gravidez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P: E vocês se preocupam em não engravidar? 

Todas: “Sim”. 

P: Por quê? 

Atena: “Mais uma responsabilidade.” 

Sofia: “A gente é muito nova.” 

Virgília: “Meu pai me mata.” 

Afrodite: “Acho que a minha mãe aceitaria.” 

P: E se usar a camisinha e tomar o comprimido? 

Virgília: “Mas as vezes não funciona.” 

Julieta: “Tem que usar tudo, que nem a professora falou, e não pode esquecer de tomar o comprimido.” 

P: E se estiver namorando e ficar grávida? 

Sofia: “Tá, mas aí o pai já sabe.” 

Atena: “Se for em casa o pai já sabe que pode acontecer.” 

P: Então quando o pai libera para namorar, teoricamente ele ta liberando para transar? 

Sofia: “Isso.” 

Atena: “É, mais ou menos.”  

Sofia: “Alguns sim outros não.” 

Capitu: “Comigo sim, como eu contei para a senhora.” 
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Neste excerto, como se pode ver, o que está em questão é a possibilidade de 

gravidez a partir da liberação para transar. Todas as participantes da conversa 

temiam engravidar- por serem muito novas e por terem medo dos pais, mesmo que 

a liberação do namoro deixe implícita a possibilidade disto ocorrer. Enfim, ao que 

parece, é que a liberação para namorar implica, igualmente, a liberação para transar. 

Nas situações referidas neste estudo, a proibição do namoro e o pouco 

diálogo sobre sexualidade com as filhas parecem funcionar como estratégias que 

algumas famílias encontram para cercear ou pelo menos retardar o início da “vida 

sexual” das jovens, confirmando-se, assim, a importância que determinados padrões 

de comportamento sexual ainda possuem junto a este grupo de sujeitos. Novamente 

percebe-se uma assimetria relativamente às permissões sexuais que são 

autorizadas a homens e mulheres. Ao que parece, neste grupo de sujeitos há 

prerrogativas para a sexualidade dos homens, sendo essa narrada, inclusive, como 

naturalmente incontrolável, por corresponder a uma necessidade que requer 

satisfação imediata, diferente, portanto, da sexualidade feminina, que deve ser 

reprimida e ter, consequentemente, sua iniciação retardada, indicando que as 

famílias temem as experiências que possam estimular a sexualidade das mulheres 

jovens. 

Quero registrar que a grande preocupação tanto dos pais/mães com das 

próprias jovens com a gravidez não planejada é relatada em outros estudos, tais 

como os de Reis e Matos (2007), Duarte (1998) e o de Martins et al. (2006),que 

focalizam a contracepção na adolescência. Aliás, nestes estudos, há indicado haver 

uma maior responsabilização da mulher relativamente à prevenção da gravidez, 

visto que são elas que engravidam e que vivem as conseqüências da gravidez e 

assumem maior responsabilidade pelo cuidado dos/as filhos/as. 

No caso deste estudo, como está indicado no excerto a cima as jovens veem 

a gravidez como perda da juventude e declaram-se não preparadas para tal também 

em função das inúmeras dificuldades que seriam geradas relativamente ao 

P: E vocês acham que os guris também se preocupam? 

Julieta: Acho que não... no final são as gurias que tem que parar de estudar, cuidar da criança... 

Hera: Acho que depende do guri... mas a responsabilidade é diferente... quem fica (mal) falada é a gente... 

Capitu: Por que a gente é vista diferente na sociedade... 

Atena: É guri pode continuar saindo... é o playson... já a gente é galinha, vagabunda... 

Sofia: É!! 

(Transcrição de diálogos realizados no terceiro encontro com cada grupo, que tinha por temática central Configurações de 

afetividade, locais de possibilidade e modificações das práticas afetivas.  
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relacionamento com seus pais. Elas também dizem decorrer essa da falta de 

informação sobre os métodos contraceptivos, ainda que elas indiquem ser a escola o 

local que lhes fornece algumas informações, apesar de várias estudantes, da 

mesma escola em que as depoentes estudam, terem engravidado. 

Algumas jovens, Julieta, Hera, Capitu, Atena, registraram, ainda, que a 

gravidez é vista de maneiras distintas pelas famílias do garoto e da garota. Como já 

foi dito, a autorização para o namoro parece-lhes estar associada à autorização para 

a prática de sexo, sendo por esse motivo que o surgimento de uma gravidez não 

surpreende tanto os pais/mães destas jovens como as que não namoram ou 

namoram escondido, pois as jovens que namoraram declararam, neste caso, “os/as 

pais/mães já sabem que pode acontecer”. 

No excerto que segue, transcrevo algumas falas que tratam da questão da 

virgindade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É possível encontrar neste excerto algumas considerações bastante 

interessantes acerca do que representa a virgindade para essas meninas. Ao que 

parece, o que está em questão para elas não é a situação “ser ou não virgem”, mas 

como, sendo virgem, isso possa se configurar em uma experiência negativa frente 

P: E vocês acham que hoje em dia as pessoas, por exemplo, os outros ficam pressionando querendo saber se tu és 

virgem? Isso é considerado bom ou ruim? 

Capitu: É difícil essa pergunta... 

Sofia: Ai, eu acho que não é bom nem ruim, ta, porque ser virgem não é bom nem ruim, sei lá! 

Capitu: Para alguns é bom para outros é ruim. Às vezes nem tu conhece a pessoa certa, acho que tu precisa 

conhecer a pessoa certa. 

Virgília: Eu acho que o guri já sai falando por ai e a guria já não, ela fica no canto dela, porque tem medo, ai, pode 

ser que eu não fui boa na cama, mas a minha colega foi, entendeu?” 

Capitu: Ah, isso é verdade! 

P: Como assim? 

Capitu: Tipo assim, eu não tenho experiência e a Sofia tem. Ela vai lá e fica com o mesmo guri que eu transei só 

que ela tem experiência, e ele achou a noite dela maravilhosa, aquilo tudo. A minha foi horrível, porque eu não 

sabia. 

P: Então o que acontece, é o receio, o medo que dá é de ser virgem e decepcionar a pessoa que tu gosta? 

Capitu: Ou de decepcionar tu mesmo, porque tu vai ouvir tanta coisa que ele vai dizer que nunca pensou em ouvir 

na tua vida, entendeu? 

P: Então o receio de ser virgem é de não ter uma transa legal por não ter experiência, é isso? 

Capitu: É. Mas, às vezes, até aquelas que tem experiência... as pessoas “fazem”, e daí bem na hora a pessoa olha 

para ti faz uma cara desanimada e diz: Bah, não ta legal, não gostei! As vezes acontece! Tem gente que fala que 

vai ser virgem a vida toda e não! Ninguém, nem as freiras acho que são virgens, será? Não existe, acho que um 

dia vai acontecer. 

 

(Transcrição de diálogos realizados no terceiro encontro com cada grupo, que tinha por temática central Configurações de 

afetividade, locais de possibilidade e modificações das práticas afetivas.). 
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ao seu parceiro. O medo maior parece ser o de não dar satisfação sexual ao 

parceiro e, nesse sentido, seria possível dizer que novos significados têm sido 

agregados a essa questão. As meninas não referiram nenhuma norma de conduta 

impeditiva, nem indicaram ser esse um critério a ser observado em um 

relacionamento que postulasse a necessidade de ainda serem virgens. Enfim, o 

tema virgindade não ganhou centralidade nas conversas dessas jovens, apesar do 

receio de “ficar falada” ter sido novamente indicado em quase todas as situações de 

conversa que vivenciamos. Como referiu Virgília um dos riscos é o menino “contar 

pra todo mundo”, o que as deixa bastante assustadas; outro risco e esse diz respeito 

mais diretamente ao modo como se veem como mulheres, é o de serem 

comparadas com garotas mais experientes e de, por isso, serem humilhadas em 

função de um insatisfatório desempenho sexual. Neste sentido indica Pires (2009: 

116 e 117) que a ideia de agradar sempre, relacionada ao feminino, já vem de longa 

data. “Desde os manuais de civilidade destinados às mulheres, publicados nos 

últimos cem anos, (...) em que percebe-se a obrigação incessante da mulher em ter 

que agradar ao homem e de utilizar estratégias para manter a relação amorosa.” 

Há nestas narrativas, portanto, o indicativo de que a virgindade, entre as 

jovens, não seja vista como sinal de honra e boa reputação feminina, contudo, ainda 

é motivo de preocupação no que se refere ao seu desempenho. Tal preocupação dá 

centralidade à satisfação masculina, o que indica uma cobrança social diferenciada 

relativamente a homens e mulheres que neste caso diz respeito à iniciação sexual. 

Enquanto os garotos são incitados à vivência intensa da sexualidade, as garotas, 

principalmente na família, continuam a ser freadas pela invocação de um discurso 

moralista e repressor. Cabe destacar, que a virgindade geralmente é pauta de suas 

conversas, no sentido de saciar a curiosidade acerca de como é fazer sexo e acerca 

de como se pode encontrar “a pessoa certa” para transar e ter um bom desempenho 

sexual. E esse interesse está registrado na conversa que transcrevo no excerto 

abaixo. 

 

 

 

 

 

 

P: E com quem vocês aprendem sobre isso? 

Julieta: A gente aprende com nós mesmos, porque sempre no colégio tem uma palestra e a gente fica sabendo. E 

nossas amigas falam.” 

Sofia: A gente prefere contar as coisas para uma pessoa amiga do que para a família.” 

Sofia: Eu acho que a maioria das pessoas da nossa sala conversa com a professora mesmo.” 

Capitu: Ai eu converso com a com a minha irmã que já tem uma filha. Tipo assim, eu tenho minha cabeça formada 

e sei que quando eu fizer uma burrada eu não vou ter como voltar para o meu namorado.” 
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Neste diálogo entremeadas à resposta das questões que lhes fiz foram sendo 

feitos comentários sobre aspectos que as preocupam relativamente às 

consequências de uma transa. Além de mostrarem-se bastante preocupadas como o 

risco de engravidar, elas também disseram ter medo de contrair doenças 

sexualmente transmissíveis, pois declaram saber que mesmo usando camisinha não 

se sentiam totalmente seguras. Cabe lembra que na escola fala-se muitas vezes em 

sexualidade associando-a a questões de saúde – o discurso da saúde proferido na 

escola usualmente associa AIDS e sexo. Aliás, a este respeito Louro (2001: 140) 

indicou que “temos de prestar atenção se o cuidado com a manutenção da saúde 

não está sendo feito de modo a rodear ao exercício da sexualidade de uma aura de 

perigo e doença” em função da frequência com que se invoca discursos da saúde 

higienista para discutir questões relativas à sexualidade na escola. Cabe lembrar 

que discursos como esses atuam na construção de verdades sobre o sexo e a 

sexualidade ao normatizarem práticas de sexualidade. A propósito cabe lembrar que 

Foucault (1999) indicou que as produções discursivas que abarcam verdades acerca 

do sexo e do que nele está implicado- intimidade, prazer, reprodução, identidade, 

relações de gênero – a sexualidade – segue uma trajetória que pode ser contada 

P: E o que é fazer uma burrada? 

Capitu: Tipo assim, você tem doze anos, como tu vai engravidar com doze anos? A criança não é uma boneca. 

Boneca é uma coisa, criança é outra. Eu acho que a pior burrada é você ter um filho com doze anos. 

Sofia: Eu não acho que isso é burrada, porque com doze anos a gente já sabe o que pode fazer ou não. Vai da 

gente... 

Capitu: Mas a maioria pensa que vai fazer e não vai dar nada. Será? 

Sofia: Eu acho que na nossa idade as pessoas não pensam, não importa a idade, eles não querem nem saber.  

P: E vocês acham que existe uma idade? 

Sofia: Não! Eu acho que deve ser pelo fato de tu querer, não por idade, ou pela pilha dos outros. Se gosta e quer. 

Capitu: É isso é verdade, não dá para fazer pelos outros. Tipo eu vou lá pego, porque minha colega já pegou ou 

porque toda turma já ficou, só eu que sou virgem... Porque algumas pessoas pensam assim: Ai eu vou ficar 

porque todo mundo já ficou e só eu que sou a única que não. Eu acho que seria mais namorando, porque como 

“vai ir” como uma pessoa que tu nem conhece, vai que ela tem uma doença? Que nem a professora de Ciências 

falou das camisinhas que estouram, ou das gurias que tomam remédio e pegam doença. 

Afrodite: Teve um caso aqui no colégio que uma guria que estudava aqui, agora ela está grávida, e ela tem 

catorze anos e as irmãs dela também. Agora ela vem ali na frente do colégio com um barrigão, ai ela mesmo fala 

para não fazer isso, porque depois se arrepende. 

P: E ela engravidou do namorado? 

Todas: Sim. 

Hera: É que assim, ela namorava 
com um na rua. Ai eles terminaram. Ai ela namorou com outro. E tava namorando escondido também. Aí ela 

pegou barriga, engravidou. Ai o namorado dela teve que assumir o filho, ficar com ela e namorar em casa. 

 

(Transcrição de diálogos realizados no terceiro encontro com cada grupo, que tinha por temática central Configurações de afetividade, 

locais de possibilidade e modificações das práticas afetivas.). 
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sob o ponto de vista de uma história dos discursos. Para o filósofo francês, a 

sexualidade é um dispositivo histórico e de controle das populações, “é o conjunto 

dos efeitos produzidos nos corpos, nos comportamentos, nas relações sociais.” 

(1999: 120). Neste sentido, os discursos interpelam os sujeitos e instituem regimes 

de verdade, havendo disputas de poder constantes para que os discursos se 

instaurem e se legitimem em determinados grupos sociais. Aliás, são estes 

discursos e os regimes de verdade que esses estabelecem que instituem as 

condições de possibilidade de determinadas práticas em determinados períodos 

históricos e grupos sociais, de maneira que “a produção de discursos é ao mesmo 

tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de 

procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos.” (FOUCAULT, 

2000: 8-9) 

Então, estou argumentando neste estudo que é nos discursos e nas 

representações que circulam nas famílias, nas escolas e nas mídias que as jovens 

constituem sua sexualidade e as representam de determinadas maneiras, fazendo 

uso de discursos e significações que lhe dizem algo, que se apresentam para elas 

como referência, uma vez que, indica Louro (1998: 87):“São múltiplas as práticas 

sociais, as instituições e os discursos que cercam os sujeitos, produzindo e 

reproduzindo identidades, produzindo e reproduzindo diferenças (...).” 

Quando perguntei como elas obtinham informações sobre sexo a maioria das 

jovens citou as amigas e a escola. Como expresso no excerto acima, Sofia referiu 

preferir conversar com uma amiga sobre suas dúvidas do que com seus familiares. 

Já Capitu busca esclarecimentos com sua irmã que já é mãe. Mas elas também 

indicaram que conhecimentos que possuem sobre sexo, métodos contraceptivos, 

saúde e prazer foi adquirido, em palestras na escola, bem como em conversas com 

a professora de Ciências. Elas afirmaram saber o suficiente sobre sexualidade para 

não fazer nenhuma “burrada”, que seria uma gravidez precoce. Foram unânimes ao 

afirmar que não há uma idade certa para a prática de sexo, que isso deve variar de 

pessoa para pessoa e enfatizaram que os/as jovens devem transar quando 

quiserem, de preferência com um namorado e não para provar nada para ninguém, 

nem fazer porque os/as amigas/os já fizeram. 

As jovens organizaram duas composições de imagens para representar a 

prática de sexo (anexo K e O). A primeira, anexo K, foi composta por imagens e 

frases de duas reportagens, uma que tratava de como homens e mulheres 
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vivenciam o sexo e a outra sobre as diferentes maneiras de viver a sexualidade 

(homossexualidade, heterossexualidade, bissexualidade, etc.). Nesta, as jovens 

escolheram duas frases que reiteram a afirmação de que mulheres associam o sexo 

ao amor, que homens estão sempre dispostos a fazer sexo e que mulheres precisam 

ser motivadas, principalmente pelo carinho, como se a predisposição ao sexo fosse 

uma questão de gênero. Tais afirmações contribuem para naturalizações acerca dos 

modos de ser mulher, homem e de sua maneira de vivenciar a sexualidade. 

Na segunda composição, anexo O, foram coladas figuras de diversas revistas 

e reportagens. Há um casal de homens, dois casais heterossexuais, dois casais se 

casando e uma família composta por um casal heterossexual com uma filha e um 

cachorro e escreveram as palavras: “felicidade”, “paixão”, “amor pela Internet”, “sexo 

solução”. Há nesta representação para a prática do sexo a associação explícita entre 

sexo e casamento e sexo e a composição de família e felicidade, evocando algumas 

premissas do ideal de amor romântico, que são explicitadas com mais intensidade 

quando as jovens representam o casamento. 

Feitas estas considerações mais particulares acerca das três práticas afetivo-

sexuais que focalizei neste estudo, bem como sobre a prática de transar indicada 

com recorrência nas narrativas das jovens, passo a seguir a um segundo bloco de 

análise, no qual examino algumas práticas/situações que associo as indicadas até 

aqui. 

 

5.2 “AINDA SOMOS OS MESMOS E VIVEMOS COMO OS NOSSO PAIS”? - 

TENSÕES E APROXIMAÇÕES NA HISTÓRIA DAS PRÁTICAS AFETIVO-SEXUAIS  

 

Nesta seção apresento algumas narrativas das jovens sobre como veem os 

relacionamentos afetivo-sexuais atuais comparados aos relacionamentos afetivo-

sexuais referidos como próprios a outros tempos. Inicio apresentando um excerto no 

qual as participantes foram estimuladas a comentar práticas afetivo-sexuais a partir 

de análise de comercial e a partir das imagens que selecionaram de revistas sobre 

as práticas pegar, ficar, namorar e transar. 
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5.2.1- Continuidades e descontinuidades das práticas afetivo-sexuais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É interessante observar que ao serem questionadas sobre o que pensam 

sobre os relacionamentos afetivos atuais as jovens afirmaram que os 

relacionamentos mudaram para melhor, indicando que antes não existia pegar e 

ficar, as pessoas já começavam a se relacionar namorando, de maneira que o 

namoro durava pouco tempo, pois logo as/os jovens casavam. As jovens explicaram 

que os namoros antigos eram curtos por prescrições dos responsáveis para evitar 

que os namorados praticassem sexo antes do casamento. 

P: O que vocês acham que tem de diferente entre os relacionamentos afetivos de antigamente e os de agora? 

Ofélia: Antes, tipo assim, eles não ficavam, eles já namoravam. 

P: Então antigamente não tinha ficar nem pegar?  

Miranda: Não. Já namoravam direto. 

Julieta: Antigamente eles davam um beijo e só. É porque minha avó sempre diz “dá um beijo, esquenta em cima e 

solta fogo lá embaixo”. (risos) Minha mãe diz que primeiro é para se conhecer. Que antigamente, depois de três 

meses de namoro já tinha que casar. Minha mãe casou, porque a minha avó obrigou. Acho que eles tinham medo 

dela engravidar. 

P: E vocês acham que isso que mudou, é bom ou ruim? 

Julieta: Acho que é bom. 

Miranda: Acho que esta melhor. 

Sofia: Antes eles namoravam pouco tempo e já tinham que casar. 

P: E vocês acham que namorar em épocas passadas era como namorar agora? 

Virgília: Não era só ficar de mãozinha dada... 

Atena: Antigamente só podia namorar e casar, agora não, não precisa namorar e casar. Pode só namorar (risos). 

Miranda: É sentado no sofá com alguém por perto. 

P: Como vocês sabem? 

Julieta: Porque a minha vó falou. 

Capitu: Meu pais também. 

Miranda: Mas hoje não... nada haver... 

P: E tu, Capitu, namoras quanto tempo? 

Capitu: Dois anos e dois meses. 

P: E quantos anos ele tem? 

Capitu: Ele tem dezenove, e eu quatorze. Eu conheci ele com dezesseis, daí ficamos sendo amigo, ai nós 

começamos a namorar. E agora ele tem dezenove. 

P: E vocês já transaram? 

Capitu: Já, mas a minha mãe sabe. Porque a minha mãe falou assim: só pensa duas vezes antes de tomar as tuas 

atitudes, porque as vezes a gente toma algumas atitudes e depois se arrepende. Depois que está feito não 

adianta”. 

P: E vocês pensam em morar juntos, conversam sobre isso? 

Capitu: Sim. Eu quero ter casa, ter filhos pensar para frente, e não olhar para trás. A gente faz tudo junto, ta o 

tempo todo junto e fala disso direto. 

Ofélia: Meu pai falou que só vai me deixar namorar depois dos 15... eu não vejo e hora. 

Miranda: O meu também. 

 

(Transcrição de diálogos realizados no terceiro encontro com cada grupo, que tinha por temática central Configurações de 

afetividade, locais de possibilidade e modificações das práticas afetivas). 
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Novamente foi invocada na conversa indicações acerca de como se procede 

ao namorar hoje, declarando Capitu que ela já tem um namoro longo e que já 

transou com seu namorado. Logo que declarou ter transado esclareceu o 

conhecimento de sua mãe sobre o fato, o que me pareceu justificar e legitimar a 

transa. 

O namoro vivenciado por Capitu é narrado como a maneira atual de vivenciar 

essa prática, onde o sexo é permitido e a convivência é intensa. As jovens que não 

têm autorização para namorar, afirmam estar ansiosas para poder namorar, embora 

tiverem declarado em conversas anteriores já terem tido vários namorados 

escondidos. Já as jovens que têm autorização dos familiares para namorar, “já 

namoraram em casa” e ainda não praticaram sexo, como Julieta e Virgília destacam, 

em narrativas anteriores sobre namoro, a vigilância dos pais/mães sobre seu namoro 

e a preocupação de ficar (mal) faladas, indicando a prática do sexo como “coisa 

errada”, o que é explicitado na fala de Julieta no segundo excerto da seção sobre 

namoro. Diz ela: “Ela (a mãe) disse que eu tava na idade de namorar, mas que antes 

de fazer alguma coisa de errado, era pra fala pra ela, pra ela me dizer se estava 

certo ou não...” 

No excerto seguinte o sexo continua sendo narrado como “coisa errada”, 

assim como o receio em ficar (mal) falada continua sendo destacado, contudo o 

desejo é invocando como um critério para a realização do ato sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P: E se os guris não falassem mal de vocês e os pais permitissem transar. Vocês acham que as pessoas transariam 

mais?  

Atena: Tem que ver, porque não é só de transar, tem que gostar da guria, porque... Ai vou falar... se ele não se 

excitar não vai dar. Porque o que um não quer dois não fazem. 

P: O que tu quer dizer é que além de poder transar, tem que sentir desejo, é isso? 

Atena: É, porque tem que querer, né? 

P: E se tu não gosta e nem conhece muito a pessoa, mas sente desejo? 

Atena: Ah, sei lá... Se tu estiver ficando mais tempo com ele não tem problema. 

P: Vocês acham que se não ficasse mal falada e se a sociedade não indicasse para elas só fazerem sexo depois do 

casamento, elas fariam isso antes, como atualmente? 

Julieta: Depende da mulher, mas antigamente era assim, bem rígido sobre isso, agora já não... 

P: Então antigamente as mulheres tinham opção? De fazer sexo antes do casamento ou não? 

Sofia: Não muito, tinha que ser como o pai que coordenava, o pai mandava em tudo. 

P: E hoje em dia como é? 

Miranda: Ah, depende muito da família, que nem lá em casa, bah minha mãe é bem rígida, pois eu conheço 

pessoas que a mãe não está nem ai, dai faz o que quer... 

P: E supomos que tua mãe não fosse rígida, tu farias sexo antes do casamento? 

Miranda: Acho que não, porque... ah, sei lá... não sei. Dependeria muito... não adianta fazer... que nem, ah, sei lá, 

depois a pessoa vai querer se achar e espalhar pra deus e todo mundo. 
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Neste excerto insisto com o questionamento sobre a prática do sexo caso não 

houvesse o risco das mesmas ficarem (mal) faladas e/ou se essa prática não fosse 

proibida. Apesar das mesmas indicarem que atualmente os namoros possibilitam 

mais a prática do sexo do que antigamente, as jovens mantiveram seus 

posicionamentos fixos em tais cerceamentos, é possível que isso ocorra pelo receio 

em declarar a mim a possibilidade da prática do sexo, sem namorar, sem amor e/ou 

sem “conhecer bem” o parceiro, pois, além de pesquisadora e adulta, sou professora 

e a minha presença representa pode representar a instituição escolar e os 

cerceamentos morais característicos dela. Inferi que ao mesmo tempo em que 

reconhecem as mudanças na forma de namorar e as possibilidades que essas 

mudanças lhes permitem, elas continuam reafirmando as normatizações impostas à 

sua sexualidade e a maneira de viver os afetos, pois quando as questionei se 

praticariam mais sexo se não precisassem se preocupar em ficar (mal) faladas e 

Julieta respondeu “Não sei... tem que pensar bem... depois que faz burrada não dá 

pra volta atrás.” O que me levou a refletir sobre a “polícia do sexo” proposta por 

Foucault (2007: 31), “isto é, necessidade de regular o sexo por meio de discursos 

úteis e públicos e não pelo rigor de uma proibição.” Julieta é uma das jovens que o 

pai e a mãe permite namorar em casa, pois, segundo ela, “é melhor namorar em 

casa do que na rua, onde se corre o risco de fazer coisa errada sem os pais 

saberem” – fala registrada e comentada em excertos anteriores -, refere-se ao sexo 

com a expressão “fazer coisa errada” e explicita com frequência a preocupação de 

ficar (mal)falada e não “fazer burrada”, narrativas e posicionamento que confluem às 

indicações de Foucault sobre os discursos sobre o sexo, diz ele (2007: 37) “em torno 

dos sexos eles irradiaram os discursos, intensificando a consciência de um perigo 

incessante que constitui, por sua vez, incitação a se falar dele.” 

P: Mas se não tivesse isso, se vocês não se preocupassem tanto em ficar falada. 

Virgília: Ah, daí.... (risos) Ah, ai eu acho que... ah, não sei... 

Julieta: Não sei... tem que pensa bem... depois que faz burrada não dá pra volta atrás. 

P: E Vocês acham que elas só faziam sexo depois do casamento, por quê? 

Hera: Ah, sei lá, por se guardar pro marido, sei lá... 

Julieta: Acho que elas se guardavam pra não ficar mal falada, né... 

P: Mas vocês falaram que antigamente não podia fazer sexo antes do casamento, agora vocês falaram que isso já é mais 

fácil. O que vocês pensam sobre isso? 

Ofélia: Ah, sei lá, depende muito da pessoa. 

Julieta: Ta, é bom, porque daí vamos dizer se a pessoa quer, ela faz, se ela não quer, não faz. 

(Transcrição de diálogos realizados no terceiro encontro com cada grupo, que tinha por temática central Configurações de 

afetividade, locais de possibilidade e modificações das práticas afetivas.). 
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Penso que tais narrativas possam indicar a intensidade das inscrições dos 

discursos acerca da sexualidade que marcam essa jovem, uma vez que nem em 

hipótese ela consegue pensar a prática do sexo, sem consequências negativas. 

Judith Buther (2002: 163) trata sobre a habitação dos discursos nos corpos, 

refere a autora: “os corpos na verdade, carregam discursos como parte de seu 

próprio sangue.” O que indica que as discursividades são inscritas e expressadas 

pelos corpos e, por isso definidoras dos sujeitos. Contudo indica Louro (2004) 

 

A identidade é assegurada através de conceitos estáveis de sexo-gênero e 
sexualidade; mas há sujeitos de gênero “incoerentes”, “descontínuos, 
indivíduos que deixam de se conformar às normas generificadas de 
inteligibilidade cultural pelas quais todos deveriam ser definidos. (p.67) 

 

Apesar dessa citação de Louro referir-se aos sujeitos de identidades de 

gênero descontínuas, que rompem com a relação determinante entre sexo biológico 

e gênero feminino ou masculino naturalizado, considerei relevante citá-la com a 

intenção de indicar que nem todos os sujeitos assumem tais enquadramentos, há 

sujeitos que escapam da norma, a desobedecem e a subvertem, ainda que todos 

pertençamos a esse sistemas de produção de discursividades culturais no qual nos 

aponta Louro (2004: 17) “o processo parece, contudo, sempre incompleto; ele 

demanda reiteração, é afeito a instabilidades, é permeável aos encontros e aos 

acidentes.” 

Destaco que Atena indica, no excerto acima que para a prática de sexo é 

necessário desejar fazê-lo, indicando que ainda que os jovens sejam autorizados a 

praticar sexo, o homem precisa sentir desejo pela mulher. Refere Capitu: “Não basta 

só a mulher querer, pois se o homem não tiver vontade, não dá certo.” Considerei 

interessante o desejo ter sido colocado em discussão, ainda que, tenha sido dado 

centralidade ao desejo masculino como balizador para ocorrência ou não da prática 

do sexo. 

As relações homoafetivas aparecem como práticas de experimentação tanto 

para garotos como para garotas. Estas relações foram narradas com uma aparente 

naturalidade, onde os/as jovens que a experimentam não são enquadrados em 

denominações como homo ou bissexual, contudo, tais comentários foram tecidos 

sempre dando centralidade a outros sujeitos, não às próprias jovens. Considero tais 

posicionamentos como uma descontinuidade do modo de viver as experiências 



 122 

afetivo-sexuais até então, ou seja, comparada com os posicionamentos e modos de 

ver e narrar tais experiências afetivo-sexuais da maioria das pessoas de gerações 

anteriores, pois “desprezar o sujeito homossexual era (e ainda é), em nossa 

sociedade algo “comum”, “compreensível”, “corriqueiro” (LOURO, 2004: 57). 

As jovens também narraram situações em que garotas ficam com garotas 

para despertar interesses nos garotos. No excerto abaixo Virgília indica que o 

importante não é se nos relacionamos com homens ou mulheres, mas sim ser feliz 

na relação.  

 

 
P: Vocês já viram uma guria ficar com uma guria, ou um guri ficar com guri? 

Ofélia: Sim. 

Capitu: Às vezes elas fazem só para provocar os guris... 

P: E essas gurias, são homo, são bi ou elas fazem só para provocar mesmo? O que vocês acham disso? 

Ofélia: Não, ficam com guri e guria, só, não são nada. 

P: E o que vocês pensam disso? 

Julieta: Acho normal. 

Miranda: Eu também.  

P: E vocês acham que isso existia antigamente? 

Julieta: Acho que não. 

P: Nessa figura que tu recortaste eles estão fazendo o que? Namorando, ficando, casados ou o que? 

Virgília: Tão ali, namorando e feliz! Que nem ali, não precisa ser homem e mulher, tem gente que é diferente, ele é 

gay, mas ele é bem feliz com a vida dele. 

P: E o que tu acha disso Hera? 

Hera: Do que professora? 

P: Disso aqui que a Virgilia recortou...  

(Reportagem que falava de um homem que assumiu a homossexualidade depois de ter se casado com uma mulher e ter 

tido filhos/as.) 

Hera: Nada a ver professora, só que ele não deveria ter casado com ela... se ele gostava da outra coisa, não 

deveria ter casado com ela... 

Virgília: Meu padrinho, ele é gay, mas ele é bem feliz com a vida dele. Assim como o companheiro dele. É bem 

mais tri do que se ele fosse casado com uma mulher... 

P: E o que vocês acham dessas pessoas que são bi 

Afrodite: Ué, nada contra, cada um cada um... 

Atena: Não tem nada de diferente... 

Sofia: Ah, mas o ruim é que nem assim, vamos dize que está numa festa ai está junto, daí os outros ficam falando 

porque sabem que a pessoa fica com outra do outro sexo... bah, que vergonha. *Risos 

Atena: Fala pra ela o que aconteceu. 

Virgília: Que nem minha amiga ela estava na festa, só que ela estava junto com duas gurias que são bi né, daí 

chegou um monte de guri e cumprimentou e eles pensaram que ela era também e ninguém perguntou se queria 

ficar com ela, daí ela pegou e ate saiu da festa... 

P: Mas se ela fosse bi ela poderia ter ficado com os guris também! 

Capitu: Sim!!! 

Virgília: Só que elas estavam se beijando... as meninas. Daí eles não quiseram professora! 

P: Ta, mas se uma guria ta beijando outra guria, não pode ela sair e beijar um guri? 

Capitu: Pode, porque não? 

Hera: Não gosto dessas coisas misturado demais!!! 
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Já Hera afirma “não gostar de tudo misturado demais”, que as pessoas devem 

escolher se relacionar apenas com homens ou mulheres. Essa discussão iniciou-se 

quando Hera começou comentar uma reportagem em que uma mulher relata a 

experiência de descobrir que seu marido mantinha relações sexuais com garotos de 

programa, frase consta no anexo K. Hera demonstrou-se incomodada com essa 

reportagem, afirmando: “Nada a ver professora, só que ele não deveria ter casado 

com ela... se ele gostava da outra coisa, não deveria ter casado com ela...” A partir 

dessa afirmação conversamos sobre os desejos das pessoas e as diferentes 

maneiras de se relacionar. 

Hera e Vigília afirmaram respeitar as escolhas de cada pessoa, contudo, 

indicaram sentirem-se envergonhadas de serem confundidas, em locais públicos, 

com pessoas que têm tais relações, homoafetivas, justificando que isso “fica 

estranho”. 

A partir de tais narrativas podemos pensar que tais jovens estejam “mais 

abertas” a pensar as relações homoafetivas, sendo possível também, que algumas 

já tenha tido alguma prática de experimentação, contudo, algumas ainda têm como 

referência a fixidez da identidade de gênero sexual, pois Hera explicitou no excerto 

anterior que a pessoa tem que “saber do que gosta”, por isso acha estranho o 

“misturado”, e Vigília refere-se ao relacionamento de seu tio gay, como sendo “bem 

mais tri do que se ele fosse casado com uma mulher”, pois ele tem um 

relacionamento estável com uma pessoa. 

P: Mas tu acabou de falar que gay não tinha problema nenhum,? 

Hera: Não, mas ai professora... só os dois, não em público, em público acho muito chato... 

P: Mas então tu acha que gay não pode sair com seu namorado em público? 

Hera: Não... pode professora, só que assim os outros que estão junto, é difícil que nem sei lá, não sei explicar... 

Capitu: Fica estranho! 

P:  E se aqui estivesse duas gurias namoradas, a gente não poderia estar com as gurias, porque as pessoas poderiam 

pensar que agente também era? 

Vigília: Não... 

Hera : Eu acho que não, eu sou chegada a outro tipo de coisa... ( risos) Nada contra, ai, tipo eu não gosto de ficar 

com outros na frente de todo mundo... 

P: Ah, então independente de ser com guri ou guria? 

Todas: É! 

Virgília: Ah, acho que não tem nada a ver, cada um fica com quem e onde quiser! 

Atena: Ah, nada a ver mesmo! 

Sofia: Se tu é contra o problema é teu, eu não sou contra! 

Todas concordam. 

(Transcrição de diálogos realizados no terceiro encontro com cada grupo, que tinha por temática central Configurações de 

afetividade, locais de possibilidade e modificações das práticas afetivas.) 



 124 

As jovens concluem essa conversa no momento em que Sofia afirma: “Se tu é 

contra o problema é teu, eu não sou contra!”, referindo-se a Hera que explicitou 

discordância com uma reportagem que encontraram, em uma das revistas, quando 

estavam recortando figuras para representar as práticas afetivas. Essa reportagem 

tratava de um depoimento de um homem que se declarou homossexual depois de 

ter casado com uma mulher. Todas concordaram com Sofia, declarando que “cada 

um deve fazer o que quiser”, ignorando os comentários de Hera, indicando a 

atribuição de diferentes sentidos às práticas homoafetivas, sobre essa questão 

refere Louro (2004) 

 

A homossexualidade, discursivamente produzida, transforma-se em questão 
social relevante. A disputa centra-se fundamentalmente em seu significado 
moral. Enquanto alguns assinalam o caráter desviante, a anormalidade ou a 
inferioridade do homossexual, outros proclamam sua normalidade e 
naturalidade (...). (p.30) 

 

Entre as figuras selecionadas para representar a prática do namoro aparecem 

sete casais heterossexuais em situações de carinho e cumplicidade, dentre esses 

um casal está com vestimentas de casamento. Um casal heterossexual que 

parecem estar discutindo. Dois casais homossexuais, também em posição de 

cumplicidade, sendo um casal de homens e um de mulheres. As palavras que 

colaram ou escreveram nos cartazes compostos pelos grupos registram “gostar”, 

“sexo é vida”, “dar e receber carinho”, “amar, beijar, cuidar, ter felicidade, fidelidade, 

prazer, alegria e amor. O que reitera os significados de completude e felicidade total 

atribuídos, por elas, a essa prática no decorrer dos encontros. Significados esses 

essenciais, dos quais derivam outros, do amor romântico que sugerem modos de se 

relacionar com o parceiro, de ser feliz e pressupõem um sujeito identidades e modos 

de ser fixos e estáveis, uma vez que a identidade é “formada continuamente em 

relação ás formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas 

culturais que nos rodeiam.” (HALL, 2000: 13). 

 

5.2.2 Planos e projetos, muito aquém da inovação 

 

 

 

 

P: Como vocês gostariam que o marido de vocês fosse? 

Ofélia: Fiel de preferência. 

Miranda: Que conversasse com a gente. 

Julieta: Que trabalhasse. 

Miranda: Que ajudasse em casa. 

Ofélia: E que realmente gostasse da gente. 
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P: Vocês pretendem ter filhos? 

Julieta: Eu quero ter um casal. Um guri e uma guria. 

Miranda: Eu também!” 

Ofélia: Eu também e se eu não puder ter filho eu vou adotar um casal. 

P: Vocês acham que daqui alguns anos o pegar, o ficar o namorar vai continuar mudando? 

Ofélia: Acho que vai. 

P: O que vocês acham que vai ser diferente nos relacionamentos futuramente? O que poderia ser diferente? 

Miranda: Que pudesse namorar em qualquer idade, né? 

P: Namorar em casa?  

(Risos) 

Ofélia: E que os guris não fossem tão assim... (risos) 

P: Tão o que? 

Ofélia: Não quisessem só pegar e largar. 

Julieta: É! 

P: Que palavras vocês pensam para representar casar? 

Julieta: Ter filhos, cumplicidade, família. 

Miranda: Felicidade. 

Capitu: Para casamento, eu acho assim, tem que ter confiança, primeira coisa que tem que ter. Ai e eu acho que a 

pessoa não tem que ser solta também, tipo, estar toda hora correndo rua, acho que não! Tem que estar do meu 

lado, não só nas horas boas tem que estar do meu lado. Atena essa figura aqui eu vou colar no casal, porque 

aparece criança. Casamento. 

Virgília: Ah Atena, tem um monte de casamento. Ta mas não precisa todo mundo fazer um de casamento, vamos 

fazer um em conjunto de casamento, um em conjunto de pegar, um em conjunto de ficar. Os teus são de que 

Hera? Pegar, ficar... teu é de que? 

Hera: O meu é do creu (risos) 

P: O que é creu? 

Hera: Sexo (risos) 

P: Porque que tu botou essa figura aqui? 

Ofélia: Casamento, porque é uma família unida 

P: E tu acha que nos casamentos as pessoas tem filhos, por isso tu escolheu com filhos ali? 

Ofélia: Aham! 

P: Mas nem todos os casamentos... tem gente que não tem... 

Hera: Mas tem gente que não tem, porque opta por não ter e tem gente que não pode ter e adota... 

P: Que palavras vocês pensam para representar casar? 

Julieta: Ter filhos, cumplicidade, família. 

Miranda: Felicidade. 

Capitu: Pra casamento, eu acho assim, tem que ter confiança, primeira coisa que tem que ter. Ai e eu acho que a 

pessoa não tem que ser solta também, tipo, ta toda hora correndo rua, acho que não! Tem que estar do meu lado, 

não só nas horas boas tem que estar do meu lado. Atena essa figura aqui eu vou colar no casar, porque aparece 

criança. Casamento. 

Virgília: Ah Atena, tem um monte de casamento. Ta mas não precisa todo mundo fazer um de casamento, vamo 

faze um em conjunto de casamento, um em conjunto de pegar, um em conjunto de ficar. Os teus são de que 

Hera? Pegar, ficar... teu é de que? 

Hera: O meu é do creu (risos) 

P: O que é creu? 

Hera: Sexo (risos) 

P: Porque que tu botou essa figura aqui? 

Ofélia: Casamento, porque é uma família unida 

P: E tu acha que nos casamentos as pessoas tem filhos, por isso tu escolheu com filhos ali? 

Ofélia: Aham! 
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As narrativas das jovens, a partir das discussões para a seleção de figuras, a 

fim de representar as práticas pegar e ficar descreveram práticas afetivo-sexuais 

fluídas, transitórias e de experimentação, algumas vezes, na contramão das 

normatizações impostas pela família e escola. Segundo Woodward (2000) a 

representação diz respeito aos sistemas simbólicos (verbais, visuais,etc.) que 

produzem significados sobre o mundo, incluindo identidades sociais.” 

Contudo, escolheram para representar as práticas namorar e casar figuras 

que evocam o amor romântico e padrões heteronormativos56, reafirmados nas 

narrativas sobre as suas expectativas para o futuro, que pouco ou nada diferenciam 

de seus pais/mães e/ou de representações consolidadas em nossa sociedade, 

indicando serem inscritas por “uma matriz heterossexual que delimita os padrões a 

serem seguidos e, ao mesmo tempo, paradoxalmente, fornece a pauta para as 

transgressões (LOURO, 2004: 17). 

Segundo Foster (2001: 19) “por heteronormatividade, entende-se a 

reprodução de práticas e códigos heterossexuais, sustentada pelo casamento 

monogâmico, amor romântico, fidelidade conjugal, constituição de família (esquema 

pai- mãe- filho(a) (s) (...) com o intuito de reforçar ou dar legitimidade às práticas 

heterossexuais.” 

Ao narrarem as práticas pegar, ficar, as jovens indicaram cavar brechas, 

construir estratégias para a vivência das mesmas, contudo, estas práticas não 

possuem a mesma visibilidade que o namoro. Para estas jovens, o namoro 

permitido, ou seja, “namoro sério” é o relacionamento mais valorizado e desejado, 

                                                 
56 Termo que deriva do conceito de performatividade proposto por Judith Butler. “Ela toma 
emprestado da lingüística o conceito performatividade, para afirmar que a linguagem (...) “faz” aquilo 
que nomeia, isto é produz os corpos e os sujeitos.” (LOURO, 2004:44) A performatividade é então a 
performance inconsciente e repetitiva dos sujeitos, de acordo com o “aparato regulatório da 
heterossexualidade”. 

P: Mas nem todos os casamentos... tem gente que não tem... 

Hera: Mas tem gente que não tem, porque opta por não ter e tem gente que não pode ter e adota... 

P: Só pessoas casadas que podem ter filhos? 

Hera: Não, eu não quero ter filhos! 

Vírgília: Ah, todo mundo que nega tem um monte... (risos) 

Afrodite: Nada a ver, nada a ver isso, ué, é só a pessoa se cuidar... não é assim 

Vírgília: Pode falar, difícil é controlar... 

Todas as outras: É!! 

 

(Transcrição de diálogos realizados no segundo encontro com cada grupo, que tinha por temática central as 

configurações de afetividade e os locais de possibilidade.) 
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uma vez que essa prática é legitimada e valorizada não apenas pela autorização dos 

pais/mães, mas também pela maneira como os garotos se portam nessa relação. A 

prática do sexo foi relacionada com o pegar, principalmente quando se referem a 

relacionamentos ocasionais e sem vínculos afetivos, e com o “namoro sério”, 

indicando poucas descontinuidades do que é prescrito no grupo social a qual 

pertencem. 

As jovens organizaram dois cartazes para representar o casamento, nestes 

há oito figuras de casais heterossexuais, dentre esses oito casais, um possui um 

casal de filhos e outro três filhos. No primeiro desses cartazes (anexo L) elas 

escreveram que para ter um casamento feliz “é preciso ter confiança, amor, paixão, 

carinho e ter respeito com o outro.” No segundo cartaz (anexo M) elas registraram as 

palavras: casamento, amor, fidelidade e união. Penso que tais representações 

evocam, novamente, padrões heteronormativos, entre outros, pela associação direta 

entre casamento, fidelidade, filhos e felicidade. 

Os cartazes compostos para representar o amor foram os maiores (anexo F e 

2), neles as jovens colaram casais homossexuais e heterossexuais, formaram a 

palavra amor em um coração vermelho e escreveram as palavras: “amar”, “cuidar”, 

“beijar”, “alegria”, “felicidade”, “fidelidade”, “carinho”, “união”, “casar”, “ter filhos”e a 

frase: “Ter felicidade”. 

Considero que a escolha dessas figuras, a disposição delas no cartaz e as 

palavras utilizadas para a composição do mesmo seja balizado por padrões 

heteronormativos e alguns ideais de amor romântico, que associam amor a 

completude, a felicidade plena, a realização pessoal, entre outros, apresentados na 

seção sobre o amor romântico e a produção de feminilidades. 

Louro (1999: 11) refere que os modos de experimentação da sexualidade e 

do prazer sexual são ensinados, através de variados mecanismos, por diversas 

instâncias sociais, sendo a sexualidade aprendida e construída ao longo da vida dos 

sujeitos, pois “a sexualidade não é apenas uma questão pessoal, mas é social e 

política.” 

Escolhi um trecho da música “Como nossos pais” de Elis Regina para compor 

o título desta seção por ter me surpreendido com a forma como as jovens se 

narraram e também por suas discursividades acerca de suas aspirações que 

indicaram se aproximar bastante das histórias de vida de seus familiares e grupo 

social. Somos sujeitos de um determinado tempo histórico, com identidades fluídas e 
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fragmentadas pelos discursos dos outros que reverberam na constituição das 

nossas identidades e que por isso estão em constante diálogo e tensão com as 

nossas próprias construções. 

As aspirações das jovens direcionaram-se às normatizações e 

enquadramentos vigentes em seu contexto social. As brechas, fendas e 

descontinuidades das normatizações limitam-se às práticas de experimentações 

e/ou alternativas à vivência da sexualidade, enquanto não conquistam a permissão 

para a vivência legitimada da mesma. Em suas narrativas as jovens deram 

centralidade ao desejo masculino, a fidelidade masculina, a maneira como os jovens 

valorizam cada uma das práticas, justificando que “na sociedade é assim, homens e 

mulheres são vistos de maneiras diferentes”, afirmações como essa são 

conquistando status de verdade e se naturalizando. 

Cabe ressaltar que as jovens não se narraram como completamente 

assujeitadas, vítimas de tais prescrições, há também descontinuidades e indicativos 

de rupturas de algumas normatizações como não aceitar uma determinada idade 

indicada para começar a namorar, significar a virgindade de maneira diferente de 

algumas gerações anteriores, reconhecerem relações homoafetivas com uma 

possibilidade de experimentação, entre outras, pois, ainda que as jovens 

identifiquem e apontem poucas inovações nas relações de poder entre os gêneros, e 

pouco desejo de subvertê-las, ora narram práticas em que se aproximam de 

subversões de tais normatizações, ora se distanciam. Ora centralizam os garotos 

nas práticas de afetividade-sexualidade, ora se narram com tal centralidade. Tais 

contradições explicitam a fluidez de nossa identidade e a tensão entre os discursos 

que nos inscrevem, as vozes que evocamos ao nos narrar e, entre outros, aos 

discursos que produzimos. 

Talvez eu tenha me surpreendido com tais narrativas pelo fato de que “o que 

parece ser intenso é a ideia de que a juventude contemporânea traz mudanças 

radicais que vieram pra ficar.” (SILVA e SOARES, 2003: 84) Contudo tais narrativas 

reafirmaram o quanto somos demarcados pelos discursos, pelas práticas e normas 

vigentes em cada cultura. “É em referência a ela que se fazem não apenas os 

corpos que se conformam às regras de gênero e sexuais, mas também os corpos 

que as subvertem.” (LOURO, 2004: 17) 
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5.3 AFETIVIDADE/ SEXUALIDADE JUVENIL, ENTRE A PROIBIÇÃO E A 

INCITAÇÃO. 

 

5.3.1- O mercado, o shopping, a rua... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao serem questionadas sobre os locais em que conhecem pessoas e que 

desempenham as práticas de afetividade-sexualidade, as jovens indicaram haverem 

cerceamentos rígidos quanto a saídas sozinhas para práticas de lazer, então, 

perguntei onde ficavam e elas me explicavam que ficavam em lugares em que os 

pais/mães solicitavam que fossem fazer alguma coisa, ou que vão a determinados 

lugares, por solicitação dos responsáveis por elas, acompanhadas de amigas ou 

P: Onde é que vocês saem? 

Capitu: Ai, tipo assim no centro, dar uma banda num parque, no shopping. 

Sofia: E, mais é no centro e no shopping. 

P: Que shopping vocês vão? 

Sofia: Tem o de Canoas... 

P: Mas dá para conhecer e ficar com alguém lá? 

Sofia: Sim, mas acontece lá dentro do cinema. 

Capitu: É! 

P: Então as pessoas ficam no shopping e no cinema? 

Sofia: Sim. 

Sofia: Acontece um monte! (Risos) 

P: E como é que vocês sabem quem está dentro do cinema? 

Sofia: É que tipo assim, tu está lá dentro e tu percebe que o guri quer ficar contigo, daí ele chega e pede. 

P: Mas tu estás sentada olhando o filme e o guri chega e diz: “Quer ficar comigo?” Assim? 

Capitu: Ele chega no teu ouvido e diz: “Eras ou não eras?” 

(Risos) 

P: E a pessoa responde sim ou não? 

Capitu: É, aí ele fala: “Depois que acabar o filme ali do lado do banheiro.” 

Sofia: Ou combinam de ir ao banheiro. 

P: E a guria sai e vai no banheiro na hora? 

Capitu: Sim, daí ele vai atrás e fica. 

Virgília: Teve uma vez que um guri pediu pra fica comigo e eu fiquei, depois o primo dele pediu, aí eu fiquei 

também... 

Capitu: Tem o mercado também... (risos) 

P: Dentro do mercado? 

Capitu: Atrás das prateleiras, de entrar e ficar. (risos) 

P: Mas com encontro já combinado? 

Capitu: Ás vezes sim, ás vezes não... E às vezes ta dentro do mercado encontra alguém e fica. 

Sofia: É, em supermercado, lojas... 

Virgília: Atrás das árvores... praça, centro... 

Atena: Em tudo que é lugar. (Risos) 

 

(Transcrição de diálogos realizados no segundo encontro com cada grupo, que tinha por temática central as 

configurações de afetividade e os locais de possibilidade..) 
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vizinhas, sendo nessas saídas que encontravam, conheciam, pegavam e ficavam 

com os garotos. 

No excerto a cima há diálogos em que as jovens descrevem como acontecem 

alguns desses encontros, contudo, é importante mencionar que duas das jovens 

escutadas nunca foram a um shopping, duas vão ao shopping com a família e três 

nunca foram ao centro da cidade sem estar acompanhadas de um/uma adulto/a, 

mas todas vão ao supermercado, costureira, vizinha, igreja do bairro e às atividades 

oferecidas pela escola no turno inverso, onde acontecem a maioria desses 

encontros. 

No primeiro encontro perguntei às jovens com quem costumavam ficar e/ou 

pegar e todas me responderam que tais práticas eram desempenhadas com amigos, 

colegas, vizinhos, ou amigos destes. No entanto nesta ocasião afirmaram que não 

precisa conhecer a pessoa que se pega ou fica, não sendo necessário, em algumas 

vezes, nem saber o nome, uma vez que encontram essas pessoas “na rua” e ficam 

quando “dá”, às vezes tais encontros são combinados, outras ocorrem 

ocasionalmente. Tais discursividades indicam que as interdições e proibições 

familiares incitam as jovens a cavarem espaços para a vivência de práticas afetivo-

sexuais, “através de um movimento de refluxo” à proibição (FOUCAULT, 2004: 46). 

A maneira como lidamos, na sociedade contemporânea, com a sexualidade 

juvenil é, contraditória e conflituosa, pois ao mesmo tempo em que é regulada e 

censurada pela maioria das famílias em uma determinada faixa etária, geralmente 

até os 15 anos para as mulheres, chegando a agressões físicas como indicadas 

pelas depoentes ela é produzida e incitada por diversas instâncias culturais, dentre 

as quais considero pertinente citar os meios de comunicação e artefatos culturais. 

Para elucidar essa questão, recorro às reflexões de Silva e Soares (2003) 

 

As representações de sexualidade veiculadas pela mídia apontam para a 
importância que a sexualidade assume no pensamento ocidental. As 
explicações, as razões usualmente levantadas para estarmos felizes ou 
não, ajustado ou não, passam pela maneira como estamos vivendo a nossa 
sexualidade. Junto com a sexualidade, existe uma supervalorização da 
juventude. (...) Juventude e sexualidade são categorias que a mídia explora 
como indissociáveis uma da outra e como centrais na nossa vida. (p.86) 

 

Tais representações engendram a maneira como se produzem, como se 

narram e narram os sujeitos de que falam, de modo que, esses discursos atuam 

ativamente na produção de significados e na maneira como agem. Foucault (1993) 
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indica que vivemos uma proliferação e uma dispersão de discursos, bem como uma 

dispersão de sexualidades, refere ele 

 

Assistimos a uma explosão visível das sexualidades heréticas, mas 
sobretudo- e é esse o ponto importante- a um dispositivo bem diferente da 
lei: mesmo que se apóie localmente em procedimentos de interdição, ele 
assegura, através de uma rede de mecanismos entrecruzados, a 
proliferação de prazeres específicos e a multiplicação de sexualidades 
disparadas. (p.48) 

 

Nesta direção Foucault nos aponta que tais discursos a cerca da sexualidade 

instauram regimes de verdade e a “constituição de dispositivos susceptíveis, não 

somente de isolá-los, mas de solicitá-lo, constituí-lo em foco de atenção.” (2004: 82) 

Cada uma das jovens escutadas tomam essas verdades para si e operam de 

distintas formas com tais discursos, de modo a produzir diferentes sentidos e 

significados à sexualidade e vivê-la de diferentes maneiras. 

Considero, então, tais discursividades- da família, escola e mídia-, dispositivos 

de regulação da sexualidade das jovens, que ao mesmo tempo que prescrevem 

práticas e condutas as incitam e por isso tornam-se, também, as condições de 

possibilidade das estratégias que produzem para viver a sexualidade. Condições de 

possibilidade para Foucault (2004) é 

 

o ponto de vista que permite tornar seu exercício inteligível até em seus 
efeitos mais “periféricos” e, também, enseja empregar seus mecanismos 
como chave de inteligibilidade do campo social (...) é o suporte móvel das 
correlações de força que, devido sua desigualdade, induzem continuamente 
estados de poder, mas sempre localizados e estáveis. (p.103) 

 

Desta maneira são justamente os discursos e as práticas de cerceamento, 

proibição e incitação à sexualidade que possibilitam que as jovens produzam fendas 

para a vivência de tais práticas. A maioria das jovens participantes do grupo de 

pesquisa, sete das nove, era proibida de namorar, contudo, todas relataram pegar 

ficar e até namorar escondido, indicando que tais práticas ocorriam na ida ao 

mercado e/ou à casa de algum vizinho, por solicitação dos responsáveis, no 

caminho da casa para a escola, bem como dentro da escola. De maneira que tais 

jovens não são apenas assujeitadas por tais dispositivos, mas também produtoras 

de práticas que significam sua história, o que reafirma a indicação de Foucault 

(2004) sobre o poder, diz ele 
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O poder está em toda parte; Não porque englobe tudo e sim porque provém 
de todos os lugares. E “o” poder, no que tem de permanente, de repetitivo, 
de inerte, de auto-reprodutor, é apenas efeito de conjunto, esboçado a partir 
de todas essas mobilidades, encadeamento que se apóia em cada uma 
delas e, em troca, procura fixá-las. (p.103) 

 

Ainda que haja muitas discussões a serem propostas a cerca da maneira 

violenta como os adultos, principalmente homens, tratam a sexualidade de jovens 

mulheres, como as experiências relatadas por minhas depoentes de castigos e 

agressões desempenhados por irmãos e pais ao descobrirem que estão namorando 

escondido e a cena, relatada por elas, em que uma jovem, estudante da escola em 

que estudam, se envolveu em uma situação de sexo oral no banheiro da escola, por 

isso teve que sair da mesma e levou uma surra do pai na frente de casa, onde 

todos/as vizinhos/as assistiram57. É possível afirmar que as jovens se empoderam, 

driblem as proibições e estabeleçam outras redes e relações de poder. 

 

5.3.2 O que a escola tem a ver com isso? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
57 Tal cena será descrita na seção seguinte. 

P: E acontece de vocês ficarem na escola? 

Hera: A primeira vez que eu fiquei foi com 12 anos aqui no banheiro da escola. 

P: E ninguém viu? 

Hera: Não. Todo mundo fica no banheiro. A Sofia já ficou. A maioria já ficou. 

Sofia: E passeio também dá professora. (Risos) 

Sofia: Agora, esse ano não é tanto. 

Sofia: Mais é no banheiro ou no corredor mesmo.  

P: Mas como vocês se combinam? 

Sofia: Fica um cuidando lá em cima, o outro embaixo, o outro na porta e um na escada. 

Capitu: Ai quando vem a professora dá uma correria... (risos) 

P: Estava o quê? 

Sofia: Estava fazendo... (Risos) 

P: Se masturbando? 

Sofia: Não! Tipo escovando os dentes... (Risos) 

P: Como assim? 

Capitu: Fazendo boquete! 

P: Fazendo boquete em quem? (risos)  

Capitu: Ela tava fazendo boquete e daí foi expulsa da escola... É que foi assim: Ela queria ficar com um guri e o 

guri bem assim: Se tu fizer um boquete em tal guri, eu fico contigo. E foi e fez... é que ela queria ficar com ele. 

P: Mas por que a guria fez isso? 

Capitu: Porque ela queria ficar com o outro, daí para ela ficar com o outro ela tinha que fazer aquilo. 

Sofia: Daí o guri disse: Agora fiquei com nojo, não vou ficar contigo!” e ela saiu e beijou o primeiro que ela viu na 

frente. 

P: Como assim, tinha mais gente no banheiro? 

Capitu: Não, é que eles estavam na Educação Física. 

Sofia: E o outro foi lá e deu nos dedos, gravou e entregou para a diretora. 

P: Ele filmou? 

Capitu: Sim, foi visto o vídeo. Ele foi posto até no youtube, se não me engano. 
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Comumente, os discursos e práticas que circulam na escola relativamente aos 

saberes sobre sexualidade têm por objetivo controlar, disciplinar e normatizar tais 

experiências, sendo, também, através desses discursos que se produzem 

conhecimentos sobre os possíveis perigos que a prática do sexo e o exercício da 

sexualidade podem acarretar, posição que me remete a pensar em Foucault (2007: 

30/31), quando ele referiu que: “Cumpre falar do sexo como de uma coisa que não 

se deve simplesmente condenar ou tolerar, mas gerir, inserir em sistemas de 

utilidade, regular para o bem de todos, fazer funcionar segundo um padrão ótimo.” 

As práticas escolares cotidianas comumente organizam os alunos/as por sexo- as 

filas e a condução das crianças ao banheiro e, às vezes, até a sua  distribuição nos 

espaços da sala de aula são exemplos disso. Sobre tais organizações, comentou 

Louro (2000) 

 

Na escola, pela afirmação ou pelo silenciamento, nos espaços reconhecidos 
e públicos ou nos cantos escondidos e privados, é exercida uma pedagogia 
da sexualidade, legitimando determinadas identidades e práticas sexuais, 
reprimindo e marginalizando outras. (p.31) 

 

Na obra “História da sexualidade: a vontade de saber” Foucault chamou a tais 

“cuidados” e ações para se vigilar a sexualidade de “discurso interno da instituição”, 

se referindo ao discurso que a instituição, no caso a escola, profere para si mesma e 

P: E o guri em que ela fez o boquete, queria ficar com ela? 

Sofia: Não! 

P: E por que ele aceitou? 

Capitu: Porque eles eram amigos. 

P: E eles saíram da escola ? 

Capitu: Sim, os dois foram expulsos. 

P: Então eram quatro que estavam no banheiro? A guria que fez o boquete, o guri que pediu, o que ganhou o boquete e o 

que filmou? 

Sofia Isso! (Risos) 

Capitu: O que tava gravando, era o que tava cuidando, né? 

P: E isso aconteceu... (Capitu interrompe) 

Capitu: Esse ano! 

Sofia: Por isso agora, no recreio, é proibido ficar aqui pelos corredores, só lá embaixo, no pátio. 

Capitu: As portas do banheiro são até trancadas. 

P: E o que vocês pensam disso? 

Capitu: Ai, eu acho ridículo! 

Sofia: É dentro do colégio! Ela não pode nem passear na rua que todo mundo mexe com ela. 

(Transcrição de diálogos realizados no segundo encontro com cada grupo, que tinha por temática central as 

configurações de afetividade e os locais de possibilidade). 
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circula entre os que a fazem funcionar. Sobre essa questão, assim discorreu 

Foucault (2007) 

 

O sexo do colegial passa a ser, no decorrer do séc. XVIII e mais 
particularmente do que o dos adolescentes em geral, um problema público. 
Os médicos se dirigem aos diretores dos estabelecimentos e aos 
professores, também dão conselhos às famílias (...). Toda uma literatura de 
preceitos, pareceres, observações, advertências médicas, casos clínicos, 
esquemas de reforma e planos de instituições ideais, prolifera em torno co 
colegial e de seu sexo. (p.34-35) 

 

Seria possível dizer, então, que, a partir de tal preocupação, muitos passaram 

a ser os dispositivos institucionais e as estratégias discursivas inventadas para 

controlar a sexualidade, o que se efetivou pelo discurso médico, pela psiquiatria, 

pelo discurso religioso e pela justiça penal, mas, também, pelo discurso escolar que, 

muitas vezes, tanto assumiu quanto colocou e fez valer tais estratégias. Aliás, como 

também ressaltou Foucault (2007: 37) “Em torno do sexo eles (os dispositivos) 

irradiaram os discursos, intensificando a consciência de um perigo incessante que 

constitui, por sua vez, incitação a se falar dele”. 

É importante registrar que nas narrativas feitas pelas jovens com quem 

interagi no estudo, a escola aparece como um dos principais espaços em que as 

práticas de afetividade/sexualidade são desempenhadas, apesar da vigilância e 

interdições58 que essa dispõe sobre as mesmas. Apesar de proibições impostas por 

seus pais/ mães de frequentarem outros espaços públicos, o espaço escolar seguiria 

sendo um dos poucos locais que algumas dessas jovens teriam para proceder a tais 

interações. Recorro à fala de uma dessas jovens para marcar o que estou 

afirmando: 

 

“Eu só posso andar, sozinha, na quadra da minha casa, fora isso só quando venho pra escola. Aqui 

eles acham que não vai acontecer nada, que a gente vem só pra estudar.” 

 

Outras, que não são constantemente “vigiadas” pela família, dizem recorrer ao 

ambiente escolar para vivenciar seus afetos ou, como já indicado, por ser, a escola, 

um dos únicos locais de que dispõem, pelas condições financeiras, para práticas de 
                                                 
58 Ao utilizar a palavra interdição, refiro-me ao conceito desenvolvido por Michel Foucault na “Ordem 
do Discurso” para referir-se as diferentes formas de controle e/ou exclusão do discurso. Segundo 
Foucault há três tipos de interdições “que se cruzam, se reforçam ou se compensam, formando uma 
grade complexa que não cessa de se modificar.” (2002:9) Sendo elas tabu do objeto, ritual da 
circunstância e direito privilegiado ou exclusivo do sujeito que fala. 
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sociabilidade e lazer. 

Ao questionar às jovens sobre os locais e momentos em que aconteciam tais 

experiências dentro da escola, elas foram unânimes em citar o “banheiro das gurias”, 

bem como o recreio e a aula de Educação Física como “a hora que é mais fácil”, ou 

até “durante as aulas mesmo.” Ao perguntar-lhes sobre as “estratégias” de que se 

valiam uma delas explicou:  

 

“Assim: alguém pede pra ir no banheiro, aí encontra alguém no corredor, tipo um guri de outra turma 

que quer ficar com uma colega tua. Aí tu combina com ele de chamar a tua colega pra eles se 

encontrarem no banheiro. E a professora/o deixa, porque não sabe, entendeu?” 

 

Assim que a jovem concluiu a explicação, Sofia, complementou: “Mas tem 

aquele amigo traiçoeiro, que, por exemplo, ele filma que tu ta ficando dentro do 

colégio, no banheiro...” 

Perguntei o que haviam filmado? As jovens desse grupo riram, ficaram 

vermelhas e em seguida ficaram em silêncio por alguns segundos, até que uma 

delas resolveu descrever a cena ocorrida no banheiro da escola um mês antes de 

nossos encontros se iniciarem, trechos dessa conversa foram expostos no excerto 

acima: 

 

“É que tinha uma guria que tava afim de um guri, então um dia, numa aula de educação física, o guri 

chamou ela no banheiro e disse que pra ela ficar com ele ela tinha que fazer um “boquete” em um 

outro guri... E ele chamou esse outro guri e ela fez. Só que daí ele disse que tava com nojo dela e 

que não ia ficar com ela. E ela ficou com raiva e saiu do banheiro e beijou o primeiro guri que 

encontrou. Só que o guri que ela fez o “boquete” contou pra todo mundo. Daí os pais deles foram 

chamados e eles saíram da escola e até hoje tem gente que passa na frente da casa dela, ela mora 

aqui pertinho, e chama ela de tudo. Dizem até que filmaram com o celular!” 

 

Registro que, após esse relato, as demais meninas se mantiveram em 

silêncio; então, eu lhes perguntei se todas as pessoas da escola sabiam disso e elas 

confirmaram positivamente. Indaguei-as sobre o que pensavam sobre tal situação e 

as jovens explicitaram que “achavam muito errado”, pois “todo mundo estava falando 

da guria”. “Ela estragou a vida dela” – ressaltou uma delas. Após essa afirmação 

outra garota complementou: “Mas também ela era bem “atiradinha”. Como 
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questionei-a sobre o que significa qualificar alguém como “atiradinha”, a mesma 

jovem explicou:  

 

“Tipo assim, tem uma guria, a “fulana”, ela fica de “arreganho”59 com os guris durante a aula. Uma vez 

o “fulano” até passou a mão nos peitos dela, quando o professor estava escrevendo no quadro... E as 

professoras acham que ela é uma santinha... Atiradinha são essas gurias que ficam se oferecendo 

pros guris.” 

 

Perguntei, então, se essa descrição valia também para os guris e a mesma 

jovem explicou: “Não, guri é diferente, pensa diferente da gente... E na sociedade é 

assim... a gente é vista diferente, não adianta.” 

Indaguei-as sobre o que aconteceu depois do “episódio do banheiro”, e elas 

explicaram que ficou mais difícil “ficar” com alguém dentro da escola, pois agora os 

banheiros ficavam chaveados. 

Ao conversar com a equipe pedagógica sobre tal situação, as professoras se 

declararam “chocadas” com o fato, relatando que foi uma situação difícil de ser 

encaminhada, pois, após uma reunião com os pais dos alunos/as dessa turma foi 

decidida a saída definitiva da aluna e do aluno, personagens da cena narrada, da 

escola. Como elas afirmaram: “não havia condições dos mesmos permanecerem na 

escola.” Perguntei, então, como tal situação fora encaminhada junto aos 

professores/as, sendo informada de que ocorrera uma reunião pedagógica, na qual 

os encaminhamentos citados anteriormente tinham sido decididos coletivamente. 

Quero registrar que essas são apenas, algumas das situações descritas pelas 

jovens dos grupos investigados, que envolvem práticas de afetividade/sexualidade 

no ambiente escolar. Tais narrativas me impeliram a refletir sobre a implicação da 

escola em tais experiências, não no sentido de avaliar os encaminhamentos 

docentes, muito menos de julgar moralmente tais práticas juvenis, mas, talvez, de 

pensar acerca da importância que a escola tem, enquanto espaço de convivência 

para essas jovens de periferia em regiões muito pobres, tal como a que vivem as 

minhas depoentes. Ao que parece elas atribuem à escola um papel que não está na 

lista de suas funções usuais. Aliás Dayrell (1999: 144) já destacava a importância de 

olhar-se a escola como um espaço sócio-cultural ao salientar que “ a escola é 

polissêmica (...) e que não podemos considerá-la como um dado universal, com um 

                                                 
59 Segundo as jovens: brincadeiras e risadas. 
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sentido único, principalmente quando esse é definido pelos sistema ou pelos 

professores. Assim, segundo o referido autor ela é tanto o lugar de conviver com os 

amigos, quanto o lugar onde se aprende a ser educado, e, ainda, o lugar onde se 

aumentam os conhecimentos ou onde se “tira” o diploma que possibilita passar em 

concursos. Seria então possível acrescentar a essa lista, a partir das conversas que 

mantive com minhas depoentes, mais uma função – local de experimentação de 

práticas afetivo-sexuais, e essa me parece ser uma dimensão que certamente 

muitas questões suscitará. Não que indícios, marcas desse papel já não estivessem 

anunciadas nas paredes, nas classes e cadeiras, nas portas dos banheiros 

escolares e em outros espaços da escola, há muito tempo. Sim as paredes das 

escolas comunicam, denunciam, reclamam, declaram, protestam... Paredes 

riscadas, rachadas, manchadas, pichadas, grafitadas, quebradas... e com muitas 

inscrições relacionadas ao gênero e a sexualidade. Há que perguntar: essas são 

marcas de sexualidades? Ou são apenas manchas? Pichações? Rachaduras? E 

mais: que marcas o silêncio dos adultos deixam nestas “manchas”, ou marcas de 

sexualidades? Manchas invisíveis? Manchas camaleão? Manchas rede na pa-rede? 

Lá estão redes de comunicação, redes de inscrição, identificação, demarcação... 

Quero destacar: não há parede sem mancha, sem história. Nem sujeito sem 

inscrição. A mancha, sexualidade, até pode ser negada, camuflada, invisibilizada... 

Mas não há sujeito sem relação...e pensar as relações de gênero e sexualidade, na 

escola, se constitui, para mim, enquanto docente em uma necessidade. Mas a 

escola geralmente se calou frente a essas marcas, indícios, clamores de 

sexualidade que se vêm tornando, no entanto, mais insistentes e ousados. Os/as 

alunos/as cavam brechas e a sexualidade escoa por fendas, fissuras dos discursos e 

das normatizações, mas eles também se valem dos silêncios e das omissões. Os/as 

alunos/as agora ficam “se pegando”, “ficando”, “namorando”, enfim, estabelecendo 

vínculos afetivos e exercendo sua sexualidade no espaço escolar cada vez mais 

frequentemente. Por estes, entre outros motivos, considero importante que as 

reflexões sobre os modos de viver a sexualidade juvenil na contemporaneidade 

contemplem esses trânsitos e dinâmicas que se efetivam nos espaços escolares e 

seu entorno. Como tem sido registrado por Louro (2008), Britzman (2010), Carvalho 

(2000), bem como outros/as autores/as e autores que discutem os modos como a 

escola tem lidado com as questões de gênero e sexualidade ensina-se e aprende-se 

na escola mesmo que não verbalmente, modos de viver a masculinidade, a 
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feminilidade, a sexualidade e modos de se relacionar afetivamente. Mas, como 

também indicou Louro (2008) este é um processo constitutivo minucioso, sutil, 

sempre inacabado ... 

Para finalizar esta seção recorro às palavras de prólogo da mesma, nele Del 

Priori (2009:07) indica que “a história das mulheres não é só delas, é também aquela 

da família da criança, do trabalho, da mídia, da literatura. É a história do seu corpo, 

da sua sexualidade, da violência que sofreram e praticaram, da sua loucura, dos 

seus amores e dos seus sentimentos.” Desta forma, ao se narrarem, narrarem 

outros sujeitos e os significados que atribuem às práticas afetivo-sexuais, as jovens 

recorrem e anunciam identidades culturais, coletivamente construídas, por meio de 

representações inscritas nos discursos e nas práticas sociais, de maneira que as 

histórias destas jovens e os significados que atribuem às mesmas fazem parte do 

contexto sócio-cultural e da história do grupo que pertencem, cabendo ressaltar que 

tais significados estão sempre se re-significando e re-construindo. 
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6 “ERAS OU NÃO ERAS”: REFLEXÕES E FINALIZAÇÕES PROVISÓRIAS60 

 

“As narrativas constituem uma das práticas discursivas mais importantes. 
Elas contam histórias sobre nós e o mundo que nos ajudam a dar sentido, 
ordem às coisas do mundo e estabilizar e fixar o nosso eu. O poder de 
narrar está estreitamente ligado à produção de nossas identidades sociais” 
(SILVA, 1996: 176) 
 

 

A maneira como ampliei as problematizações, as análises e as relações que 

fiz a partir do problema de pesquisa, foi uma forma de dar destaque a alguns 

aspectos, trazendo-os a discussão, pois as jovens se apresentaram a mim, através 

de suas narrativas, que traziam contradições, tencionamentos, ecos das vozes que 

evocaram em suas narrativas, as “idas e vindas” de suas maneiras de ver as 

relações afetivas, se posicionar, posicionar os demais sujeitos narrados e significar 

as suas vivências. Contudo eu aqui as apresento com uma certa linearidade, uma 

vez que ordenei tais experiências a partir de escolhas interessadas e endereçadas. 

Minha proposta de pesquisa envolveu questionar algumas práticas afetivo-

sexuais, usualmente associadas aos/às jovens, centrando-me, particularmente, nas 

nomeadas como pegar, ficar, namorar. Busquei, também, questionar alguns 

discursos frequentemente invocados pelas jovens para dar sustentação a tais 

práticas, além de registrar como as jovens com quem interagi, na pesquisa, 

representam suas práticas afetivo-sexuais. Desse modo, fiz recortes, colagens e 

interpretações a partir das ferramentas metodológicas das quais me vali e, também, 

a partir das minhas próprias visões de mundo, certamente outra/o pesquisadora/o 

faria outros recortes e estabeleceria outras relações, da mesma maneira que os/as 

leitores desta pesquisa também o farão de maneira diversa. É possível identificar, 

também, as minhas próprias contradições, uma vez que além de pesquisadora sou 

um sujeito inacabado, que também é demarcado pelos atravessamentos histórico- 

culturais e composta pelas vozes de outros. Na perspectiva pós-estruturalista não há 

a interpretação verdadeira, mas como indica Silva (1999: 124) “a questão é, pois a 

de saber se algo é verdadeiro, mas sim, de saber por que esse algo se tornou 

verdadeiro.” 

                                                 60 Expressão utilizada pelos/as jovens para abordar o ficante. 
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Produzi significados e atribuí sentidos aos relatos das jovens construindo a 

partir desses, narrativas sobre o modo como elas vivem e veem algumas práticas 

afetivo-sexuais. Não esqueço, no entanto, que entremeei a essa narrativa minha 

“bagagem” teórica e pessoal, recorrendo, portanto, a minha história de 

pesquisadora, professora, mulher, produzindo também uma narrativa e novos 

sentidos à minha experiência e daquilo que sou (Woodward, 2000). Larossa (1996) 

indicou que as narrativas podem ser elementos importantes na compreensão de si 

mesmo e dos outros, além de assumir um papel constitutivo dos sujeitos. Quando 

ouvia as histórias de meus/minhas alunos/as sobre suas experiências afetivo-

sexuais me surpreendia tanto com as práticas em si, quanto com a maneira como 

eles/elas as significavam e relatavam. Inicialmente minha hipótese era que tais 

experimentações poderiam estar indicando uma maneira diferenciada de viver tais 

experiências. Diferenciadas não pelas práticas e modos de experienciá-las, mas pela 

possibilidade de que tais práticas pudessem indicar um desprendimento das 

normatizações de relacionamentos pautados no amor romântico e na 

heteronormatividade. Principalmente no que se refere às práticas desempenhadas 

por mulheres, pois as práticas femininas, no âmbito da sexualidade, são sempre as 

mais cerceadas e comentadas no ambiente familiar e escolar. Para ilustrar essa 

afirmação recorro as palavras de Vargas (2008: 104): no ambiente escolar “(...) 

muitas vezes, (...) alunas acabavam por ser descritas pejorativamente pelos 

professoras como “atiradas” ou “assanhadas”. 

No final dos encontros com as jovens investigadas necessitei assumir minha 

surpresa, de maneira que foi necessário assumir minha ingenuidade e possível 

expectativa em relação a essas garotas, uma vez que eu esperava ouvir relatos que 

indicassem desprendimento das normatizações acerca dos relacionamentos afetivos 

e inovações das práticas afetivo-sexuais que apontassem para relações entre os 

gêneros diferenciadas no que tange aos desejos, vivências dos prazeres e 

relacionamentos afetivos mais flexíveis. Esperava que as relações entre homens e 

mulheres fossem “sacudidas” pelas práticas desempenhadas por jovens e que tal 

desestabilidade pudesse indicar que as relações afetivas estivessem se modificando 

e apontando para outras relações de poder entre os gêneros. 

Aos olhos de quem viveu em outro tempo, ou seja, para aqueles sujeitos que 

viveram em outras gerações, geralmente as práticas pegar e ficar têm sido 

interpretadas, ora como contestadoras, ora como inovadoras e, outras vezes, até 
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como promíscuas. Observei, no entanto, que, nos relatos destas jovens, de maneira 

geral, elas muitas vezes se enquadram em referenciais de relacionamentos afetivo-

sexuais legitimados em nossa sociedade. Assim elas se valem de argumentos que 

as aproximam de algumas práticas consolidadas em nossa cultura – o namorar e o 

casar, por exemplo -, assumindo discursos normatizadores que circulam em 

instituições e grupos sociais, tais como a escola, a igreja e a família e a escola, para 

significá-las. No entanto, foi possível ver, igualmente, que outras práticas vieram se 

enredar nessas práticas que estou nomeando como usuais, estabelecendo 

gradações entre elas, promovendo articulações entre elas e, neste processo, 

modificando-as, reinventando-as e ressignificando-as, constantemente. Como 

argumentei em alguns momentos deste estudo, há fendas, há descontinuidades 

sendo nelas processadas, estando entre essas o modo de visualizar sentimentos 

tais como o desejo, tabus tais como a virgindade e mesmo as estratégias de que se 

utilizam para proceder a essas práticas driblando proibições e interdições. É 

importante também registrar que relativamente a suas expectativas e projetos de 

vida, ideais que pautavam sonhos vinculados ao amor romântico reverberam com 

frequência – a maioria delas sonham encontrar “a pessoa certa”, desejam alcançar 

uma maior completude e constância em seus relacionamentos e ainda colocam o 

casamento como uma de suas aspirações, bem como ter um casal de filhos e não 

sendo possível de maneira natural, adotando-os. Contudo, foi importante para mim, 

como pesquisadora, dar-me conta do lugar social que posicionamos os/as jovens, 

das expectativas e do olhar que lançamos sobre eles/as, também constituem as 

suas identidades e o trânsito deles/as, pois nós adultos aceitamos de certa maneira 

as suas experimentações, a sua rebeldia e entre outros a sua possível maneira 

diferente de ver o mundo. Mas também esperamos que essa fase passe e que 

eles/elas se tornem adultos responsáveis e completamente enquadramos nas 

normas vigentes em nossa sociedade, muitos de nós veem a juventude como uma 

fase de preparação para a vida adulta, um período em que se pode fazer tudo para 

depois se “acomodar”. Ao me dar conta disso necessitei assumir que eu também 

lançara sobre elas uma expectativa social. 

As jovens reconheceram terem ocorrido mudanças nos relacionamentos 

afetivos-sexuais nos últimos anos e as avaliam como positivas. Elas indicaram, de 

modo geral, não terem restrições às relações homoafetivas, bem como a 

procederem-se outras configurações de conjugalidade como possibilidades para 
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todos/as, porém, ao narrarem suas experiências afetivo-sexuais e ao registrarem 

suas aspirações, todas se localizaram em estruturas heteronormativas com poucas 

inovações e contestações relativamente às relações de gênero. 

A escola é representada como central nos seus relatos – ela foi apontada, 

inclusive, como sendo um dos locais em que mais ocorrem suas interações sociais, 

incluindo-se, entre essas, as práticas afetivo-sexuais. Além disso, segundo elas, é 

também na escola que recebem mais informações sobre sexualidade, mesmo que 

elas também tenham referido que nela ainda pouco se dialoga sobre experiências 

afetivo-sexuais. Pareceu-me que a escola e seus gestores/as e professores/as 

traumatizam-se demais quando nela ocorrem fatos, tais como os narrados pelas 

jovens, no excerto que apresentei no capítulo 5. Nesses casos, omitem-se 

informações aos/ás alunos/as, aplicam-se sanções e, poucas vezes, aproveita-se 

tais situações para discutir questões relacionadas à sexualidade, gênero, saúde, 

desejo, homofobia, entre outros, deixando de lado o “tom” mais acadêmico e 

hipotético como geralmente tais assuntos são tratados. Como indicou Louro (2003, 

2008, 2010) em suas reflexões acerca da pouca discussão da sexualidade na 

escola. Atenta a autora (2008) 

 

Gestos, movimentos, sentidos são produzidos no espaço escolar e 
incorporados por meninos e meninas, tornando-se parte de seus corpos. Ali 
se aprende a olhar e a se olhar, se aprende a ouvir, a falar e a se calar; se 
aprende a preferir. Todos os sentidos são treinados, fazendo com que cada 
um e cada uma conheça os sons, os cheiros e os sabores “bons” e 
decentes e rejeite os indecentes; aprenda o que, aquém e como tocar (ou, 
na maior parte das vezes, não tocar); fazendo com que tenha algumas 
habilidades e outras não... E todas essas lições são atravessadas pelas 
diferenças, elas confirmam e também produzem diferença. [Grifos da 
autora] (p.61) 

 

Faltaria, então, à escola desnaturalizar o seu próprio olhar sobre seu cotidiano 

e normatizações, de maneira que o “olhar precisa esquadrinhar as paredes, 

percorrer os corredores e salas, deter-se nas pessoas, nos seus gestos, suas 

roupas; é preciso perceber os sons, as falas, as sinetas e os silêncios (LOURO, 

2008:59)”; incluir mais sistematicamente tais discussões em seus projetos 

educativos; talvez até, a adoção de uma tal disposição pudesse contribuir para a 

produção de e novos significados para as ações escolares, com o abandono da 

reprodução mecânica de certas normatizações sociais pautadas em binarismos, tais 

como: feminino/masculino, homossexual/ heterossexual, norma/desviante que 
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“naturalizam” o corpo, o gênero, o prazer, a sexualidade, entre outros. Como 

indicaram Alvarenga e Dal’ Igna (2008) 

 

(...) os professores que se sentirem convocados a problematizar os 
discursos de normalização das identidades sexuais poderiam começar a 
olhar para o espaço comum da escola como um espaço social que se 
constitui num dos campos de luta onde se travam batalhas onde os 
processos de identificação e resistência se desenvolvem e as diferentes 
identidades relacionam-se produzindo tensões. (p.70) 

 

Considero relevante apontar também que a função social da escola é a de 

produção de conhecimentos e formação do sujeito para a vida em sociedade, desta 

maneira, ao indicar que a escola foi narrada por minhas depoentes como um dos 

principais espaços de sociabilidade e vivência de experiências afetivas não quero 

dizer que a escola deva incorporar isso a suas atribuições, ou simplesmente permitir 

tais práticas em seu espaço. Mas atentar para o fato de que os alunos e alunas que 

chegam à escola são muito mais do que alunos e alunas, são sujeitos que tem uma 

história e são compostas pelas mais diversas expectativas, crenças, experiências e, 

entre outros, são compostos/as de sexualidade que com permissão ou não são, 

como apontado por minhas depoentes, vivadas no ambiente escolar, e que por isso, 

entre tantas razões já apontadas neste estudo, a sexualidade deve ser pautada nas 

aulas, conversas e atividades escolares. Não precisamos de um Projeto de Lei que 

obrigue-nos a falar sobre sexualidade na escola, se consideramos os sujeitos em 

sua totalidade, se considerarmos que os alunos e alunas são sujeitos concretos que 

tem experiências, dúvidas e histórias para compartilhar, sendo necessário falar da 

vida vivida, além da teórica vida dos livros didáticos que é ensinada para as 

avaliações. Conforme Xavier (2008: 20) “a escola precisa alargar seu papel como 

espaço não só de transmissão de conhecimentos, mas também como espaço de 

socialização, de desenvolvimento afetivo, de espírito crítico, assim como de 

produção e apropriação de bens culturais.” 

Ao conduzir esta dissertação à sua finalização, quero salientar o quanto foi 

importante para mim, enquanto pesquisadora iniciante, ter convivido e conversado 

com as jovens que participaram do estudo. Quero registrar, também, a importância 

de ter lido e relido inúmeras vezes as transcrições que fiz de nossas conversas. Tal 

material se transformou em um intenso e rico material de análise, tendo tido eu 

muitas dificuldades para selecionar o que seria discutido nesta pesquisa. Contudo, 
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tive que fazer algumas opções, especialmente considerando os limites de tempo 

dessa pesquisa. Assim, selecionei apenas alguns excertos para explorar, sendo 

importante registrar que ao fazer esta escolha, abri mão de alguns temas que me 

interessavam e que continuo considerando terem grande relevância, tais como os 

que envolvem a publicização da intimidade, ou seja, como as jovens percebem a 

intimidade e/ou o compartilhamento de suas experiências, uma vez que muitas das 

práticas de afetivo-sexuais narradas ocorreram em locais públicos e ou na 

companhia de outras pessoas e são socializadas em sites de relacionamento e/ou 

por via de telefone celular. Para tanto, considero relevante registrar um fragmento 

das ideias de Paula Sibilia (2008) que pode nos auxiliar a visualização deste tema. 

Disse a autora 

 

“Já neste século XXI que está ainda começando, as “personalidades” são 
convocadas a se mostrarem. A privatização dos espaços públicos é a outra 
face de uma crescente publicização do privado, um solavanco capaz de 
fazer tremer aquela diferenciação outrora fundamental. Em meio aos 
vertiginosos processos de globalização dos mercados em uma sociedade 
altamente midiatizada, fascinada pela incitação à visibilidade e pelo império 
das celebridades, percebe-se um deslocamento daquela subjetividade 
“interiorizada” em direção a novas formas de autoconstrução. (...) Referem-
se também à personalidades alterdirigidas e não mais introdirigidas, 
construções de si orientadas para o olhar alheio ou “exteriorizadas”, não 
mais introspectivas e intimistas. (...) por tudo isso, certos usos dos blogs, 
fotologs, webcams, e outras ferramentas como Orkut e o YouTube seriam 
estratégias que os sujeitos contemporâneos colocam em ação para 
responder a essas novas demandas socioculturais, balizando outras formas 
de ser e estar no mundo.” [Grifos da autora] (p.13) 

 

A partir de tais ideias, arrisco-me a pensar que os/as jovens têm vivido suas 

experiências afetivas orientados/as pelo olhar alheio ou “exteriorizadas”, como refere 

a autora. 

Outro aspecto que gostaria de ter explorado é maneira como artefatos 

eletrônicos como celular, a máquina fotográfica e o espaço virtual ganharam 

centralidade nos relacionamentos afetivo-sexuais dos/as jovens contemporâneos. 

É interessante indicar a imersão e o contato direto dos/das jovens com 

artefatos midiáticos, bem como com o seu consumo. Além disso, parece-me que 

os/as jovens que vivem nos dias de hoje possuem uma grande abertura á vivência 

de novas práticas afetivo-sexuais, sendo isso, segundo me parece, muito mais 

articulado à emergência de novos significados culturais e não à questão etária. Não 

é, apenas, pelo fato de ser jovem que permite a esses sujeitos viver e pensar de 
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maneira diferenciada os modos de afetividade/sexualidade, mas muito mais o 

acesso a essas novas formas de viver o mundo contemporâneo que incluem uma 

maior intimidade com as virtualidades, bem como, a ampliação das possibilidades de 

comunicação e a sua instantaneidade que “constroem diferentes modos de ser” e 

estar no mundo. Ou seja, como indicou Couto (2000), “nesse contexto, as interfaces 

dos corpos, das sexualidades e das tecnologias digitais se confundem e anunciam 

novos modos de existir.” 

Após apontar possibilidades de continuidade deste estudo, chego ao “fim” 

desta pesquisa deparando-me com o inacabado, com o que poderia ter sido 

ampliado ou que poderá vir a ser, por mim ou por outras pessoas, o que me remete 

as palavras de Bauman (1998) “as perguntas mais intrigantes e provocantes 

emergem, via de regra, após as respostas.” 
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ANEXO 

ANEXO A – Pulseirinhas de identificação de cada grupo 
 

Primeiro grupo: Garotas denominadas com nomes de personagens femininas de 
tragédias de William Shakespeare – Pulseiras azuis 

 

 
 
 
 

Segundo grupo: Garotas denominadas com nomes de personagens femininas de 
romances de Machado de Assis – Pulseiras Vermelhas 

 
 

 
 
 
 

Terceiro grupo: Garotas denominadas com nomes de deusas gregas – Pulseiras 
Amarelas 
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ANEXO 

ANEXO B – Convite (Frente e Verso) 
 

 

 

 

 

Conversas com gurias Conversas com gurias Conversas com gurias Conversas com gurias  

  

   

 

 

 

 
 

Quando: Quando: Quando: Quando:     
Que horas? Que horas? Que horas? Que horas?     
Onde: Sala de Artes da EOnde: Sala de Artes da EOnde: Sala de Artes da EOnde: Sala de Artes da Escolascolascolascola    
Quem: Gurias espertas que estiverem a fim de conversar Quem: Gurias espertas que estiverem a fim de conversar Quem: Gurias espertas que estiverem a fim de conversar Quem: Gurias espertas que estiverem a fim de conversar 
sobre afetividade/sexualidadesobre afetividade/sexualidadesobre afetividade/sexualidadesobre afetividade/sexualidade    
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ANEXO 

ANEXO B (continuação) – Carteirinha 
 

 

 

Pegar, Ficar, namorar, conversa com gurias. 

Nome: _____________________________ 

 

___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ 
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ANEXO 

ANEXO C – Carta às famílias 

 

 

 

Eu, Tatiana Meirelles, estudante do Programa de pós- graduação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) convido a sua filha a participar 

de um grupo de conversas que fará parte de uma pesquisa de dissertação intitulada, 

“PEGAR, FICAR, NAMORAR...”-Jovens mulheres e suas práticas afetivo-sexuais na 

contemporaneidade que tem por objetivo conhecer as diferentes configurações de 

práticas afetivas-sexuais vivenciadas pelas jovens atualmente, a fim de 

compreendermos como as jovens têm pensado e vivido as relações afetivas na 

contemporaneidade. 

Serão realizados grupos de conversa, bate- papo, com meninas de 13 a 16 

anos. Tais encontros ocorrerão nas dependências da escola e terão duração de 1h, 

podendo se expandir a 1h e 30min. Os grupos de conversa serão compostos de 3 

meninas. As alunas participantes destes grupos receberão lanche e estarão sob 

responsabilidade da pesquisadora durante o tempo de duração da conversa. 

Sua filha é convidada a participar dos encontros nos dias: _______, _____, 

e________, _____ª feiras. Das _________________ às________________. 

As informações e resultados desta pesquisa estarão sempre sob sigilo ético, 

não sendo mencionados os nomes dos participantes em nenhuma ocasião. 

Só participarão destes grupos, meninas com autorização de seus 

responsáveis. 

Coloco-me a disposição para esclarecimentos. 

Grata pela atenção! 

____________________ 

Tatiana Meirelles 

Cel. xx - xxxx - xxxx 

Pesquisadora, aluna do PPG- Educação da UFRGS. 
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ANEXO 

ANEXO D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Anexo D 

 

A pesquisa intitulada “PEGAR, FICAR, NAMORAR...” -Jovens mulheres e 

suas práticas afetivo-sexuais na contemporaneidade, que corresponde ao estudo 

realizado em minha dissertação de mestrado, em desenvolvimento junto ao 

Programa de Pós-graduação em Educação da UFRGS, busca, a partir da 

construção de um espaço de expressão para as jovens investigadas, mapear e 

problematizar algumas práticas afetivas por elas vivenciadas, bem como as  

representações que a essas forem associadas. 

Para isso, serão programados alguns encontros com grupos de alunas desta 

escola, que estejam na faixa etária de 13 a 16 anos, previamente agendados e 

realizados no ambiente escolar, no turno inverso ao das aulas destas alunas ou após 

os seus horários de aula. Estes encontros serão gravados. 

As informações e resultados desta pesquisa estarão sempre sob sigilo ético, 

não sendo mencionados nomes dos participantes em nenhuma apresentação oral ou 

trabalho escrito que venha a ser publicado. 

Pelo presente Termo de Consentimento, declaro que fui informado/a dos 

objetivos e da justificativa da realização desta pesquisa, bem como dos 

procedimentos que minha filha será submetida. 

Desde já, agradecemos sua disponibilidade e nos colocamos à disposição 

para quaisquer outros esclarecimentos. 

Pesquisadora responsável por esta pesquisa: Profª Tatiana Meirelles 

(telefones: xxxx-xxxx e xxxx-xxxx) 

Orientadora da pesquisa: Profª Drª Maria Lúcia Castagna Wortmann telefone: 

xxxx-xxxx - Faculdade de Educação da UFRGS 

 

Assinatura da direção da escola:____________________________________ 

 

Assinatura da pesquisadora:_______________________________________ 

Esteio, 29 de novembro de 2010. 
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ANEXO 

ANEXO E – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

A pesquisa intitulada “PEGAR, FICAR, NAMORAR...” -Jovens mulheres e 

suas práticas afetivo-sexuais na contemporaneidade, que corresponde ao estudo 

realizado em minha dissertação de mestrado, em desenvolvimento junto ao 

Programa de Pós-graduação em Educação da UFRGS, busca, a partir da 

construção de um espaço de expressão para as jovens investigadas, mapear e 

problematizar algumas práticas afetivas por elas vivenciadas, bem como as  

representações que a essas forem associadas. 

Para isso, serão programados alguns encontros com grupos de alunas desta 

escola, que estejam na faixa etária de 13 a 16 anos, previamente agendados e 

realizados no ambiente escolar, no turno inverso ao das aulas destas alunas ou após 

os seus horários de aula. Estes encontros serão gravados. 

As informações e resultados desta pesquisa estarão sempre sob sigilo ético, 

não sendo mencionados nomes dos participantes em nenhuma apresentação oral ou 

trabalho escrito que venha a ser publicado. 

Pelo presente Termo de Consentimento, declaro que fui informado/a dos 

objetivos e da justificativa da realização desta pesquisa, bem como dos 

procedimentos que as alunas desta escola estarão submetidas. 

Desde já, agradecemos sua disponibilidade e nos colocamos à disposição 

para quaisquer outros esclarecimentos. 

Pesquisadora responsável por esta pesquisa: Profª Tatiana Meirelles 

(telefones: xxxx-xxxx e xxxx-xxxx) 

Orientadora da pesquisa: Profª Drª Maria Lúcia Castagna Wortmann telefone: 

xxxx-xxxx - Faculdade de Educação da UFRGS 

 

Assinatura da direção da escola:____________________________________ 

 

Assinatura da pesquisadora:______________________________________ 

Esteio, 29 de novembro de 2010. 
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ANEXO 

ANEXO F – Cartaz 1 
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ANEXO 

ANEXO G – Cartaz 2 
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ANEXO 

ANEXO H – Cartaz 3 
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ANEXO 

ANEXO I – Cartaz 4 
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ANEXO 

ANEXO J – Cartaz 5 

 



 176 

ANEXO 

ANEXO K – Cartaz 6 
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ANEXO 

ANEXO L – Cartaz 7 
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ANEXO 

ANEXO M – Cartaz 8 
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ANEXO 

ANEXO N – Cartaz 9 
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ANEXO 

ANEXO O – Cartaz 10 
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ANEXO 

ANEXO P – Cartaz 11 
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ANEXO 

ANEXO Q – Letra da Música “A Onda É Beijar E Tchau Tchau” 

A Onda É Beijar E Tchau Tchau 

Aviões do Forró 

Deu mole na balada, eu vou pegar geral, 

A onda é: beijar e tchau tchau. 

Deu mole na balada, eu vou pegar geral, 

A onda é: beijar e tchau tchau. 

 

Eu não quero dizer que acabou o amor, mas, é que na 

Balada, quem pegar, pegou. 

Eu não quero dizer que não é bom amar, é que na 

Balada, o bom é pegar. 

 

Pega, pega, pega, beijar, mas, não se apega 

Pega e não se apega, beijar, mas, não se apega.[refrão] 
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ANEXO 

ANEXO R – Letra da Música “Ficar por Ficar” 

Ficar por ficar 

Bruno e Marrone 

Composição: Jairo Góes / Everton Matos / Rivanil 

Eu não quero só ficar 

Quero mais que aventura 

Dividir com você uma história de amor 

Mas você não se importa com a minha paixão 

Não leva a sério o meu coração 

 

Será que você não percebe que eu estou apaixonado 

Será que não vê nos meus beijos 

Que eu quero você do meu lado 

 

Ficar por ficar eu não quero 

Beijar por beijar eu tô fora 

Menina vê se leva a sério 

Vê se não pisa na bola 
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ANEXO 

ANEXO S – Letra da Música “Vai dar Namoro” 

Vai Dar Namoro 

Bruno e Marrone 

Composição: Chico Amado / Dedé Badaró  

Do jeito que você me olha 

Vai dar namoro!...(4x) 

 

Vai dar namoro 

Pousou um avião 

No meu aeroporto 

É como embarcação 

Que chegou no meu porto 

Distribuindo charme 

E muita sedução 

Tem jeito não 

Tô gamadão 

Que Deus me ajude... 

 

Ela é mais que linda 

Tá me dando bola 

Tá parecendo grude 

Tá na minha cola 

Tá bombeando amor 

Esse meu coração... 

 

É, vai dar praia e namoro 

Já deu muito carinho 

Jóia rara, tesouro 

Já não estou sozinho 

Já tenho a chave 

Do seu coração... 

É, já pôs fogo em mim 

Me deixa de perna bamba 

É de arrancar suspiro 

Nosso namoro deu samba 

Já é a dona 

Da minha paixão... 

 

Do jeito que você me olha 

Vai dar namoro!...(4x) 

 

É, vai dar praia e namoro 

Já deu muito carinho 

Jóia rara, tesouro 

Já não estou sozinho 

Já tenho a chave 

Do seu coração... 

 

É, já pôs fogo em mim 

Me deixa de perna bamba 

É de arrancar suspiro 

Nosso namoro deu samba 

Já é a dona 

Da minha paixão... 

 

Do jeito que você me olha 

Vai dar namoro!...(4x) 
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ANEXO 

ANEXO T – Letra da Música “Quero te da” 

Quero Te Dá 

Gaiola Das Popozudas 

Amor.. 

Tá dificil de controlar 

Há mais de uma semana 

Que eu tento me segurar 

Eu sei que você é casado 

Como é que eu vou te explicar 

Essa vontade louca 

Muito louca 

Eu posso falar?? 

 

Quero te dá 

Quero te dá 

Quero te dá 

Quero quero quero 

Dá Dá Dá Dá Dá Dá Dá Dá Dá 

Dá Dá Dá Dá Dá Dá Dá Dá Dá 

Dá Dá Dá Dá Dá Dá Dá Dá Dá 

 

Meu nome é "Valeska" 

E o apelido é "Quero dá" 

Dá Dá Dá Dá Dá Dá Dá Dá Dá 

Dá Dá Dá Dá Dá Dá Dá Dá Dá 

Dá Dá Dá Dá Dá Dá Dá Dá Dá 

 

Ai que vontade louca 

Ai que vontade louca 

Ai que vontade louca 

Difícil de controlar (2x) 

 

Tô tô tô tô tô tô tô tô tô tô to 

Doidinha pra te dá 

Dá Dá Dá Dá Dá Dá Dá Dá Dá 

Dá Dá Dá Dá Dá Dá Dá Dá Dá 

Dá Dá Dá Dá Dá Dá Dá Dá Dá 

 

Tô doidinha pra te dá 

Quero te dá beijinho 

Vem cá vem cá vem 

Quero que quero te dá dá dá dá 

 

 

 

 


