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RESUMO 

 

Este estudo busca compreender como as crianças significam a sexualidade no contexto de 

uma escola municipal de Cabo de Santo Agostinho (PE). Desse modo, procuramos visibilizar 

a área da sexualidade, dentro da psicologia social, para sujeitos na chamada infância. Para tal, 

baseamo-nos na abordagem qualitativa, com a pesquisa etnográfica, e o método priorizado foi 

a observação participante, registrada em diário de campo. A faixa etária abordada ficou entre 

nove e treze anos de idade. Logo, acompanhamos e vivenciamos a dinâmica e o dia a dia 

desses estudantes na escola. Com isso, foi possível discutir componentes cênicos que o 

contexto escolar compreende nos enredos de sexualidade. Consideramos, ainda, a sexualidade 

integrada às conversações cotidianas e discursos midiáticos. Assim, entre esses atores sociais, 

apontamos distintos personagens e seus significados para o enredo, atentando para os 

adereços utilizados por eles em sua performance. E ao reconfigurarmos roteiros sexuais, 

imergimos na configuração de brincadeiras e relacionamentos afetivo-sexuais recheados de 

significados sexuais com caráter erotizado. Imergimos também nas implicações e coibições 

decorrentes do exercício da sexualidade, em que alguns exemplos estão relacionados com 

abuso, proibições e punições por parte de seus tutores. Por fim, levantamos uma discussão 

sobre as concepções da idade da infância atrelada à sexualidade e os supostos embates da 

implicação dessa discussão na garantia dos direitos das crianças. Trazemos alguns 

questionamentos sobre a compreensão de sexualidade entre discursos oficializados 

construídos e influenciados por práticas pedagógicas, relacionadas muitas vezes com 

discursos da educação de âmbito nacional. Logo, foi no exercício da experiência de campo 

que pudemos pensar em estilos de práticas pedagógicas sobre a temática da sexualidade. Com 

isso, caberia firmar princípios da pedagogia freiriana refletida na educação sexual, saindo da 

velha posição de “educação bancária”, do professor que leva os conteúdos de sexualidade e os 

deposita nos alunos, tendo em vista que a sexualidade se faz presente anteriormente à 

presença de um educador adulto. Percebemos, com isso, uma educação e aprendizagem sexual 

já instalada, sobre os atos que fazem, o que conhecem, que ações desenvolvem, que vivências 

sexuais têm, quais cuidados tomam, como lidam com situações indesejadas, por exemplo, a 

gravidez e o aborto. Uma das sugestões e dos desafios deste estudo está em refletir sobre uma 

educação sexual que possa aprimorar e potencializar as ações das crianças como atores 

sociais. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Sexualidade; Crianças; Educação Sexual; Direitos; Método.



ABSTRACT 

 

This present study aims at understanding how children mean sexuality in the context of a 

municipal school in Cabo de Santo Agostinho (PE). Therefore, we sought to visualize the area 

of sexuality within social psychology, for individuals in childhood. For this, we rely on a 

qualitative approach, with ethnographic research. The prioritized the method was participative 

observation, recorded in the field diary. The age group studied was between nine and thirteen 

years old. Therefore, we were able to follow and live with them their daily routine while in 

school. As result, it has become possible to discuss scenic components that comprise the 

school context in plots of sexuality. Moreover, we have also considered the integrated 

sexuality to everyday conversations and media discourses. So, among these social actors, we 

have pointed distinct characters and their meanings for the plot, paying attention to the props 

used by them in their performance. When resetting sexual scripts, we were able to immerse in 

the configuration of plays and affective-sexual relationships filled with sexual meanings of 

eroticized aspects. We have also immersed in implications and restraints arising from the 

exercise of sexuality, in which some examples are related to abuse, prohibitions and 

punishments by their tutors. Thus, we have raised a discussion about concepts of age of 

childhood tied to the sexuality and    the alleged clashes in the implication of this discussion 

in ensuring the rights of children. We have brought some questions about understanding 

sexuality formalized among officialized  discourses that have been constructed and influenced 

by pedagogical practices, often related to discourses of education nationwide. So, it was by 

exercising the field experience that we could think of styles of teaching practices on the topic 

of sexuality. Thus, it would be possible to establish principles of the Freirean pedagogy 

reflected in sexual education, leaving the old position of "banking education", where the 

educator leads the contents of sexuality and deposits them in the students, since sexuality is 

present even before the presence of an adult educator. We have realized, therefore, a sexual 

education and sexuality learning already installed, and that reflected on the acts they do, what 

they know, the actions that are developed, the sexual experiences already lived, the 

precautions they take, how they deal with unwanted situations, such as pregnancy and 

abortion. One of the suggestions and challenges of this study is to reflect about a sexual 

education that can improve and enhance the actions of children as social actors. 

 

KEY-WORDS: Sexuality, Children, Sexual education, Rights, Method. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao longo dessa pesquisa visamos à reconstrução de roteiros socioculturais que 

orientassem a formação de parcerias e práticas sexuais entre as crianças. Também procuramos 

identificar instâncias de poder e os marcadores sociais que ajudassem a configurar as 

vivências sexuais dos participantes da pesquisa a fim de compreender significados de 

sexualidades entre crianças . Entretanto, para melhor entendimento de como se constituiu a 

pergunta de pesquisa e como as minhas inquietações, referentes à sexualidade, dialogam com 

algumas discussões que se fizeram nesse trabalho, eu faço um reconstrução da minha 

trajetória sobre a presente temática sobre sexualidade na infância. 

Logo, desde por volta de meus oito anos de idade, eu tinha curiosidade por o que era a 

sexualidade entre os diversos grupos de amigos e amigas, isto é, como funcionariam as 

interações sexuais entre as crianças, se as brincadeiras continham teor erótico ou quais eram 

os tipos de experiências que cada um podia ter que fossem compreendidas como sexualidade. 

Essa curiosidade surgia especialmente pelos grupos de meninas e meninos de minha 

época que brincavam de beijar ou tocar no corpo um do outro, pelas “brincadeiras de 

médico”, de “cabanas” montadas em plena sala de estar das casas pelas crianças da 

vizinhança, em que realizávamos diversas práticas eróticas. Somavam-se, ainda, as 

brincadeiras de “gato mia” na casa dos amigos e amigas (em que, no escuro, uma pessoa 

procura as outras através do tato e pede para que a pessoa encontrada fale “gato mia”, 

enquanto tateia o corpo desta até que saiba quem é. Durante a brincadeira, quem procura pode 

pedir para que a pessoa repita “gato mia” quantas vezes queiram, até acertar o nome). 

Havia, também, as conversas dos meninos sobre como ensaiavam as danças um com o 

outro ou com um cabo de vassoura, de modo que seduzissem alguém; sobre o que fazer 

quando “ficar” com alguém; sobre como os beijos eram ensaiados com gelo dentro de um 

copo de água. Essa curiosidade pelas práticas sexuais na infância surgia, ainda, das conversas 

de namoro, ficar, transar, das meninas de 11/12 anos, apaixonadas pelos rapazes da academia 

ou por aquele garoto da série mais à frente da nossa. Eu me recordo das experiências de 

sexualidade por meio de vivências da gravidez de amigas na adolescência, tida como precoce, 

ainda mais fortemente no contexto interiorano da década de 1990.  

Outro momento em que esse tema despertou curiosidade foi quando retratado pelo 

corpo docente de minha escola, quando percebi, em um sistema educacional, o esquema 

separatista entre meninas e meninos. A pedagogia que aprendia era meninos desse lado e 
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meninas de outro. Ou meninas mais “fogosas” de castigo ou expulsas, e sempre que ouvíamos 

“Eita! Lá vem ‘fulaninha’ [diretora da escola], que já olha de cara feia ‘pra’ gente”, 

significava olhar duvidoso ou repreensivo para aquelas que a sexualidade demonstrada por 

meio de atributos e ferramentas como roupas, músicas, danças, atitudes, estilo de ser, entre 

outros, parecia não ser problema. E lembro que, quando qualquer ponto desse assunto, o da 

sexualidade, surgia no momento de aula, parecia apavorar ou gerar desconforto nos 

professores e professoras. Certa vez, na aula de português, a professora pediu: “Digam uma 

palavra e a gente canta uma música.” Eu, recém-chegada à escola, ainda estabelecendo 

amizades e um tanto envergonhada, quando de minha vez pergunto a uma amiga ao lado: “E 

aí? Que palavra eu digo?” Essa amiga fala: “tesão”. Assim, eu jogo a palavra para a sala. O 

silêncio que se fez presente chegou a doer. Toda vez que uma palavra era dita, nós tínhamos 

um tempo para a sala citar uma música, dar alguns palpites e pensar nas mais diferentes 

músicas. Para a palavra “tesão” foi até engraçado, senão trágico, como o sorriso e a seriedade 

no rosto da professora desapareceram seguidos da fala e de forte entonação: “Eu não lembro 

nenhuma, não. Vocês lembram?” Todos ficaram em silêncio, enquanto rapidamente ela pediu 

para irmos para a próxima palavra. Confesso que, pela expressão dela, nem se eu soubesse 

responderia. A vergonha em mim se intensificou. Depois da cena, eu até me recordei do 

sucesso bombástico da época, que era a música da banda de forró Magníficos, “Meu tesão é 

você”. Mas quem lembraria, com uma palavra solta “tão perigosa”, podendo seus 

significados, talvez, incitar alunos e alunas? 

Agora, vamos pensar em uma educação sexual no âmbito familiar. Eu poderia pensar: 

“me salvei!”, pois minha mãe sempre se demonstrou aberta a falar de sexualidade, e, 

pensando na década de 1980 para a de 1990, ela parecia ter uma mente “superevoluída”, pois 

já preconizava a responsabilização. Eram histórias do tipo: “Olhe, o corpo da gente cresce... E 

você tem que ter cuidado, porque os homens...” E nessa perspectiva, todos os homens eram 

suspeitos, até que se provasse o contrário; logo, todos eram potenciais abusadores. Além do 

que os processos corporais e de desejos eram para eles. As explicações de responsabilização 

continuavam com: “Se vocês quiserem dar, deem. Aproveitem, transem bastante, mas só digo 

uma coisa: cuidado pra não engravidar, porque aí vocês vão ter que assumir as 

consequências.” Mais uma vez, obrigada, mãe; pensar em ser mãe me dá alguns calafrios em 

razão da relação lógica: gravidez é ter consequências. E essas falas eram como se fossem 

causa-efeito: transar, logo engravidar. Falar sobre diversas prevenções, sobre o uso dos corpos 

e prazeres, ou reinventar o sexual posto, “Só Jesus na causa!”, ou seja, só por via de um 

milagre.  



17 

 

Ensinar sobre as doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) e ainda fazer uso de 

imagem para isso estava fora de cogitação. Lembro ainda quando o “zum-zum-zum” da Aids 

chegou a Afogados da Ingazeira na década de 1980 para a de 1990; as suspeitas sobre as 

pessoas que emagreciam muito e rapidamente, o receio de se aproximar de e lidar com essas 

questões. Hoje, é bom ver que os trabalhos de empoderamento e sensibilização na sociedade 

tiveram efeito, ao pensar na experiência que vivi nessa minha cidade de origem. Nada como o 

poder do uso das informações. Desse modo, configurei um pouco minha vivência na infância 

e as compreensões de sexualidade compartilhadas. 

Essa curiosidade se manteve morna até aferventar-se com minha entrada na 

universidade. Comecei a trabalhar em pesquisa de Programa Institucional em Iniciação 

Científica (PIBIC) tanto pelo Laboratório de Estudos da Sexualidade Humana (LabESHU), 

sob a orientação de Felipe Rios, quanto nas pesquisas realizadas no Grupo de Estudo e 

Pesquisa em Linguagem, Leitura e Letramento (GEPELL), sob a orientação de Sandra Ataíde. 

Em 2007, participei de pesquisas sobre “Histórias de vida e memórias de leituras entre 

professores das séries iniciais do Ensino Fundamental”. O trabalho consistia em observações 

em sala de aula em escolas públicas do Recife e, ao final, em entrevistas com os professores 

das turmas observadas. Essa experiência me assustou, pois tive uma noção mais clara de 

como estava a educação pública na atualidade e o que estava sendo preconizado nesses 

espaços educacionais. Com esse trabalho, veio novamente a curiosidade de como a 

sexualidade estava compreendida entre crianças, embora esse não tenha sido o foco da 

atividade desenvolvida. Contudo, chamaram a atenção alguns diálogos entre educadores e 

crianças nesses espaços. Pequenas situações, como uma menina chegar próximo a um grupo 

de alunos, meninos e meninas, e eles gritarem: “Boi, boi, boi! Fulana ‘tá’ de boi [referência ao 

fato de a menina se encontrar menstruada].” Em meio ao coro dos alunos, uma coordenadora 

entra na discussão com uma expressão meio tensa e fala: “O que é que tem? Vão ver se a mãe 

de vocês não está”, mandando logo calarem a boca e finalizando a situação dessa maneira. 

Ainda em 2007, iniciei pesquisas de Pibic no LabESHU. A primeira foi no âmbito do 

projeto “Pesquisa avaliativa das respostas relacionadas ao sexual, com atores de instituições 

governamentais responsáveis pela garantia dos direitos da criança e do adolescente no 

Recife”.1 Meu subprojeto foi desenvolvido em torno de entrevistas com conselheiros tutelares 

das regiões político-administrativas (RPA) da cidade do Recife. Pude, na ocasião, perceber 

como o discurso da criança era visto com certa descrença no que se refere a um conhecimento 

                                                 
1
 Projeto desenvolvido pelo professor doutor Luís Felipe Rios com o auxílio do CNPq, Processo n

o
 

402937/2005-8. 
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sobre sexualidade (QUEIROZ; RIOS, 2008; QUEIROZ; RIOS; VIEIRA, 2009; SANTANA, 

2009). 

A segunda pesquisa no LabESHU, que deu base para meu projeto de mestrado, veio 

do projeto “Juventude, sexualidade e educação em saúde: pesquisa-intervenção entre homens 

e mulheres de diferentes orientações sexuais na cidade do Recife (PE)”. O objetivo de meu 

recorte era compreender os significados de violência de gênero entre mulheres jovens de um 

bairro popular do Recife. Essa pesquisa foi realizada com observações participantes na 

comunidade e entrevistas com jovens. Com o objetivo de remontar suas carreiras sexuais 

(HEILBORN, 1999), os jovens relataram sua história de vida sexual desde as experiências na 

infância (QUEIROZ; RIOS, 2009). Sobre isso, diz Flor:
2
 

 
Começava com os primos, tudo em casa: “Vamos brincar de casinha!” Aí, 

tinha o pai, a mãe e os filhos. [...] Ou, então, brincava de restaurante, aí 

sempre iam os casaizinhos, aí ficava revezando, uma hora um vendia outro 

comia. Aí, os meus primos também... “Meu Deus! Quase que ficaram com 

minhas primas ‘tudinha’.” Eu, também, era muito pega com meu primo... No 

sofá, mas sempre aquelas brincadeiras [...]. Era de ficar beijando, se 

esfregando, essas coisas aí [risos]. Não chegava a tanto, mas sempre era 

aquilo. Até hoje também... Minha irmã já foi pega brincando com meus 

primos, pelo meu avô. Meu avô deu um pisa nele! A gente nega, nega, nega, 

mas depois a gente começa lembrar e ri tanto. Era muito engraçado. 

Qualquer brincadeirinha era motivo pra todo mundo tá junto, até brincar de 

pega-esconder!... Aí, pronto! Todo mundo se escondia, cada um que ficasse 

com os seus. [sic] 

 

As mulheres jovens, ao relatarem suas experiências, descrevem contextos familiares e 

de bairro atravessados pelo controle da sexualidade, com base na ideia de que criança não é 

portadora de sexualidade. No entanto, na brincadeira constituem uma cultura erótica que lhes 

são muito próprias, ainda que incorporem elementos da cultura sexual hegemônica. De outro 

modo, ao longo da infância, as meninas vão realizando práticas sexuais com os pares, quase 

sempre camuflando para os adultos o que fazem, porque, quando estes percebem algo 

suspeito, logo as repreendem e punem sem muitas explicações (QUEIROZ; RIOS, 2009). 

Uma última experiência, que subsidia a elaboração dessa pesquisa, vem da prática 

profissional durante a minha especialização em clínica infantil. Quando do atendimento de 

familiares das crianças, percebia tensões nas questões referentes à sexualidade. Uma mãe 

relata a cena de explicação sobre camisinha (preservativo) encontrada pelo filho de nove anos. 

Preocupada com o despertar da sexualidade dele, quando ele pergunta o que é aquilo, ela diz 

                                                 
2
 Nome fictício. Trecho extraído do texto de Queiroz e Rios (2009). 
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ser um creme para cabelo; depois, quando não cabiam mais argumentos para creme de cabelo, 

muda e diz se tratar de um gel, e assim continua, até que o filho deixa o assunto de lado. 

Outra cena veio de uma criança de 10 anos que atendi, que almejava ansiosamente a 

chegada aos 14 anos, idade em que a mãe lhe permitiria namorar. Contudo, esse menino já se 

encontrava com e dizia namorar uma garota da escola, mas o que diferenciaria para ele era 

que, ao chegar à idade de 14 anos, poderia falar com a mãe. O terceiro fragmento de 

atendimento: um menino, com oito anos de idade, era impedido de brincar de bonecas fora do 

contexto da clínica, pois essa brincadeira era vista pelos familiares como inapropriada para 

meninos. Um último recorte que faço refere-se a outro menino de 10 anos e do relato de sua 

avó: a criança estaria sendo encaminhada para a clínica por recomendação da escola, em razão 

de falar com os amigos sobre masturbação. Assim, a temática da sexualidade recebia um 

destaque considerável na clínica com crianças. 

Com essas diversas curiosidades, eu questionava meus amigos e amigas mais 

próximos: “Vocês se lembram o que faziam quando brincavam de sexualidade, quando eram 

crianças? Em termos de educação sexual, o que vocês supõem ter aprendido nas instituições 

educativas, como escola, família...?” Desse modo, ouvia as mais diversas histórias, 

especialmente referentes à masturbação. Esses amigos e amigas contavam como utilizavam, 

para esse ato, a quina da cama, o braço do sofá etc., e como faziam isso driblando os olhares 

dos adultos, tendo a compreensão de que não era algo compartilhado com tal grupo 

geracional, ao menos diretamente. Nas histórias relatadas, havia os mitos criados sobre as 

práticas sexuais e como elas poderiam levar à gravidez, por exemplo, com o uso de uma 

almofada na masturbação, entre outros. 

Assim, da mesma maneira que converso com os amigos e amigas, gosto que, ao falar 

dessa pesquisa realizada no mestrado, as pessoas pensem, antes de tudo, como foram suas 

vivências quanto à sexualidade no que consideram como infância? Que tipos de desejos elas 

vivenciaram, quais as brincadeiras mais “apimentadas”, quais as curiosidades que tiveram e 

como foram os processos de descoberta sexual. Por fim, como foi vivenciarem a sexualidade 

em casa, na escola, no bairro, na rua e nas relações entregrupos.  

Dessas experiências, a questão-problema desse estudo foi compreender possíveis 

significados de sexualidade entre crianças. Tendo a questão delimitada, partimos para uma 

revisão da literatura. Dessa revisão, foi perceptível um crescimento nos estudos das temáticas 

sobre criança e infância após o ano 2001. Dentre esses estudos, quanto à distribuição das 

temáticas encontradas nas publicações sobre sexualidade com o recorte da infância, 

encontramos quatro grandes enfoques. O primeiro deles tem fundamento teórico nas teorias 



20 

 

psicanalíticas clássicas, direcionadas na maior parte para as fases psicossexuais da teoria 

freudiana e tendo como metodologia de trabalho estudos bibliográficos (ALMEIDA, 2006; 

AMAZARRAY; KOLLER, 1998; BARROSO; BRUSCHINI, 1990; LEAL, 1998; 

ZAVARONI; VIANA; MONNERAT, 2007; ZORNIG, 2008). 

O segundo refere-se à sexualidade ligada à violência contra crianças e adolescentes, 

sendo nesses estudos que a escuta das crianças acontece. A maioria deles está inscrita em 

serviços de enfrentamento do abuso sexual. Nesses casos, a sexualidade infantil parece ser 

percebida pela via da violência (AMARAL, 1995; DA PAIXÃO; DESLANDES, 2011; 

MAIA; MAIA, 2005; BRASIL, 2001). 

Uma terceira linha de pesquisa dominante entre os estudos enfoca as metodologias de 

entrevistas, sobre as quais os estudos de sexualidade na infância se debruçam na rememoração 

de cenas sexuais na infância, com um público predominantemente de adolescentes/jovens e 

adultos (HEILBORN, 1999; FIGUEIREDO, 2010; FREUD, 2002; RIOS, 2004, 2011). 

Outros trabalhos, configurando o quarto enfoque, enfatizam discursos trazidos por 

educadores e reflexões no campo da educação sexual (ANASTÁCIO; CARVALHO, 2009; 

ANASTÁCIO; CARVALHO; PIERRE 2007; FURLANI, 2007; LOURO, 2000; 

ROSEMBERG, 1985; ROSISTOLATO, 2009; STEINBACH, 2004). 

Os dois últimos enfoques – de rememoração e de reflexão por parte dos educadores – 

são os que se aproximam mais da perspectiva teórica que discuto, embora ainda se distanciem 

dela, em razão da especificidade dessa pesquisa na compreensão da sexualidade entre crianças 

por meio de uma metodologia etnográfica e de fundamentos do construcionismo social. 

São encontrados três estudos que têm uma maior aproximação com as ideias de 

trabalho de campo dessa pesquisa. Por exemplo, Souza (2006)  analisa a relação das crianças 

com as diferenças de classe, raça, gênero e outros marcadores sociais, as hierarquias de poder 

na sala de aula e as concepções infantis sobre heteronormatividade, seu foco recai sobre as 

concepções de gênero. Souza realiza observação em sala de aula e oficinas em uma escola 

pública de Juiz de Fora. Outra autora, Buss-Simão (2009, 2010, 2012) desenvolve uma 

pesquisa etnográfica em uma creche de Florianópolis com crianças de dois a três anos de 

idade sobre a dimensão corporal destas. Porém, os fundamentos teóricos dessas autoras 

divergem da proposta da presente pesquisa de mestrado, fato que promove um olhar 

diferenciado sobre nossos interlocutores, assim como sobre nossas ações no campo de estudo. 

Já uma terceira autora encontra, Ribeiro (2003), em seu estudo, investiga o processo 

de socialização infantojuvenil referente a relações de gênero e sexualidade. Ela se utiliza de 

conceitos de socialização na perspectiva de Berger e Luckman (1985). Nessa perspectiva, 
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Ribeiro trabalha com a noção de representação social com uma base de processo de 

subjetivação que deriva da interiorização de um mundo objetivo. Nesse processo, coexistem 

dois mundos: um mundo individual e um mundo social em conflito, e são as dissonâncias que 

permitem brechas para a transformação do sujeito (RIBEIRO, 2003). Porém, como discutirei 

mais à frente, a perspectiva teórica que trago tem um caráter pós-modernista 

antirrepresentacionista, na qual psicólogos sociais pós-modernos criticam as teorias da 

representação como individualista, pois tentam localizar as representações “na cabeça” dos 

indivíduos, e não nas inter-relações. Assim, tais perspectivas representacionistas adotariam 

um realismo ontológico e um otimismo epistemológico, por considerarem que as 

representações poderiam ser estudadas e conhecidas em suas exterioridades (CASTAÑON, 

2001, 2004). A dissertação dessa autora também traz o conceito de habitus do teórico 

Bourdieu (1999).
 

Desse modo, seu estudo ainda aponta para uma socialização com 

concepções de caráter primário e secundário na construção do sujeito. Em uma de suas 

análises coexistem relações familiares e de gênero, nas quais meninos e meninas se espelham 

no sexo/gênero do pai/mãe (RIBEIRO, 2003). 

Contudo, como percebemos ao longo do levantamento bibliográfico, há uma carência 

de estudos que tratem da sexualidade entre crianças, em especial de trabalhos que considerem 

a sexualidade como construção social e vivida em função dos diferentes contextos de 

interação e discursos e ações entre as crianças, caminho teórico escolhido para pensá-la nesta 

dissertação. Assim, a importância, no âmbito acadêmico, de um trabalho nessa linha se atém a 

uma maior abrangência do campo da sexualidade em psicologia social. Isso permite um 

suporte ou visibilidade na área para sujeitos na chamada infância, possibilitando troca e 

dialética com teorias já estabelecidas no campo da sexualidade, mas que durante vários anos 

tiveram como foco estudos com jovens e adultos, além de trazer contribuições para o campo 

das políticas públicas na área de educação sexual e saúde com novas perspectivas para 

trabalhar essas temáticas. 

Os principais fundamentos deste estudo se baseiam no construcionismo social em 

sexualidade (PARKER, 1991; RUBIN, 1993; SIMON; GAGNON, 1999; VANCE, 1995). 

Nessa perspectiva, a conduta sexual é compreendida na constituição das interações sexuais, 

nos diversos contextos nos quais os sujeitos atuam. Vale destacar que, nessa abordagem, não 

existe comportamento a princípio sexual: o que é concebido comumente como sexual só se 

torna significante quando a vida coletiva o define como tal (SIMON; GAGNON, 1999; 

PARKER, 1991; RIOS, 2004; PADGUG, 2007). Especial relevo é dado à interligação entre 

significado e poder na constituição da experiência sexual (PARKER, 2000). Como recurso 
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instrumental para análise, seguimos a proposta de Simon e Gagnon (2005) de utilizar a 

metáfora do teatro para investigar os fatos sociais. Assim, as interações sexuais são 

estabelecidas em diferentes locais sociais, em suas estruturas e pelas possibilidades de 

interação nas formas específicas, que são incorporadas pelas pessoas como scripts, ou os 

“roteiros sexuais” (SIMON; GAGNON, 1999). 

Os significados subjetivos da vida sexual se constroem no fluxo da vida social, em 

determinado contexto social, por meio das interações de atores sociais. Do mesmo modo, os 

significados das práticas sexuais são produzidos de acordo com cenários, regras e sanções 

determinados socialmente. Assim, as práticas de sexualidade podem ser compreendidas como 

atualização de roteiros sexuais socialmente construídos. Tais roteiros fornecem um tipo de 

operação sintaxe para o fluxo social, assim como a linguagem a fornece para o discurso 

(SIMON; GAGNON, 1999; GOFFMAN, 1988). 

A sexualidade é recusada como um fenômeno autônomo ou uma força natural que a 

ordem social controla ou procura sufocar. Pelo contrário, ela se torna compreensível como 

produção de processos culturais, históricos, sociais e comunitários (PARKER; AGGLETON, 

2007). Nesse sentido, pesquisas sobre sexualidade precisam abordar diferentes contextos nos 

quais as pessoas interagem, buscando compreender a conduta sexual circunstanciada. 

A importância de investigar contextos sexuais muitas vezes considerados específicos e 

particulares reside no fato de que não existe relação necessária ou intrínseca entre 

comportamentos sexuais e identidades sexuais, entre “o significado e o significante”, ou seja, 

a palavra propriamente dita e o conceito, pois a mediação se dará pelas culturas sexuais de 

comunidades específicas (PARKER, 2000). A proposta está em pesquisar as culturas 

localizadas e compreender seus significados em dado contexto, como também as regras 

linguísticas e de significação que organizam as experiências práticas das pessoas. Dessa 

maneira, o foco deste estudo se debruça no cotidiano de uma comunidade específica, em 

como os sujeitos dessa fala percebem e vivenciam o mundo (GERGEN, 1985). Assim, o foco 

não é a elaboração de uma teoria do que seja “o construído” de sexualidade por crianças, se 

são identidades, práticas, desejos, mas o foco se volta para os efeitos da relação destes 

fenômeno, sexualidade, no contexto comunitário entre sujeitos de uma cultura específica. E a 

partir da compreensão de um dado fenômeno, em um dado contexto comunitário, é que 

refletimos sobre uma construção teórica que propicie a construção de princípios ético-

políticos. Logo, esse estudo trata-se de compreender sobre como a ação compartilhada da 

sexualidade tem influência em outras ações e instâncias, bem como sobre a implicação delas 
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no cotidiano da vida social. A ação é menos da ordem de apreender qual é a causa ou essência 

deste fenômeno, e mais de compreender seu valor na ordem do mundo (RIOS, 2011b). 

Dessa maneira, no primeiro capítulo será apresentado o percurso realizado para a 

pesquisa de campo e a entrada no fenômeno do universo sexual entre crianças no contexto 

escolar, percurso que possa propiciar uma noção do contexto comunitário em que se está 

inserido. Em seguida, apresenta-se como as redes de relações foram sendo construídas com os 

participantes da pesquisa e as adequações pelas quais foi preciso passar ao estar em campo. 

Assim, são apresentados os métodos utilizados e reelaborados no contato com o contexto. 

No segundo capítulo, procura-se imergir nos componentes cênicos que o contexto 

escolar compreende nos enredos de sexualidade. Assim, discute-se como a escola vai se 

tornando cenário dividido em diversos espaços com construção e princípios ético-políticos 

distintos, em conjunto com os discursos oficializados em pseudossinopses, as quais 

pretendem guiar determinadas práticas pedagógicas em uma disciplina da sexualidade, 

embora tais discursos e pseudossinopses sejam reconfigurados e apreendidos com outros 

significados pelos atores sociais que as crianças se tornam no contexto. Também são 

apontados, entre esses atores sociais, distintos personagens e seus significados para o enredo, 

atentando para os adereços utilizados por eles em sua performance
3
. 

No terceiro capítulo, reconfiguramos roteiros sexuais presentes na configuração de 

brincadeiras e relacionamentos afetivo-sexuais recheados de significados sexuais com caráter 

erotizado, como “jogar-se na grama”, esconde-esconde, “brincar de fazer filhos”, ficar, 

apaixonar-se, namorar etc. roteiros sexuais que colaboram na compreensão de quais, de que 

forma e com quem a sexualidade é significada. Imergimos também nas implicações e 

coibições decorrentes do exercício da sexualidade, em que alguns exemplos estão 

relacionados com abuso, proibições e punições por parte de seus tutores. 

No quarto e último capítulo, levantamos uma discussão sobre as concepções da idade 

da infância atrelada à sexualidade e os supostos embates da implicação dessa discussão na 

garantia dos direitos das crianças.  

Logo, foi no exercício da experiência de campo que pudemos pensar em estilos de 

práticas pedagógicas sobre a temática da sexualidade. Percebemos, com isso, uma educação e 

aprendizagem sexual já instalada. Uma das sugestões e dos desafios que fica deste estudo está 

em refletir uma educação sexual que possa aprimorar e potencializar as ações das crianças 

como atores sociais.  

                                                 
3
 Termo referente à ação dos atores nas cenas vincula-se a teoria dos roteiros sexuais. 
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1. DO MÉTODO AO CONTEXTO; DO CONTEXTO AO MÉTODO 

 

 

A metodologia deste estudo foi pensada como uma das especificidades na abordagem 

da discussão da sexualidade entre crianças, pois visou a compreender os significados que elas 

atribuem à sexualidade no cotidiano de um contexto escolar, ou seja, no cotidiano de suas 

práticas e ações imersas em dada história, cultura e contexto social. Para tal, baseei-me na 

abordagem qualitativa. Esta fala e um acordo estabelecido com o contexto social pesquisado, 

pelo qual se pretende consolidar um contrato político preocupado com a transformação social. 

Tal prática é viabilizada por métodos que se adaptam ao contexto, e não por contextos que se 

ajustam ao método. Essa prática teórica é, também, possibilitada por técnicas que permitem a 

constituição da realidade pesquisada por meio de troca de saberes das diversidades de 

símbolos, de significados, de processos, de subjetivação e de fenômenos de grupos 

específicos e delimitados (MINAYO; SANCHES, 1993; DEMO, 2003). 

Logo, pautei-me por uma linha metodológica de abordagem compreensiva 

(DILTHEY, 2002) embebida de uma perspectiva etnográfica, pela qual procuramos imergir 

na experiência sexual de crianças em um contexto escolar. Assim, a ciência etnográfica 

corresponde a métodos e técnicas que incluem: o trabalho de campo, a descrição e a análise 

dos fenômenos culturais particulares (LAGE, 2009). 

Na abordagem etnográfica, são necessários um intenso entendimento das categorias 

nativas e uma articulação com os conceitos elaborados cientificamente. Para isso, o fazer 

etnográfico é como a elaboração de um manuscrito estranho, que possui incoerências e 

exemplos transitórios, em que o pesquisador sistematiza as informações coletadas sobre os 

nativos. Tal tarefa de sistematização tanto envolve a descoberta das estruturas conceituais que 

informam os atos e os discursos sociais dos sujeitos como abarca a elaboração de um sistema 

de análise capaz de interpretar as informações alcançadas, sabendo-se que os textos finais são 

construções fictícias, por serem criados por uma interpretação por parte do pesquisador, pois 

talvez apenas um nativo seria capaz de interpretar sua cultura (GEERTZ, 1989). 

Desse modo, o método utilizado em uma metodologia etnográfica é a observação 

participante, pela qual pude me inserir no contexto e cotidiano pesquisado, ao me misturar 

entre os participantes e vivenciar suas trocas de experiências, compartilhando atividades, 

comportamentos, atitudes e sentimentos (BECKER, 1997; LAVILLE; DIONNE, 1999). As 

observações foram registradas em um diário de campo, que consistiu em tomar notas das 
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cenas, dos acontecimentos e dos fenômenos das escutas que eu vivenciava dia a dia durante 

toda a experiência etnográfica (LAVILLE; DIONNE, 1999). Nessa perspectiva, a inserção 

entre e a interação com os participantes aconteceram de maneira ativa dentro do grupo 

pesquisado. Desejei reunir dados traçados pelos objetivos, objetivos esses que buscaram, por 

meio do método da observação, identificar roteiros de parcerias e práticas, além de identificar 

marcadores sociais e orientação sexual que configuram as cenas observadas e os discursos 

produzidos. Quanto ao método de análise, foi elaborado com base em interpretações das 

observações por meio de recursos das metáforas dramáticas (cena, personagens, protagonista 

e enredo) da teoria dos roteiros de Simon e Gagnon (1999). Esse tipo de análise consiste em 

identificar as principais categorias de personagens construídos para as pessoas imersas no 

fluxo social. Tais personagens são reconstruídos e são neles identificados atributos percebidos 

como fundamentais às interações (RIOS, 2004). 

 

1.1 Lócus da pesquisa 

 

Este trabalho foi articulado com o programa “Diálogos para o desenvolvimento social 

em Suape: pesquisa-intervenção sobre a efetividade e a eficácia de um programa populacional 

de promoção à saúde, criado para minimizar as perturbações nas condições de saúde de dois 

municípios pernambucanos, relacionadas à chegada de homens para o trabalho em grandes 

empreendimentos”. O programa visa à elaboração de tecnologias de intervenção social por 

meio de um programa de promoção à saúde na sub-região de Suape (PE), fundado nas 

recomendações da política de saúde do Estado brasileiro (RIOS et al., 2011a). 

O projeto atua em Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, que fazem parte da sub-região 

de Suape, integrante da Região Metropolitana do Recife. Com população em torno de 265 mil 

habitantes, foi uma das primeiras regiões povoadas no Brasil, tendo sua economia se centrado 

na produção de cana-de-açúcar. Desse modo, ainda possui fortes marcas da cultura 

escravocrata. Em março de 2008, tem-se o início da construção da refinaria Abreu e Lima e 

do maior estaleiro do hemisfério Sul, o estaleiro Atlântico Sul (RIOS et al., 2011a). 

É nesse contexto de grande crescimento econômico que o Programa Diálogos se 

insere, pretendendo reduzir os possíveis impactos desse crescimento no desenvolvimento 

social. Para alcançar os objetivos do Programa, foram elaboradas sete grandes ações. Minha 

dissertação se articula, especificamente, com a Ação Juvenil, que tem como proposta a 

formação de lideranças jovens capazes de atuar na produção e disseminação de informações 

qualificadas nos campos dos direitos da criança e do adolescente, saúde sexual e reprodutiva, 
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uso abusivo de álcool e outras drogas, bem como no enfrentamento a agravos de saúde e 

violações de direitos (RIOS et al., 2011a). 

É inserida nesse contexto socioeconômico mais geral que decidimos fazer a pesquisa 

em uma das escolas municipais da cidade de Cabo de Santo Agostinho. O município tem 

quatro distritos: Cabo, Jussaral, Ponte dos Carvalho e Santo Agostinho, apresentando uma 

população de 185.123 habitantes. A escola foi selecionada por se inserir no complexo 

industrial e de desenvolvimento econômico que tracei anteriormente. O fato de ser municipal 

é relevante, pois tem em seu quadro alunos nas faixas de idade com as quais pretendia 

trabalhar, tidas como infância, por volta dos 10 anos, ao passo que, nas escolas estaduais, o 

número maior de estudantes por idade está acima dos 12 anos. Justifico essa delimitação da 

idade em razão da discussão apresentada sobre criança e sexualidade serem limitadas. O 

critério de idade no qual me baseei para dialogar eticamente em termos de efeitos de lei esteve 

pautado pelas determinações dadas na Lei n
o
 8.069, o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), em seu artigo 2
o
, que estipula criança como qualquer pessoa na faixa etária de até 12 

anos (BRASIL, 2005). Embora os participantes dessa pesquisa construam significados de 

sexualidade com maior ênfase na relação entre estudantes de 9 até os 13 anos de idade. 

Escolhi essa determinação de idade de infância pelo ECA por considerar a que mais embasa 

as leis e suas disposições, para efeitos legais e éticos na garantia dos direitos desse público em 

âmbito nacional, e também por ser ela comumente utilizada em ambientes e instituições 

educativas, assim como em outras de proteção à criança e ao adolescente, como os Conselhos 

Tutelares, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), o 

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA), o Centro de 

Referência da Assistência Social (Cras), entre outras. 

Meu contato nesse locus de pesquisa começou em março de 2012 com visitas para a 

pesquisa de um colega da pós-graduação que tem sua dissertação também articulada ao 

Programa Diálogos. Íamos a essa região durante a noite ou no final da tarde, em locais 

indicados como de “pegação” e diversão para o público LGBT. O primeiro lugar que 

conhecemos foi o Mercadão, centro comercial no centro do Cabo, onde acontece uma feira 

livre e existem vários barzinhos. Depois, conhecemos alguns bares que ficavam na praia de 

Gaibu. Nesse período, percebemos que nesse contexto parecia existir uma quantidade de 

homens trabalhadores que pareceu desproporcional a todo o contexto ao redor, à quantidade 

de casas e comércios locais que atendessem àquele público. No local, só havia um mercado 

com suporte de uma grande rede distribuidora de alimentos, um posto de saúde, um caixa 

eletrônico do Banco do Brasil na chamada praça das artes e nenhuma agência bancária, sendo 
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os demais pontos pequenas mercearias, uma padaria e restaurantes. Logo, foi nesse período e 

contexto, que procurei alguma escola que fosse central e na qual pudesse ser desenvolvida a 

pesquisa no âmbito do contexto especificado. Posteriormente, decidi, junto com a equipe do 

Programa Diálogos, fazer as observações na escola na qual a Ação Juvenil já havia começado 

seus trabalhos em parceria com o grupo de extensão Muda. Desse modo, por meio de minha 

inserção nesse grupo de extensão e nas atividades do projeto Ação Juvenil, no final do mês de 

março entrei na escola. Nesse grupo, elaboramos oficinas para jovens entre 16 a 19 anos, 

estudantes do Ensino de Jovens e Adultos (EJA). Foram realizadas 13 oficinas no período da 

noite para esses jovens, com temáticas como direitos sexuais e reprodutivos. 

A escola está localizada no distrito de Cabo, na região de Gaibu. Por ser nova, a 

constituição do corpo docente e discente dessa instituição foi formada em sua maior parte pela 

composição de outra escola municipal de Gaibu, que funcionava com o 1
o
 ao 4

o
 ciclo, mas 

hoje em dia funciona apenas com o 1
o
 e o 2

o
, enquanto essa nova escola em que foi feita a 

pesquisa passou a trabalhar com o 3
o
 ao 4

o
. A escola tem 30 turmas, sendo 13 durante a 

manhã, com turmas que vão do 3
o
 ao 6

o
 ano, 12 durante a tarde, do 6

o
 ao 7

o
 ano, e cinco à 

noite, pertencentes ao EJA. A quantidade de alunos por turma varia de 23 a 46, estando a 

média em torno de 35 alunos por turma. O período da tarde tem as maiores lotações, contendo 

447 estudantes, enquanto a manhã traz em torno de 378 alunos, e a noite, 155, em um total de 

980 estudantes. 

No início do mês de maio de 2012, após finalizar uma das oficinas com jovens na 

escola, estabeleci contato com Carla,
4
 dirigente da instituição, e lhe expus a intenção de 

realizar a pesquisa naquele espaço. Esse primeiro encontro foi na sala da diretoria. Logo que 

entrei na sala, Carla explicou que estava na tensão de terminar a elaboração de um relatório 

para a Prefeitura. Após eu dizer que tinha a intenção de desenvolver minha pesquisa de 

mestrado naquela instituição, ela passou algumas das informações do relatório que elaborava, 

por exemplo, quantas turmas havia ali e quais as idades que se concentravam em cada uma 

das turmas. Informou que a idade dos 10 anos se concentrava pela manhã, idade pensada a 

princípio como público-alvo do trabalho no projeto de mestrado, enquanto à tarde já eram, na 

maior parte, idades de 14 anos. Foi um contato de 15 minutos, e nele combinamos nos reunir 

novamente na metade de maio para eu mostrar o projeto e conversarmos mais profundamente 

sobre a pesquisa. 

                                                 
4
 Ressalto que todos os nomes de participantes aqui citados são fictícios. 
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Nas primeiras semanas de maio, a diretora Carla demonstrou uma superlotação das 

demandas da escola e pediu para que eu aguardasse até dia oito ou nove do mesmo mês para 

nos reunirmos. Por fim, tivemos nosso segundo encontro no dia 14 de maio, por volta das seis 

da noite. Carla perguntou se eu me importava de ter nossa conversa no refeitório, que naquele 

horário se encontraria livre, e então ela aproveitaria para jantar, pois não havia almoçado 

ainda. Ela me apresentou Giza, segunda dirigente da escola, que também jantaria conosco e 

ouviria sobre a pesquisa. Enquanto caminhávamos para o refeitório, explicava as dificuldades 

pelas quais a escola vinha passando, em razão de ser uma estrutura nova; assim, faltavam 

funcionários, materiais, professores, bem como vinham recebendo denúncia referente a vale-

transporte, que os alunos não estariam recebendo. Elas contaram, ainda, como se encontravam 

sobrecarregadas com reuniões na escola e na Secretaria de Educação, e se desculparam não 

poderem ter me encontrado em semanas anteriores e por nosso encontro acontecer no 

refeitório, enquanto jantavam. 

Já no refeitório, explico o projeto e elas expõem suas dúvidas e comentários. Ao 

esclarecer sobre a faixa etária escolhida, ficou combinado de a pesquisa ser realizada no 

período da manhã, por nesse turno haver turmas com as idades que eu visualizava encontrar. 

Esclareci, então, como seriam as observações, que aconteceriam por volta de dois a três 

meses, e que eu acompanharia os estudantes desde sua entrada na escola, no horário de 7h30, 

quando começava o turno, até pouco depois das 11h30, horário de saída deles. Durante esse 

tempo, acompanharia a dinâmica e viveria o dia a dia desses estudantes na escola, para, 

posteriormente, escolher uma turma, na faixa etária delimitada, a fim de acompanhar algumas 

aulas. Assim, eu iria observar algumas aulas com autorização do professor e dos alunos, seus 

momentos de recreação, a dinâmica escolar da entrada na escola, bem como a saída e outras 

atividades. Durante todo o tempo, trabalharia com observação participante. Carla perguntou 

se eu precisaria de uma reunião com os professores. Afirmei que essa reunião com todos não 

era exigência do projeto, a não ser que fosse um pedido vindo da própria escola. Assim, 

apresentei uma cópia do projeto juntamente com a carta de anuência e propus que, se 

preferissem, poderiam ficar com a cópia do projeto e disponibilizar a quem desejassem. Eu 

mesma poderia entrar em contato com cada um dos professores, conforme sua proximidade 

ou presença nas observações, ou no caso de interesse e curiosidade por parte deles. Isso 

poderia amenizar a demanda das dirigentes advinda das dificuldades apresentadas tanto de 

falta de professores quanto de horário para reuni-los, por se tratar de um turno com média de 

18 professores para as 13 turmas, no total de 378 estudantes da manhã. 
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Apresentei, ainda, às dirigentes o objetivo do projeto e o que eu esperava 

politicamente com ele. Elas começaram a trazer exemplos de como parecia ser este um 

trabalho importante, pois as crianças de hoje, segundo seus comentários, estariam com a 

sexualidade mais aguçada, e trabalhar esse tema na escola seria um problema, pela família e 

pelo próprio jeito dos professores de lidar com ele, pois eles teriam dificuldade em se 

comunicar em razão do receio do que falar e de como falar. O último ponto que apresentei 

referiu-se a rodas de conversas, que cito no projeto, as quais iriam acontecer ao final das 

observações. Contudo, para elas haveria um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

específico, explicando todo o procedimento e as questões éticas a quem participasse. Carla e 

Giza demonstraram bastante interesse pela pesquisa e temática. Nossa conversa durou em 

torno de 30 minutos, e assim foi oficializada minha entrada na escola para o dia seguinte, 16 

de maio de 2012. 

 

1.2 “O campo” e eu 

 

No primeiro dia de observação na escola, cheguei por volta das 8 horas da manhã. A 

primeira pessoa com quem me encontrei foi Carla, que abria o portão para um grupo de 

alunos entrarem, pois a campainha já havia tocado para entrar (esta indica intervalos e ordem 

na escola). Quando ela me viu, convidou-me para entrar e disse: “Até como porteiro estou 

hoje.” Carla disse para eu ficar à vontade na escola, pois não poderia dar todo o suporte, mas 

qualquer questão que precisasse poderia me dirigir à secretaria ou falar a coordenadora da 

escola, a professora Zilma. 

Segui para o pátio em direção à secretaria. Eu pensava em falar com a coordenadora 

sobre dados da escola, mas, ao passar pelo pátio, uma garotinha sorriu para mim. Essa garota 

estava sentada em um dos bancos de concreto do pátio, que fica ao redor da escada central de 

acesso ao primeiro andar (ver Figura 1 e 2). Continuei caminhando em direção à secretaria, 

mas decidi voltar e sentar ao lado da menina, pois me veio a impressão de que ela estava 

disposta a conversar. A oportunidade de conhecê-la me pareceu mais interessante do que 

estabelecer contato com a coordenadora, naquele momento. A garota tinha cabelos longos, na 

altura da cintura, com tons loiros, estatura baixa, por volta de 1,30 m, cor parda, vestia calça 

jeans com blusa de malha justa ao corpo e sandália. 

Assim que me sentei próximo a ela, ela me perguntou se eu seria a nova diretora, então 

disse que era estudante da Universidade Federal. Perguntou, em seguida, o que eu estudava e 

o que estava fazendo ali na escola, então disse que fazia mestrado e estava fazendo uma 
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pesquisa ali, explicando minha intenção de estar no lugar. Na conversa, perguntei se ela sabia 

o que era pesquisar. Disse que era “quando a professora dava uma tarefa para procurar”. Disse 

que seria isso e que poderíamos procurar de várias maneiras, por exemplo, na internet... Ela 

interrompeu, dizendo, ao contrário, que podia ser somente na biblioteca, pois usava o 

computador apenas para falar com a irmã, que morava em uma das cidades vizinhas. Dessa 

conversa entramos no contexto familiar. Amanda contou que morava com a mãe e dois irmãos 

e falou um pouco da relação com eles, das brincadeiras. Seus irmãos eram mais novos: um 

teria oito e outro, seis anos; já a irmã era mais velha, por volta dos 20 anos. 

Após algum tempo de conversa, silenciei-me. Naquele momento, ela era a única aluna 

fora de sala e só havia mais uma mãe no pátio, sentada mais distante no banco, além de 

funcionárias da limpeza, que passavam varrendo ou carregado materiais. A menina voltou a 

puxar conversa, comentando algo sobre seu caderno, que era um caderno rosado da Polly 

(personagem de uma boneca). Começa, então, a falar que acha sua letra feia, pedindo que eu 

olhasse. Dei uma olhada e percebi um caderno organizado com várias tarefas produzidas e 

escritas e comentei achar a letra bonita, mesmo que não fosse sua opinião. Como eu me 

encontrava com uma agenda em mãos, ela perguntou o que havia nela, e eu disse que escrevia 

algumas coisas que achava importante. Pediu para ver e perguntou se poderia escrever ali; 

disse que sim. Foi então que ela escreveu seu nome, Amanda, e em seguida disse: “Esse aí é 

meu nome”, ao que eu respondi dizendo um nome bonito. Pediu para eu escrever o meu nome 

também, e assim o fiz. Perguntei a idade dela, contou ter nove anos e estudar no 5
o
 ano com a 

professora Elis. 

Depois, Amanda voltou a conversar sobre o que havia em seu caderno, as histórias que 

gostava de escrever e as tarefas que fazia. Contou que adorava matemática e português como 

disciplinas. Leu alguns textos de histórias que teria feito. Durante essa conversa, uma menina 

saiu da sala em frente ao refeitório em direção ao banheiro, e Amanda disse que aquela era 

Yana, sua amiga e vizinha de casa, saindo, então, em sua direção deixando as coisas a meu 

lado. 

Após seu retorno, voltamos a conversar. Novamente, da sala em frente ao refeitório 

saiu outra pessoa, um menino caminhando pelo corredor em direção ao banheiro. Ela 

interrompeu a conversa e disse que aquele menino que passava era Antenor, do 6
o
 ano, 

alguém por quem todas as meninas eram apaixonadas. Ele já teria ficado com todas as 

meninas de todas as séries. “Deixa que ele volta que eu te mostro”, disse. Quando ele voltou, 

ela apontou: “É aquele de cabelo moicano” (esse estilo de cabelo é caracterizado por uma 

“crista” central, com a cabeça raspada dos lados, muito utilizado por jogadores de futebol 
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atualmente). Logo em seguida, passou outro menino no corredor, sobre quem ela também 

comentou, dizendo ser Ávilo. Ávilo caminhava com fone no ouvindo preso ao celular no 

bolso da frente, usava um boné e tinha um desenho a caneta no braço esquerdo próximo a um 

elástico amarrado nele. Ele usava calça jeans um pouco abaixada, mostrando a borda da 

cueca, olhava sempre em frente e andava gingando. 

Em seguida, veio do corredor mais ao fundo da escola um trio de meninas. Elas 

aproximaram-se rapidamente, e enquanto isso Amanda olhava-as com olhar fixo, encarando-

as. As três sentaram-se mais ao lado. Olharam bem para Amanda e para mim, e pareceu-me 

haver um ar de intriga e de ameaça em seus olhares. Amanda comentou ao meu ouvido que já 

havia brigado com aquelas meninas, pois estava no bebedouro e quando se virou uma delas 

lhe arranhara; assim, ela entregara o caso à diretora e todas haviam ficado zangadas. Após 

essa conversa, Amanda se levantou para ir ao banheiro e uma delas se aproximou de mim, 

olhando o que eu tinha nas mãos: a agenda. Interagi: “Olá!”, ao que ela responde: “Olá!”, com 

um leve sorriso, continuando a andar até as outras duas, as quais tempo depois também 

vieram para o meu lado e sentaram-se próximo. Percebi que eu gerava um pouco de 

curiosidade naquele espaço, afinal era alguém estranho ao contexto que havia se sentado em 

um banco do pátio, central às movimentações, atenta às ações e falando com um ou outro 

aluno que se aproximava. Logo, essa curiosidade sobre uma figura diferente também 

facilitava a aproximação por parte delas. 

Após as três meninas sentarem-se a meu lado, cumprimentei-as e perguntei seus 

nomes: Dayse, Felícia e Vic, bem como sua idade: todas com 11 anos e na 5º ano. Elas 

vestiam calça jeans e blusa de lycra colada ao corpo, exceto Vic, que vestia camisa de malha 

folgada. 

Depois de iniciar a conversa com o trio, elas se afastaram um pouco. Amanda, que 

saiu, mas depois retornou a sentar ao meu lado, falou sobre a aula de Educação Física, que 

acontecia no fim do turno da manhã e à qual estaria esperando para assistir. Convidou-me a 

participar dessa aula, dizendo que seria muito boa, da qual pessoas com menos de 11 anos não 

podiam participar, mas que ela havia falado com o professor, que acabou deixando; assim, 

nesse caso, eu também poderia pedir permissão ao professor. Explicou que as aulas de 

Educação Física eram separadas na semana: uma para as meninas e outra para os meninos. As 

meninas, segundo ela, tinham de ir de shortinho curto, “nem longo, nem médio, curto!” 

Perguntei por que as aulas não poderiam ser juntas, ao que ela respondeu que deveria ser por 

causa das roupas, “os meninos vão ficar falando, os meninos são uns bestas!” Durante a 

conversa, Antenor passou novamente, e ela parou a conversa para olhá-lo, contando ser 
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apaixonada por ele. Começou a contar que não sabia o porquê da paixão, mas que nunca havia 

sentido isso por ninguém, mas “só pensava nele”, quando estava “longe sentia falta dele”. 

Quando perguntei sobre o que mais gostava nele, disse ser o jeitinho do rosto. 

Felícia, Vic e Dayse escutaram Amanda e deu-se o seguinte diálogo: “Oxe! Tu ‘gosta’ 

de Antenor, é?”, “Gosto. Por quê?”, “Ah! Eu vou falar ‘pra’ ele”, “Ele já sabe”... Perguntaram 

a idade de Amanda, que pediu para eu não dizer. Disse, então, ter 11 anos, ao que elas 

responderam ter também aquela idade, mas que ele não iria querer, pois ela era “pirralha”. 

Em meio à conversa, a campainha tocou para anunciar a saída, e muitos alunos saíram 

das salas correndo, dirigindo-se para fora da escola, enquanto outros foram para o gramado na 

frente do pátio e brincaram em círculo com outros estudantes ali presentes. Alguns sentaram-

se no banco do pátio, aguardando pais, tios, avós, enquanto outros, em grupo, foram para as 

laterais da escola. 

Diante dessa contextualização, detalhei minha entrada na escola nesse primeiro dia, 

pois considero importante apresentar o modo como minhas relações se estabeleceram com os 

demais estudantes, a partir dessa aluna Amanda, que considero informante-chave e a quem 

tive o privilégio de conhecer de imediato. É do contato com ela que se desdobram outros 

roteiros, seja por vínculos da intriga, como foi com Felícia, Vic e Dayse, ou de suas 

admirações, paixões, como a história com Antenor, bem como de seu deslocamento por 

diversos lugares. Além disso, foi por meio dos roteiros sexuais da experiência com essas 

pessoas que pude compreender como alunos e alunas entendem e compartilham a sexualidade, 

o que fazem, como percebem uns aos outros, as redes de contato que formam em torno da 

temática da sexualidade, as brincadeiras e como veem a si mesmos nesse processo. Do mesmo 

modo, pude perceber que as relações de amizade que estabeleci na escola estiveram 

interligadas com Amada, a qual colaborou para a consolidação de minha experiência em 

campo. Ela se mostrou uma conhecedora da dinâmica do espaço, das funcionárias, e, mesmo 

sendo “novinha” ou “pirralha”, conseguia estabelecer vínculos de amizade com os demais 

estudantes das outras turmas, apresentando-me a personagens desse contexto no enredo 

escolar. Percebe-se como, por intermédio de uma única pessoa, forma-se uma rede de relações 

e os vínculos de amizade que se interligam e que partiu da aluna com menor idade até os de 

mais idade com 13 anos. 

Em meu segundo dia na escola, encontrei no pátio Dayse e Vic, que, por não terem 

aula em razão da falta do professor, me chamaram para ir a um evento que estava acontecendo 
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na quadra esportiva, chamado Planetário,
5
 realizado por dois estudantes da Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE), os quais mostravam os planetas por projeção no teto de uma 

cabana ali montada. A princípio, vi-me na posição de suposto benefício, por elas estarem com 

alguém de mais idade que possibilitaria regalias no ir e vir. Porém, na quadra, elas mesmas 

perguntaram aos dois alunos da UFPE se poderíamos participar, enquanto eu aguardava, ao 

lado, a resposta que teriam. Os estudantes permitiram, mas somente após a outra turma sair. 

Participamos da atividade e depois voltei ao pátio, onde encontrei Amanda, que acabava de 

sair da sala. Ela me contou o que tinha feito e sobre seu contato com Antenor naquele dia. 

Enquanto conversávamos, uma garota alta, magra, de cabelos longos, que passava certa ideia 

de modelo, aproximou-se de Amanda. Ela lhe deu um abraço e perguntou o que nós éramos 

(Amanda e eu), ao que ela respondeu: “amigas” e nos apresentou, referindo-se à menina como 

“ela é minha mãe”. O nome dessa nova menina era Michele, que falou “e ela é minha 

filhinha”, referindo-se a Amanda. Do contato com Michele, estabeleci relação com Liana, tida 

como a melhor amiga desta, inseparáveis desde muito pequenas por morarem próximo. Em 

seguida, conheci Ísis por intermédio de Yana, a vizinha de Amanda. Ísis era uma grande 

amiga de Horrana, conhecendo depois Ellen, Joelma, Suelen e Helena, todas elas de um 

mesmo grupo de amizade das duas salas existentes do 6
o
 ano da manhã. 

Desses dias iniciais, percebo que, enquanto eu estava mantendo contato com as 

meninas e conversava com elas, apenas meninas se aproximavam, e a rede de amizade entre 

um mesmo sexo/gênero crescia aceleradamente, enquanto dos meninos eu ainda ficava 

distante. Assim, só posteriormente comecei a estabelecer contato com os meninos e a formar 

rede de amizade com eles. Essa relação entre os meninos começou a acontecer quando 

Antenor foi expulso da aula de matemática e foi aguardar o término desta sentado nos bancos 

do pátio, bem próximo a mim. Ele comentava com mais dois amigos sua expulsão da sala, 

então me virei para eles e entrei nessa conversa, perguntando qual teria sido a razão. 

Contaram ter sido um papel que estavam passando de um para outro. Questionei, então, se 

seria esse um motivo para expulsão, ao que eles começaram a rir, contando do que se tratava o 

papel, de brincadeiras sobre a aula e o professor. Apresentei-me e perguntei seus nomes: 

Antenor, Adilson e Sony. Tentei interagir mais ao perguntar se haveria Educação Física 

naquele dia, ao que Antenor respondeu dizendo ser apenas na sexta. 

                                                 
5
 Atividade elaborada na escola por dois estudantes de geografia da Universidade Federal de Pernambuco, na 

qual explicavam e apresentavam o universo por meio de uma projeção da Via Láctea no teto de uma tenda 

escura, montada na quadra da escola. 
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Sony saiu e Adilson foi ao banheiro, que ficava ao lado do banco em que estávamos 

sentados. Continuei a conversa com Antenor e perguntei onde eles costumavam fazer 

atividades quando não havia Educação Física. Ele então começou a contar que jogava futebol 

pelo Cabense e que, inclusive, havia viajado no domingo anterior para jogar em Natal. Disse 

já ter participado de cinco campeonatos. No domingo passado, o jogo havia sido contra o Íbis, 

cujo placar fora 0 para o Íbis e 3 para o Cabense no time juvenil, enquanto o time infantil 

tivera placar 0 a 0. Ele fazia parte do time infantil, na posição de volante, e contava que em 

breve passaria para o time juvenil, já que estava com 13 anos. Nossa conversa se estendeu até 

o toque de saída, e ele falou sobre sua vivência na comunidade e na escola, sobre o irmão de 

15 anos, que era bastante próximo dele em idade e afetividade e por jogarem no mesmo time, 

mas que falecera em um acidente de moto no ano anterior. Perguntei se o irmão sabia andar 

de moto ou estava aprendendo. Disse que sabia, e que ele mesmo tinha apreendido a andar de 

moto com o irmão; sabia andar de carro, moto e bicicleta. Contei que ainda estava tirando 

minha carteira, tanto de carro quanto de moto. Ele perguntou, então, qual marca e modelo de 

moto eu aprendera a pilotar. Disse que era em um estilo Honda de partida mecânica. Assim, 

iniciamos uma conversa sobre motos e carros e depois entramos nas relações familiares, após 

ele contar da proximidade com um cunhado que trabalhava em uma oficina e sempre 

emprestava um carro ou moto para ele andar. Contou que as namoradas desse cunhado até 

chegavam a pensar que ele era ladrão, pois sempre tinha um carro diferente. 

Em meio a essa conversa entre mim e Antenor, Adilson voltou do banheiro e se inseriu 

no diálogo sobre as atividades que fazia também. Minha rede de amizade com os meninos 

começou a ser estabelecida. Nos dias seguintes, conheci Ávilo, tido como o melhor amigo de 

Antenor, embora eu ainda não estabelecesse uma relação de amizade com ele, algo construído 

apenas depois da metade das observações. Posteriormente, conheci Carl, de 14 anos, amigo 

desse grupo de Antenor, Ávilo, Adilson, e outro garoto, chamado Luan. 

Outro grupo de alunos vim a conhecer no quinto dia de observação, em uma conversa 

com Amanda, no pátio. O grupo, formado por duas meninas e três meninos, por não ter aula, 

andava de um lado para o outro. Assim, um deles se sentou a nosso lado, meu e de Amanda, e 

começou a participar da conversa curiosamente. Perguntei seu nome e idade; disse ter 11 anos 

e se chamar Adolfo. Nesse interem, ele também perguntou minha idade, mas quem respondeu 

foi Amanda: “Ela tem 20 e poucos.” Ele perguntou se eu era mãe dela, e ela disse que não, 

que eu era amiga. Isso me fez questioná-lo por que ele achava que eu seria a mãe. Disse que 

pensou que eu seria a mãe por ter mais de 18 anos, ao que Amanda respondeu que a irmã 

tinha 18 anos e não tinha filhos. Ele disse, então, que a irmã dele também tinha 21 anos e não 
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tinha filhos, mas que em geral não era assim. Depois, uma menina chegou até nós dizendo que 

Adão estava indo “ficar” com Vic na lateral da escola. Todos olharam. Sobre essa menina que 

chegara, ao ser apresentada, disse ter 10 anos e se chamar Atena. Na continuação da conversa 

sobre o “ficar”, Adolfo perguntou se Amanda ficaria com o “estrangeirinho”
6
 (apelido em 

razão das feições orientais) e se ela o achava bonito. Ela respondeu que não, com o que Atena 

concordou, pois também não o achava bonito; para Amanda, bonito era Antenor. Dessa 

discussão estabelecemos uma conversa sobre ficar, paquerar etc. Com esses novos contatos 

ampliou-se minha relação para Adão, o estrangeirinho (Sony), Atena, Adolfo e outro de 

apelido “Salvador”. Assim, dessa inserção no campo, percebo que Antenor e Amanda são as 

duas pessoas de partida para a rede de amizade que construí. 

Também estabeleci relação com outros atores do cenário escolar, como as funcionárias 

da limpeza. Uma delas foi Jerusa, uma senhora por volta de seus 50 anos; outras, Ana e 

Úrsula, que aparentavam ter 40 anos. O contato foi sendo estabelecido a partir das expressões 

que elas falavam ao passar por mim: “‘Tá’ aí, né? Só observando!...” Dessas falas sempre 

vinha a curiosidade do que eu estava fazendo por ali e, após a explicação e por eu ser 

estudante na área de psicologia, vinham ideias como “Vê se dá jeito nessas crianças... Aff! 

‘Tá’ precisando!”, no sentido de discipliná-las, em uma linha de comportamento que 

consideram aceitável nas normas. Meu contato com elas sempre se deu no pátio, em locais 

mais abertos, à vista das crianças ou mesmo ao lado delas, de maneira que pudessem ouvir ou 

compartilhar conversas que as funcionárias viessem a ter. Eu pretendia, com essa postura, 

possibilitar aos estudantes uma relação mais transparente, na qual alunos e alunas se 

sentissem prioritários e confiantes de que eram os mais importantes nas informações e 

conversas que eu tivesse naquele ambiente. 

Da mesma maneira como foi com as funcionárias da limpeza, estabeleci meu contato 

com os professores. Primeiramente, com a professora Elis do 5
o
 ano, da turma de Amanda. 

Elis, ao passar próximo ao banco do pátio, perguntou se eu era uma mãe, ao que respondi que 

não, explicando o motivo de eu estar ali. Ela, então, lembrou-se da pesquisa que Carla teria 

comentado. Ao responder que atuo na área da psicologia, falou que seria bom eu ir para a sala 

dela, na mesma ideia irônica utilizada por Jerusa, no sentido de disciplinar os estudantes. 

Algumas das conversas informais que estabeleci com os professores foram na sala dos 

professores, enquanto eles aguardavam o toque para a aula. Eram poucos momentos, em que 

                                                 
6
 Os apelidos aqui retratados aos participantes também são fictícios, por se tratar de denominação de caráter 

pessoal. 
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eu aproveitava que o pátio estava mais vazio e seguia em direção à sala ou à secretaria para 

estabelecer outros diálogos. 

A primeira vez que tive conversas mais afinadas ao objetivo da pesquisa foi ao buscar 

o Plano Pedagógico Municipal daquela escola. A diretoria Giza pediu que eu tentasse pegar o 

plano no computador com o pessoal da secretaria, pois ela não o tinha impresso. A 

funcionária que se encontrava no momento disse que não encontrava, mas que eu voltasse ali 

no outro dia para que me entregasse. Giza também falou que eu poderia conversar com as 

professoras sobre os planejamentos das aulas. Destarte, apresentei-me a duas professoras na 

sala dos professores. Uma era de Português, Soraia, cuja aula eu já havia assistido na sala do 

6
o
 ano. A outra era a professora de Ciências, Sílvia, que ainda não conhecia. Começamos a 

conversar sobre o planejamento da aula; sobre que métodos e matérias utilizavam, até que, no 

fim, perguntei como elas viam a temática da sexualidade no planejamento que elaboravam. 

Estabeleci contato, ainda, com a professora Maria, do 4
o
 ano, enquanto esperávamos o 

mesmo ônibus após a saída da escola. Ela fazia o mesmo trajeto que eu, porém ia até a 

próxima escola na qual trabalhava, em Ponte dos Carvalhos. Assim, travamos algumas 

conversas, nas quais pude saber mais o histórico da escola e sua dinâmica, além de conhecer a 

região em diálogos paralelos dela com outras moradoras da localidade. 

Um segundo professor que conheci foi o de Educação Física, quando fui convidada 

novamente pelas alunas para participar da aula, ao que ele me perguntou, primeiramente, se 

eu seria mãe, autorizando depois minha participação quando expliquei a razão de estar ali. 

Seu nome é Valter e tem a aparência de 38 anos. Ressalto que, todas as vezes em que senti 

necessidade de participar de alguma aula ou atividade, pedi autorização ao responsável na 

presença dos alunos, tendo-lhes perguntado antes se poderia lhes fazer companhia na 

atividade. Desse modo, percebi que íamos construindo um contrato e uma relação de 

confiança uns com os outros. 

Assim, a primeira aula de que participei foi essa de Educação Física, no terceiro dia de 

observação. Dirige-me à quadra junto com as alunas com quem primeiro fiz amizade. 

Enquanto íamos para lá, outros alunos começaram a interagir perguntando de onde eu era, o 

que fazia ali e se eu iria participar mesmo das aulas com eles (naquele momento, até eu me 

perguntava isso). Eu respondia às perguntas e frisava que participaria da aula se eles me 

permitissem. A resposta era sempre afirmativa. Quando o próprio professor de Educação 

Física questionou minha participação, parei para pensar, pois os olhares dos alunos à minha 

volta fizeram eu me sentir como naquelas provas de fogo para entrar em irmandades 

escolares. Assim, informei que faria as mesmas atividades do grupo. Confesso que, para 
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voltar às aulas de Educação Física após 12 anos, foi preciso fôlego em razão do 

condicionamento físico um tanto sedentário e do certo sobrepeso que eu apresentava. Porém, 

percebi essa inserção como mais um fator que possibilitou desvinculação das figuras de mais 

autoridade, como professor, tia e mãe. Afinal, para todos, eu estava fazendo o que os alunos e 

alunas faziam. 

O primeiro momento das aulas de Educação Física era de alongamento, em geral em 

um grande círculo no centro da quadra, no qual meninos e meninas se misturavam, embora se 

fizesse, na maior parte do tempo, um semicírculo de meninas e outro de meninos, 

completando um círculo. Após, o professor pedia que corrêssemos pelas linhas de demarcação 

da quadra em duplas, depois em trios, e o número ia aumentando sucessivamente. Eu ia me 

permitindo fazer o que todos faziam, sentando no chão, correndo, brincando, rindo das 

brincadeiras, fazendo o esforço que era exigido das atividades em grupo. Essa aula, em 

especial, facilitou os estudantes me perceberem e estabelecerem comigo uma relação mais 

horizontalizada. 

A segunda parte das aulas de Educação Física era dividida em jogos e exercícios 

diversos, nos quais cada um podia escolher o que fazer. A quadra era separada. Dois terços 

eram destinados ao futebol, escolhido por pouco mais da metade, o que equivale a 18 alunos, 

praticamente todos de meninos integrando uma ou duas meninas. A outra parte da quadra, 

equivalente a um terço, era para jogos, como queimada, escolhida pela segunda maior parte 

dos estudantes, em sua maioria meninas, sendo os outros jogos pular corda e basquete, 

escolhidos por grupos menores, em torno de cinco estudantes. Nos primeiros dias, procurei 

jogar mais queimada, tendo minha escolha se baseado no pedido das alunas, que explicavam, 

empolgadas como era a brincadeira e como seria boa. Contudo, ao longo do tempo procurei 

participar de cada uma das outras atividades. 

Foi somente na terceira aula de Educação Física, na segunda semana de observação, 

que decidi jogar futebol. Foi uma aula apenas para os meninos, com alguns dos quais eu já 

vinha tendo contato e estabelecera pequenos laços de amizade. Percebi que a quadra, no dia 

das aulas só para os meninos, acaba ficando inteiramente para o futebol, sendo os times 

divididos com cinco ou seis integrando, formando três times. Aqueles que não gostavam do 

futebol, em torno de dois ou três, acabavam por se distrair com outros assuntos, como o 

caderno ou celular, nas arquibancadas. Novamente, nesse dia, foi questionado se eu 

participaria. Com isso, senti estranhamento e dúvida ainda maiores que na primeira aula. 

Perguntei, então, se poderia, se eles me permitiam, pois, por mim, eu jogaria, ao que me 

responderam que não teria problema. 
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Logo passamos para a escolha e composição do time, sendo eu a antepenúltima a ser 

escolhida. Durante o jogo, viram-me atuar de maneira ativa, com alguns passes e bloqueios 

aos jogadores, além de que nosso time conseguiu vencer e, consequentemente, jogar três das 

quatro partidas seguidas, pois só saía da quadra o time que perdesse. Assim, obtive certa 

“aprovação”, especialmente de um aluno mais velho, Saulo, de 16 anos. Ele já havia repetido 

algumas séries e raramente ia à escola, comparecendo apenas quando havia aula de Educação 

Física e sendo um dos que escolhiam o time. No dia seguinte, encontrei-o no portão de 

entrada e, ao falar seu nome, cumprimentando-o com um “oi”, perguntei se haveria Educação 

Física novamente, ao que ele expressou: “Eita! Ela lembrou meu nome!” Ele me 

cumprimentou de volta e disse que não haveria aula, mas que ia jogar com o pessoal da tarde. 

Enquanto entrava na escola, escutei-o comentar com os amigos: “Oxe! Ela tira onda no 

futebol, visse!”. 

Esse contato e articulação na atividade do futebol foi um ponto-chave que me deu 

abertura e possibilitou consolidar a aproximação dos meninos, bem como certa aprovação das 

relações de amizade com eles. Desse dia em diante, pude ter mais conversas e laços de 

amizade tanto com as meninas quanto com os meninos. Assim, a Educação Física tornou-se 

meu passaporte de paridade entre os estudantes. É a relação de empatia ao dedicar-me a ouvi-

los, reconhecê-los, integrar-me nas mesmas atividades e colocá-los como principais em minha 

entrada em qualquer atividade e conversa com professores, diretoras e funcionários que 

possibilitou eu inverter o jogo da hierarquia. Utilizei-me de tato desenvolvido em minha 

especialização na clínica infantil, dos contratos que eram estabelecidos no início da terapia. 

Além de às aulas de Educação Física, assisti à aula da professora Elis, na turma do 5
o
 

ano, bem como a aulas de Português e de Matemática, respectivamente com a professora 

Soraia e o professor Augusto, ambas no 6
o
 ano. Nessas aulas, pude compartilhar de algumas 

conversas paralelas e tarefas com os alunos. Sobre as tarefas de matemática: eu usava a 

sagacidade para fugir delas, pois, se “recordar é viver”, esquecer é criar novos meios de 

resolver, ainda mais sabendo que o professor centrava-se em mim para ir ao quadro. Minha 

experiência nessas aulas foi sentir que as relações ficam mais estagnadas nelas, 

diferentemente de nas aulas de Educação Física e de nos momentos livres pelos diversos 

espaços da escola. 

Nesse período em que estive na escola, pude compartilhar da experiência dos 

estudantes, vivenciar o mesmo contexto, os laços de amizade, o riso, a surpresa e os segredos. 

Cada vez mais consolidávamos a troca de experiência pelo compartilhamento dos estilos de 

música, programas, televisão, internet, entre outros, os quais também me permitiam conhecer 
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mais seus desejos e prazeres. Cada um tinha no celular um setlist das músicas de que gostava. 

Quando nas horas livres, no pátio, conversávamos sobre o que ouviam e seus arquivos de 

celular, tão requisitados e acessados entre si. Entre as músicas, mostravam a das empreguetes 

(trilha da novela “Cheia de charme”, apresentada na Rede Globo no ano 2012), bem como as 

de vários DJs da localidade, sendo alguns mais famosos, como Mc Sheldon; desse modo, 

discutíamos sobre as músicas, seus conteúdos, gostos e impressões. Eu também era convidada 

a compartilhar o que havia em meu celular. Por coincidência, na primeira vez em que me 

pediram para ouvir as músicas que eu curtia, uma das primeiras da lista era a de Jay-Z, um 

rapper americano, com Alicia Keys, “Empire statue of mind”. Ao ouvi-la, o grupo que estava 

comigo exclamou: “Oh! A música que ela gosta é legal!” Na lista seguinte, estavam músicas 

do cantor Jason Mraz, suscitando por parte de Atena um comentário com Adão, seu irmão: 

“Olha, Adão, ela tem essa música ‘que tu gosta’”. Refere-se, então, a um estilo surf music 

(balada surfista), entre as músicas que eles encontraram havia ainda “Kuduro” do Latino, com 

a qual eles também se empolgaram. 

A cada aproximação entre os alunos da escola e eu, pelos gostos em comum ou pelas 

atividades partilhadas, eu era convidada para participar de mais um contexto no qual estavam 

inseridos, como as redes sociais do Orkut e do Facebook, para ir à praia ou ao shopping. 

Acabei fazendo uma página no Facebook, especial para a pesquisa, à qual os que me pediam 

podiam ser adicionados, tendo sido quatro estudantes, pois a maior parte tinha Orkut, embora 

eles quase não navegassem nessas redes sociais por falta de internet, que era aproveitada, na 

maior parte do tempo em lan houses, para outras atividades, como baixar arquivos e jogar. 

Dentre as atividades que fui instigada a participar, pois tornou-se cotidiana para a maioria dos 

estudantes, além de tomar grande parte do horário livre deles, foi “jogar bafo” e colecionar 

álbuns de figurinhas do desenho Ben 10, Programa do Chaves, Ultimate Fighting 

Championship (UFC), Mixed Martial Arts (MMA) e jogadores de futebol. 

Entre as modas de brinquedos e brincadeiras que vão e vêm na escola, a ideia do 

álbum surgiu já em junho, tendo sido este finalizado naquele mesmo mês. Assim, como 

aconteceu no troca-troca de figurinhas no jogo de bafo – que também me fez circular mais 

pelas brincadeiras dos meninos, pois juntávamos grupos de quatro e tentávamos tirar a carta 

um do outro com batidas da mão sobre elas –, isso gerava conversas, especialmente quando 

parávamos de brincar. Após, ficávamos sentados nos bancos conversando, enquanto alguns 

esperavam a chegada dos pais para pegá-los. Desse modo, compartilhar do universo lúdico 

ajudou a construir relações e roteiros de interação. 
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Nessa experiência de retorno completo a um contexto escolar, foi impossível não 

retomar memórias de meu tempo de colégio, reviver brincadeiras, diversões, aulas e jogos, 

sentir-se mais teimosa, ansiosa por quebrar regras como demonstração aos adultos de que se 

pode ir mais longe, além do limite do que pode parecer ser capaz. Vivi e revivi situações 

diversas que há tempos não experimentava e até tensões “precárias”, como pegar piolho e 

voltar a usar xampus para exterminar a praga. Só senti falta das várias mãos dos adultos para 

ajudar nesse extermínio, diferentemente de quando eu peguei piolho na infância, mas 

ninguém disse que “se tornar adulto” é fácil. Por favor, vamos excluir qualquer bullying 

desnecessário dessa vivência. Todas essas experiências relatadas aqui fazem parte do que 

escrevi em meu diário de campo, elaborado durante as observações participantes, para o que 

chamei de primeira parte de minha experiência, ou seja, até 17 de julho de 2012. As 

observações ocorreram de 15 de maio, com recesso escolar de 3 a 17 de julho, até 3 de agosto 

de 2012. 

 

1.3 Diferentes contextos, diferentes olhares, diferentes métodos 

 

O que chamei de segunda parte de minha experiência começou a ocorrer logo após o 

retorno das férias, a partir de 18 de julho de 2012, momento no qual, conforme havia previsto 

no projeto, seriam elaboradas “rodas de conversas”. No entanto, das últimas discussões que 

estabeleci no mês de julho com meu orientador e das leituras que realizei sobre teorias de 

rodas de conversas, acabei por repensar o que encontrava nesse método. Ao longo das leituras 

desses estudos, percebi que as rodas de conversas pareciam se fundar em uma perspectiva 

freiriana (referente a Paulo Freire), mas, durante as realizações das rodas na metodologia e na 

análise dos trabalhos, evidencia-se mais a ideia de grupos operativos (BRUM, 2009; 

NASCIMENTO; SILVA, 2009; SILVA, 2009; SOUZA, 2012). Minhas dúvidas referiam-se a 

como eu poderia, imersa em uma perspectiva freiriana, que visa à autonomia e ao discurso 

espontâneo, estabelecer entre os participantes as formas de participação no grupo, se por idade 

ou sexo, e selecionar as temáticas e os conteúdos. O desenvolvimento e as propostas desses 

tipos de trabalhos me pareceram semelhantes aos da noção de sintoma trabalhada na episteme 

de grupos operativos de base psicanalítica. Segundo essa noção, o estudo parte inicialmente 

da interpretação da demanda do grupo, por meio do facilitador, em função do que as pessoas 

do grupo dizem ou fazem, depois de interpretado e refletido pelo facilitador. Este, por sua vez, 

elabora uma intervenção (característica do grupo operativo) da análise da demanda do grupo 

(PICHON-RIVIÈRE, 1998). Ainda que seja característica da dinâmica do grupo a livre 
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discussão por meio de perguntas, ocorrendo o surgimento de outras questões, a intervenção e 

a condução, para não sair dos temas trabalhados, é tomado como responsabilidade do 

facilitador. Assim, percebi certo retorno à prática da “educação bancária”, em que há uma 

autoridade capaz de falar sobre a temática que deve ser trabalhada, no caso tratado, a da 

sexualidade. Eu mesma imagino ter pensado dessa forma, quando propus, no projeto de 

qualificação, trabalhar nas rodas de conversas questões de namoro, reprodução etc. Contudo, 

nesse caso, eu levantaria questões, isto é, “questões norteadoras”, muitas delas inclusive 

pautadas pela ideia da “biopolítica” (FOUCAULT, 2010). A biopolítica trata-se de práticas 

disciplinares sobre o individuo e seu corpo na produção de conhecimento apropriando-se 

sobre os processos biológicos estabelecendo uma espécie de regulamentação e instauração de 

uma norma sobre esses corpos. Conhecer melhor esse corpo é preciso, não apenas descrevê-lo 

e quantificá-lo, mas prever seu futuro por meio do passado através de expertises, espécie de 

especialistas e estudiosos detentores de conhecimento (FOUCAULT, 2010). Desse modo, 

estariam essas práticas com grupos, citadas acima, banhadas por certa biopolítica, com 

práticas disciplinares através do conhecimento de expertises, esses representados aqui na 

figura dos facilitadores dos grupos. E as questões norteadoras atravessadas por teores de 

regulamentação sobre seus processos biológicos. Por exemplo, no projeto da pesquisa as 

questões que visávamos abordar nas rodas de conversas eram sobre reprodução e namoro e os 

cuidados que tem sobre essas práticas. Logo, esse tipo de concepção da biopolítica perpassada 

no trabalho com grupos e presentes nos estudos encontrados, pareceu-me fugir da teoria 

metodológica que diziam fundamentar-se nas teorias freiriana e essa suposta contradição 

colaborou na minha reflexão sobre o trabalho com rodas de conversas na escola.  

A literatura encontrada não tinha uma construção teórica das rodas de conversas, mas 

utilizava princípios teóricos das práticas discursivas e da pedagogia de Paulo Freire 

(SALOMÃO, 2008; BOMBASSARO, 2010). Tais estudos demonstraram-se mais utilizados 

no contexto da educação, tendo como estratégia a comunicação com a finalidade de 

aprendizagem e o compartilhamento de experiências. Estas visavam a possibilitar a livre 

expressão de determinado tema, interligado a um debate mais dirigido sobre vivências e 

acontecimentos de vida, tornando as rodas, um espaço predominantemente coletivo, com 

ênfase no agenciamento do indivíduo para integrar o coletivo, constituindo-se em um espaço 

de negociações, em razão do fato de os participantes verem e ser vistos, sem perder seu 

caráter individual, já que obtêm o direito de fala por sua individualidade. Desse modo, a 

identidade coletiva e se individual se coinfluenciam (CHIODA, 2004). 



43 

 

Contudo, o estilo discursivo utilizado na condução de rodas de conversas se aproxima 

um pouco daquele apresentado por Menegon (2009), intitulado “conversa no cotidiano”. Nas 

conversas no cotidiano, os participantes podem expressar seu ponto de vista sobre o tema, 

compartilhando-o ou não. A fala dos participantes não se disciplina em uma única narrativa, 

pois a ordem não obedece a regras formais, sendo estabelecida ao longo da conversa, ou seja, 

desenvolve-se e é desenvolvida no decorrer das inter-relações. Nesse âmbito, quanto maior o 

leque de narrativas disponíveis, maiores serão as chances de manter o fluxo da conversação, 

ampliando a capacidade de produção de sentidos (MENEGON, 2009). No entanto, por se 

voltar a uma prática dirigida para determinado tema, esse trabalho ainda estaria quebrando 

princípios como o de autonomia e espontaneidade, princípios esses também discutidos por 

Freire, que fornece fundamentos para a prática das rodas. 

Desse modo, comecei a desejar algo que fosse além dessas perspectivas, não querendo 

disciplinar o trabalho em uma única narrativa e tomá-la como exemplo, mas fortalecendo a 

prática do princípio de reflexibilidade, curiosidade, autonomia e espontaneidade pelos 

próprios pares de um grupo (FREIRE, 2012). Assim, pensei no que não considerava fazer 

para, então, chegar àquilo que poderia ser praticado por mim. Por um tempo, isso me deixou 

aflita, mas pensei que não visava a recortar o interesse de uma comunidade ou grupo, a captar 

o que seriam as questões-chave para posterior intervenção ou discussão. Ainda assim, porém, 

sentia necessidade de “montar um grupo” para discutir e poder ouvi-lo em sua interação, 

confrontando, desse modo, esses discursos com minhas observações. Enquanto isso, meu 

orientador me questionava: “Mas por que você quer isso?”, “Do que você precisa?”, “O que 

está faltando?”, “Por que você não responde aos objetivos da pesquisa com o que os dados já 

lhe ofereceram?”, “Por que a etnografia não lhe dá subsídio para alcançar o objetivo?”. E eu 

respondia que desejava algo como a entrevista, ou como os próprios grupos operativos, algo 

que propiciasse saber de fato o que as pessoas pensavam sobre o tema, mas ao mesmo tempo 

não queria determinar o que elas tinham de pensar. Mais uma vez meu orientador falou: “Veja 

seus dados. Volte-se para eles. Releia seu diário de campo. Você não vai encontrar verdade 

em palavras gravadas ou filmadas. Preste atenção ao cotidiano”, e aquilo “martelava” em 

minha cabeça, ou seja, o pensamento rodava. 

Contudo, foi no retorno do recesso escolar que a experiência que eu passaria a 

vivenciar me ajudaria a repensar meus métodos e teorias sobre trabalhos em grupo de 

educação e práticas pedagógicas. Como citei, quanto ao fundamento de pesquisa qualitativa, 

percebi que a realidade não se adapta aos métodos, mas os métodos se moldam e se 

reconstroem na realidade pesquisada (MINAYO; SANCHES, 1993). Assim, nesse retorno à 
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escola, foi interessante quando, nos dois primeiros dias de observação pós-recesso, passei a 

ser convidada pelos alunos e alunas para conhecer lugares na escola a que eles costumavam ir 

a fim de ficar mais distantes dos olhos das autoridades, como na lateral ou na parte posterior 

do prédio. Foi nesses espaços que comecei a estabelecer outro tipo de experiência e pensar em 

uma nova abordagem de método de trabalho, com grupos agregando a etnografia e a 

pedagogia freiriana, que, inclusive, poderiam ajudar na elaboração de propostas pedagógicas 

para um trabalho na educação sobre sexualidade. 

O convite dirigido a mim por parte deles para visitar esses espaços aconteceu quando 

eu estava sentada nos bancos do pátio conversando com Suelen. Horrana passou por nós, 

falando: “O pessoal todo está na lateral da escola brincando de ‘se jogar na grama’”, pedindo 

que fôssemos também. Suelen me chamou, então, comentando ser muito bom brincar de “se 

jogar na grama”, então a segui. Quando cheguei à lateral, vi-os grudando-se uns nos outros 

para tentar derrubar o suposto oponente sobre a grama. Inserida na brincadeira, fiquei em uma 

posição de defensiva, pois se eu fizesse aquilo com qualquer um deles poderia machucá-los. 

Uma das meninas se aproximou tentando me derrubar, de quem consegui me livrar 

rapidamente, o que também aconteceu com o menino seguinte. Foi em meio a essa 

brincadeira que Ávilo, Antenor e Luan chegaram e estabeleceram conversas. 

Assim, a partir desse momento, vi montar-se uma grande roda espontânea de 

conversas, debates, reflexões e trocas de experiências entre eles, que foram compartilhadas 

com mais experiência vivida, em que eles mesmos se confrontavam, questionavam as 

vivências uns dos outros, colocando-se para pensar em situações diferentes e em suas 

próprias, para além de suas narrativas. Nessas “rodas”, ficavam por volta de 20 pessoas, de 

ambos os sexos, algumas sentadas e outras em pé, em uma dinâmica em que algumas saíam, 

outras voltavam e outras chegavam. Nos capítulos seguintes, alguns momentos dessas “rodas” 

serão mais bem descritos. Neste trecho do texto, quero apenas apresentar como vi funcionar 

discussões e explanações de diversas temáticas/assuntos/questões em uma etnografia e por 

meio de princípios básicos da espontaneidade, curiosidade e autonomia, bem como minha 

ação em meio a essas roteirizações. 

Nessa experiência, o assunto se circunscreveu também à sexualidade, e, ao final de um 

desses momentos, quando tocou o sinal da escola para os alunos saírem, uma menina veio até 

mim e me perguntou se eu estava falando de safadeza, pois uma de suas amigas teria dito que 

sim. Perguntei-lhe o que ela pensava ser safadeza, ao que me respondeu que era falar de 

coisas feias: sexo. Disse, então, que falávamos de vários assuntos apresentados pelos colegas 

dela. Perguntei se ela achava feios assuntos como sexo, ao que me respondeu 
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afirmativamente. Continuei, então, inquirindo-a se ela costumava falar com alguém sobre 

“essas coisas feias?” Respondeu que não costumava falar muito com ninguém, pois “esses 

assuntos, assim, mais privados, a pessoa guarda para a pessoa. Esse povo aí é que tem 

costume de fazer as coisas e sair falando ‘as coisas tudo’”. Falei que ela poderia, também, ter 

a liberdade de falar com outros e com os próprios amigos sobre o que não gostava que fosse 

falado e ouvir o que eles achavam, ou seja, falar e ouvir, caso ela desejasse. Acabamos por 

nos despedir, e eu me lembrei de todas as histórias de professores que trabalhavam a temática 

da sexualidade na escola, sendo essa prática questionada pelos pais em virtude de a discussão 

chegar ao seio da família. Lembrei-me, inclusive, de livros do Ministério da Educação (MEC) 

rejeitados por serem considerados de “linguajar inapropriado”. Pensei: “Será que estou a um 

passo de silenciarem a pesquisa?!” E comecei a meditar: estaria eu ensinado “safadeza”? Foi 

quando comecei a refletir: “Saia de mim culpa do ‘pecado original’!” Afinal, a discussão 

partira do momento escolhido por eles, no local “deles”, selecionado por eles, e havia se 

estendido aos embates, às reflexões e à crítica do próprio grupo. Logo, perguntei-me qual 

seria minha ação nesses momentos. Veio-me a noção de curiosidade, de Freire (2011), pois 

minhas ações estavam envoltas mais por curiosidade do que por ensinamento, enquanto os 

temas eram levantados, guiados e refletidos pelo grupo, em papéis que se invertiam, se visto 

pelo ângulo da educação clássica. 

Em dias subsequentes, comecei a perceber o advento desses momentos novamente 

tanto na lateral quanto na parte posterior da escola, ou mesmo nas mesas que o pátio recebeu 

após o recesso. Dessa maneira, foram tratados diferentes assuntos, que eu só vinha a analisar 

ao final das rodas, já distante de todo o contexto. Pensava nas compreensões dos temas 

levantados, em como havia sido possível a reflexão por parte deles e que lacuna na discussão 

houvera. Em seguida, categorizava a roda por conteúdo. Assim, nessa nova construção de 

rodas que passaram a existir, foram levantados temas como: sexo, paquera, ficar, aborto, 

drogas, abuso, pichação, gravidez, contexto familiar, música, gênero e criança, dentre outros. 

Entre as minhas dúvidas e o embate teórico, a própria relação com o campo me 

introduziu em e me apresentou uma nova perspectiva de ver e trabalhar com grupos 

utilizando-se de algumas propostas levantadas por Freire (2011). Passei a imaginar essas 

ações como uma “roda viva”, em alusão à música de mesmo nome de Chico Buarque, 

lembrando de trechos como: “Mas eis que chega a roda viva e carrega a viola pra lá...”. Isso 

porque, nesses encontros, os participantes relacionam seus discursos e reflexões em uma 

construção e desconstrução muito viva, conforme a fugacidade do momento, em que um deles 

apresenta suas críticas das narrativas uns dos outro e carrega toda uma linha de raciocínio para 
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outro viés crítico daquele levantado pelo amigo que tenta sustentar suas críticas com mais 

argumentação através da experiência. 

Assim, neste trabalho, senti-me influenciada, pelos seguintes princípios teóricos de 

Freire (2012): ação dialógica, a qual visa a promoção do diálogo; a refletividade, através da 

reflexão sobre você e o mundo sobre a qual o sujeitos capazes de se comunicarem 

possibilitam se entenderem mutuamente. E, por fim, o princípio da autonomia, com o caráter 

levantado por ele da curiosidade, está pautado no direito a liberdade dos sujeitos reverem, 

avaliarem, mudarem ou complementarem seus preconceitos estando eles abertos a 

curiosidade, enquanto elemento importante para a criticidade. Senti-me influenciada por tais 

princípios ainda que eu não dialogue com a filosofia política que atravessa a proposta da 

pedagogia freiriana. Desse modo, ainda que a prática das rodas nessa pesquisa se diferencie 

da de Freire em razão de minha vivência apontar para uma concepção de autonomia mais 

ampla por parte dos participantes e de uso da responsabilidade por eles. A ideia de facilitador 

estaria na via da curiosidade, do ser curioso, alguém que emerge e submerge na curiosidade e 

se disponibiliza a ouvir mais do que falar. Esta possibilitaria uma reflexibilidade gerada da 

autonomia do próprio grupo, tendo em vista que conversa é curiosidade, questionamento e 

confronto dos preconceitos que os atravessam. Para um trabalho desse tipo se efetivar, é 

preciso mais do que planejamento estratégico de quantidades de encontro: é preciso tempo 

para estabelecer confiança e respeito mútuo. Faz-se necessária a inserção em 

comunidade/grupo privilegiando o conhecimento da experiência subjetiva dos sujeitos em 

relação à sua vida cotidiana; do mesmo modo, o conhecimento da realidade coletiva e 

individual do grupo, ao se participar desse cotidiano. Essa prática não poderá ser 

compartilhada ou compreendida se o outro não se sentir no lugar de colaborador do debate ou 

mesmo de facilitador/cofacilitador, percebendo-se mais do que como um detentor de opinião e 

narrativas: na verdade, como um construtor destas. Logo, para fundamentar essas ideias, 

estive voltada nessas perspectivas freiriana que embasam a educação popular. 

A educação popular trabalha exercitando uma organização coletiva de aprendizado e 

investigação, visando à promoção do crescimento da competência de análise crítica da 

realidade e ao requinte das estratégias de ação e enfrentamento (VASCONCELOS, 2001). 

Torna-se, assim, não apenas uma atividade de escolarização, mas um movimento político de 

libertação popular. Repensando a educação como libertadora do poder hegemônico, essa 

perspectiva rompe com o modelo de educação bancária discutida por Paulo Freire 

(BRANDÃO, 2004). Assim como a filosofia da pesquisa-ação, este trabalho tem a finalidade 

prática de criar condições para a resolução de problemas que gerem mudanças sociais. Os 
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sujeitos não são vistos como objetos de estudo, eles fazem parte do processo de construção do 

conhecimento de modo cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 2000). 

Assim, pude distinguir essa experiência das rodas de conversas e de outras técnicas de 

investigação em grupo na medida em que não há uma tarefa a ser realizada pelo grupo, como 

no grupo operativo, e não há a tentativa de conduzir o grupo à produção de consensos, como 

no grupo focal, nem à exposição de determinado tema que não gere preocupação momentânea 

ou discursividade entre os sujeitos. Pois apenas as narrativas não fortaleceriam a 

reflexibilidade nem a autonomia dos participantes, porque esta se reforçaria, também, nos 

confrontos de uns com os outros sobre suas próprias vivências, possibilitando-lhes pensar 

mais do que ter exemplos múltiplos. Dessa maneira, favorecem-se ao máximo, no ambiente 

da investigação e com os participantes da pesquisa, as condições de espontaneidade, reflexão, 

autonomia e curiosidade entre os interesses dos próprios sujeitos. 

 

1.4 Em linhas gerais, a escola em termos quantitativos 

 

É desse modo que apresento o campo de pesquisa e minhas relações nele, percebendo 

a experiência como soberana às teorizações prévias, que ao longo do trabalho foram sendo 

alteradas, como a idade com a qual iria trabalhar. Tracei-a por volta dos 10 anos, mas sua 

determinação nos 10 anos não se sustentou com a vivência. A relação no grupo foi bem mais 

fluida na questão da idade e demonstrou um caráter de importância na relação que eles 

estabelecem no contato com o outro na percepção de si. Logo, a idade ficou entre 9 e 13 anos, 

com média de 11 anos, incluindo em torno de 28 participantes que mais se interligaram à 

minha pesquisa entre os 378 estudantes do turno da manhã. O critério de escolha foram os 

vínculos de amizade que eles, meninos e meninas, estabelecem entre si ou em função da 

elaboração de personagens e da criação de roteiros que se destacaram em alguns estudantes. 

Logo, como pode ser percebido as relações para compreensão dos significados de sexualidade 

chegam até os 13 anos de idade, o que o ECA (BRASIL, 2005) caracteriza como 

adolescência. Porém, nesse contexto, tais sujeitos tornam-se relacionais a infância na 

compreensão da sexualidade.  

Outra questão modificada refere-se à escolha dos sexos para trabalhar em rodas de 

conversas. Para esse projeto, formei grupos de meninos e meninas separadamente. Durante a 

experiência de campo, tal categorização foi alterada, tendo, inclusive, o próprio método sido 

modificado. Quanto a esse fator, os próprios participantes se misturavam, debatiam e se 

questionavam sobre o que meninos e meninas podem ou não fazer, compartilhando 
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experiências. Assim, a análise se voltou para ambos os sexos. A sensação prazerosa que pude 

ter com o trabalho etnográfico é perceber que não se entra em campo, mas que o campo se 

diversifica, se distancia e se aproxima do pesquisador de acordo com o que se permite 

experimentar da relação com o outro, dos lugares, tendo em vista sempre o comprometimento 

ético diante de todas as pessoas. Para este estudo, foram consideradas as questões éticas da 

Resolução n
o
 196/2006 e as exigências éticas e científicas propostas pelo Conselho Nacional 

de Saúde, tomando como base as atribuições da Lei n
o
 8.080/1996, que conferem diretrizes e 

normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos do Conselho Federal de 

Medicina. 

Apresento abaixo uma relação dos principais participantes da pesquisa: 
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Nomes
7
 Idade Série/Função 

Amanda 9 5ºAno/Manhã 

Atena 10 5º Ano/Manhã 

Horrana 11 6º ano/Manhã 

Ísis 11 6º ano/Manhã 

Joelma 11 6º ano/Manhã 

Vic 11 5º ano/Manhã 

Felícia 11 5º ano/Manhã 

Dayse 11 5º ano/Manhã 

Suellen 11 6º ano/Manhã 

Ellen 11 6º ano/Manhã 

Helena 11 6º ano/Manhã 

Patrícia 11 6º ano/Manhã 

Luan 11 6º ano/Manhã 

Sony - Estrangeirinho 11 6º ano/Manhã 

Adolfo 11 6º ano/Manhã 

Adão 11 6º ano/Manhã 

Michele 12 6º ano/Manhã 

Liana 12 6º ano/Manhã 

Yana 12 6º ano/Manhã 

Antenor 12 6º ano/Manhã 

Laysa 12 6º ano/Manhã 

Adilson - Zafique 13 6º ano/Manhã 

Ávilo 13 6º ano/Manhã 

Manu 13 6º ano/Manhã 

Carl 13 6º ano/Manhã 

Salvador 13 6º ano/Manhã 

Ana  Funcionária da Limpeza 

Úrsula  Funcionária da Limpeza 

Soraia  Professora de Português 

Valter  Prof.º de Educação Física 

Maria  Professora de Ciências 

Mário  Professor de Matemática 

Giza  Dirigente 2 

Jerusa  Funcionária da limpeza 

Carla  Dirigente 1 

Zilma  Coordenadora 

Elis  Professora do 5º ano 

Morgana  Professora do 5º ano 

Quadro 1 - Principais participantes 

                                                 
7
Todos os nomes apresentados são fictícios. 
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2.  ENREDOS DA SEXUALIDADE NO CONTEXTO ESCOLAR 

 

 

2.1 O cenário 

 

Cenário é um dos elementos de um enredo que orientam o agenciamento de 

características de determinado personagem em ação. Dessa maneira, apresentamos a escola 

como o grande cenário do contexto estudado. Um cenário múltiplo, composto de diversos 

espaços. As performances vão, então, se modificando na medida em que os atores sociais 

transitam por esses lugares. Assim, podemos dizer que o cenário também atua e torna-se palco 

dos atores sociais. 

Tomamos a noção de espaços como lugares atrelados a determinada ordem social, sem 

a qual não conseguiríamos compreender as redes de relações sociais e os valores imersos nos 

enredos, bem como não compreenderíamos como cada espaço foi imaginado na cena. Desse 

modo, entendo que os espaços não se formam como uma dimensão individualizada e 

autônoma, mas se misturam e usam outros valores que servem para orientação geral 

(DAMATTA, 1985). Tais espaços são construídos quando são denominadas fronteiras que os 

demarquem, fronteiras essas que podem ser físicas, como a sala de aula, o banheiro, a quadra, 

ou abstratas, como uma divisão de ações sociossexuais entre esses lugares físicos. Os espaços, 

então, envolvem redes de relações que podem ter compreensões distintas de acordo com os 

sujeitos, os estilos de atividades estabelecidas e os tipos de roteiros que estejam sendo 

elaborados nesse espaço. 

Assim, apontamos como a escola se redistribuiu em tantos outros espaços e como estes 

estão embebidos de determinadas éticas e sistemas que constroem as redes de relações e 

significados diversos de atuação. Dentre os lugares, enfatizo os banheiros, as salas de aula, a 

lateral/parte posterior da escola, a quadra, as escadas/rampa lateral de acesso ao primeiro 

andar, a grama e o pátio. Para uma melhor visualização das fronteiras físicas estabelecidas no 

cenário, apresentam-se a seguir duas ilustrações para ajudar na compreensão das dinâmicas 

espaciais: 
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Figura 1. Térreo. 

 

 
Figura 2. Primeiro andar. 

 

Destaco que os espaços de recreação, como o pátio, assim como os banheiros de 

caráter de diferenciação sexual, encontram-se centralizados nesse cenário e de frente para a 

secretaria da escola, enquanto as salas de aula compreendem todo o primeiro andar e toda a 

parte final da escola, locais em que supostamente há a presença de um educador. 

Desse modo, é em meio a essa dinâmica espacial que, ao longo das observações, 

percebem-se novas configurações e fronteiras espaciais abstratas referentes aos espaços 

físicos. O banheiro, por exemplo, vai se configurando como o espaço das brincadeiras de 

mistérios, de fantasmas, momento em que todos se agarram quando alguém grita: “um 
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fantasma!” Esse espaço também interage com os atores sociais na produção artística de 

rappers como palcos de dança, conclusão fruto da observação de que, em muitos momentos, 

as meninas se reuniam para dançar no banheiro, deixando a porta entreaberta, enquanto os 

meninos assistiam ou passavam comentando. Além disso, interage na produção de visuais de 

cabelos, maquiagem e roupas. E vinculado a esses atrativos performáticos, nós percebemos, 

também, ao longo das observações, que o banheiro vai aparecendo como um lugar propenso à 

expulsão escolar de alunos, pois tivemos alguns relatos e enredos de expulsão por suposto uso 

do espaço considerado incorreto por parte dos educadores. Alguns exemplos são quando 

Antenor, Ávilo, Adilson e Luan resolveram fazer um vídeo do rap deles no banheiro. Outro 

aconteceu quando o professor Valter encontrou as meninas Liana, Joelma e Manu juntas nesse 

lugar durante a aula de Educação Física dos meninos da tarde. 

Os espaços da sala de aula tornam-se lugar de controle por parte dos professores, os 

quais são quem na maior parte das vezes abre e fecha as salas, estando as chaves de posse das 

funcionárias da limpeza ou guardadas na secretaria da escola. Assim, trata-se de um sistema 

ético de busca da disciplina, senão de lugar para a prática de matérias como Português, 

Matemática, Ciências, História, Geografia. De maneira similar acontece com a aula de 

Educação Física, que toma como sala a quadra esportiva, cuja abertura e fechamento ao fim 

da aula são gerenciados pelo professor, deixando a chave de posse da secretaria. Porém, essa 

aula de Educação Física é o “espaço disciplinar” mais aguardado na semana pela maior parte 

dos alunos, talvez em razão da ideia de ação e movimento que a aula proporciona com 

atividades lúdicas. 

Já na compreensão dos espaços como grama, lateral e parte posterior da escola, 

apresentados na área verde das ilustrações, percebemos que para eles existem fronteiras 

abstratas demarcadas por um caráter da sexualidade diferente do das demais fronteiras. Nesses 

espaços há a proximidade, o toque, a experimentação sexual, as discussões, os jogos eróticos, 

as brincadeiras mais dissidentes, entre outros. Podemos perceber essas fronteiras sendo 

estabelecidas em relatos como os de Yana, que me pediu para contar um segredo, dizendo que 

Joelma estava com Ludmila e Ávilo atrás da escola. Disse que Ávilo teria “pegado nas partes 

íntimas de Joelma” e que depois ela o teria ficado seguindo. 

Logo, existem fronteiras e espaços abstratos construídos entre os alunos e alunas com 

um caráter sociossexual distinto dos outros. Quando do questionamento dos alunos sobre isso, 

em resposta tivemos que, para eles, o diferente era estar naqueles espaços, como a lateral ou a 

parte posterior da escola, sendo enfatizado o olhar de controle dos adultos. Uma das cenas que 

colaboram para essa linha de discussão aconteceu quando fui convidada para estar com eles 
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nesses espaços. Perguntei a Suelen, uma das meninas que me convidaram, por que eles 

ficavam tanto por ali e se havia diferença desse lugar para o pátio e a frente da escola. Ela 

disse que havia, sim, diferença, pois no pátio “as funcionárias da limpeza ficam de olho”, 

assim como as coordenadoras e os professores. A respeito do que seria “ficar de olho”, 

referiu-se ao controle desses atores sobre as brincadeiras e conversas. Assim, na parte 

posterior da escola e na lateral os alunos e alunas ficavam mais à vontade e conversavam 

sobre qualquer assunto, além de ficarem sentados na grama. Ela contou que só não ia muito 

para esses lugares durante o recreio porque por ali ficavam muitos alunos de idades menores. 

Assim, o momento do recreio era tomado como um espaço-tempo dos “pirralhos”, que só 

fazem “correr por todos os lugares”. Essa discussão sobre “pirralhos” será retomada mais à 

frente, no âmbito da discussão da questão de idade. Quanto a essa concepção de espaço-tempo 

tomada aqui, refere-se ao fato de poder interligar uma ação no espaço a determinado tempo. 

Seria como falar “pátio” e relacioná-lo com “recreação”, “sala de aula” referindo-se a “aula”, 

“quadra” para mencionar “Educação Física”. Logo, o espaço-tempo relaciona-se a ação 

(DAMATTA, 1985). 

Assim, no recreio da escola a movimentação dos alunos mais velhos é menor, tendo 

em vista que todos os espaços são ocupados pelos mais novos através do lúdico e do 

extravasamento do controle dos movimentos na sala de aula. Fora desse espaço-tempo do 

recreio, as divisões sociossexuais tornam-se mais visíveis pelos estudantes. Pois, por 

exemplo, de quando a aula acabava mais cedo ou de quando eles saíam no chamado 

cabular/gazear aula, eram nesses momentos que alguns agiam como a turminha de peixes do 

filme “Procurando Nemo”.
8
 É como se existisse o chamado “paredão de corais”, o qual 

assemelho, na escola, às paredes que se voltam para a e se limitam com a frente do pátio. No 

filme, entretanto, cabe unicamente aos “peixes” a decisão de seguir o sistema ético do espaço 

e ficar na barreira de proteção, a qual vinculo ao pátio. Ou então podem se decidir por seguir 

o sistema ético estabelecido pelas redes de relação entre os pares e ir tocar na poupa do barco, 

ultrapassando o paredão de corais e indo para o além-mar, que, nesse contexto escolar, atribuo 

ao espaço da lateral e parte posterior da escola. 

                                                 
8
 Filme da Disney Pixar ambientado na grande barreira de corais da Austrália. Retrata a história de um peixe-

palhaço, chamando Marlin, que, após perder sua esposa e filhotes em um ataque de barracuda, descobre-se com 

apenas um único filho. Logo, o pai vai se apresentando como superprotetor, e no primeiro dia de aula do filho 

tenta segui-lo para protegê-lo, mas ele, de nome Nemo, resolve desafiar o que o pai tanto teme e sai da barreira 

de corais, quando então se desenrola toda a aventura, pois no retorno à barreira o peixinho Nemo é levado por 

um mergulhador e o pai vai tentar resgatá-lo. Ao fim, Marlin percebe que não haveria aventura e conhecimento 

se impedisse Nemo de viver suas próprias escolhas e explorar os diversos espaços. 
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Na escola, os que se arriscam a estar nesses lugares são marcados por ter mais idade e 

por atributos de caráter de sexualidade, como o uso de roupas, acessórios, objetos e outros. 

Percebemos isso, por exemplo, durante uma brincadeira de esconde-esconde. Eu brincava 

junto com o grupo, que tinha em torno de 18 alunos que se encontravam na lateral da escola 

voltada para a quadra. Quando me encostei para descansar junto a uma pilastra de concreto 

que fica entre o ponto da lateral e a frente da escola, Pedro (oito anos, 4º ano) chegou me 

chamando e convidando para brincarmos de esconde-esconde. Assim, por se tratar da mesma 

brincadeira na qual já estava engajada, convido-o a se juntar ao grupo, mas imediatamente ele 

me diz que ali não, que devíamos ir para a frente da escola. 

Observo que, enquanto discutíamos, Pedro não passava da pilastra de concreto no 

sentido de dobrar para a lateral da escola. Um amigo que estava com ele, mais velho um ano, 

disse querer brincar e se junta ao grupo, mas Pedro não dá um passo a mais que pudesse levá-

lo a se sentir na lateral da escola. O grupo até tenta integrá-lo, mas ele pergunta se, durante a 

brincadeira, poderia tentar procurar os alunos a partir do lugar de contagem que seria essa tal 

pilastra voltada para a frente da escola. Os alunos envolvidos na brincadeira, a maior parte do 

6
o
 ano e por volta dos 11 anos, disseram que, se quisesse participar, teria de fazer a contagem 

na parede lateral. Acabou que Pedro decidiu não brincar e saiu com uma expressão meio 

tristonha e conflituosa de desejos: o de querer brincar, mas ter de sair do “lugar normativo” 

que seria o pátio na frente da escola. Essa cena ainda se estendeu quando chegou a mãe desse 

amigo que se engajou na brincadeira. Pedro a levou até a pilastra lateral, mostrando onde o 

amigo se encontrava brincando, e apontou como se estivesse à espera de alguma forma de 

repressão pela quebra da suposta “moral ética” instituída contra aquele espaço. No entanto, 

talvez aquela norma não fosse tão sentida por aquela mãe em especial, diferentemente de 

como é significativa para as crianças que compartilham daquele contexto. Logo, a mãe apenas 

chamou o menino e eles saíram para casa. Percebemos, desse modo, como nesse cenário 

escolar estão construídas fronteiras demarcadas de caráter sociossexual entre os variados 

espaços, cenário esse no qual se apresentam as cenas e ações que compõem roteiros sexuais 

desses atores sociais. 

 

2.2 O discurso oficial da sexualidade 

 

Até o momento, apresentamos a constituição desse cenário escolar e sua influência nos 

roteiros que se elaboram. No entanto, podemos pensar ainda que em meio a esse cenário 

existem determinadas pseudossinopses que visam a facilitar a leitura dos enredos 
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preestabelecidos para acontecer ali. Chamamos de pseudossinopse as práticas pedagógicas , 

como iremos mostrar, a aprendizagem sexual que vai ser potencializada de outra maneira, não 

respeitando a tentativa de roteirizar a sexualidade a partir da disciplina pedagógica. 

A política de educação se articula por meio de alguns documentos para a execução das 

práticas pedagógicas, a fim de colocá-las em ação nos cenários escolares, como o estudado. 

Entre ele, estão os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), que são estabelecidos pelo 

MEC como base nacional comum para o sistema de ensino e servem de eixo norteador nas 

propostas curriculares das escolas (BRASIL, 1998). Entre esses documentos, em temos de 

educação sexual, percebe-se uma política focada em adolescente, acima de 13 anos, conforme 

a idade de adolescência estabelecida pelo ECA. Essa Educação Sexual voltada, mais 

especialmente, para adolescente e menos a crianças se mostra presente nesses PCN. Tais 

parâmetros são elaborados em 10 volumes tanto para o 1º e 2º ciclo quanto para 3ª e 4ª ciclo. 

A sexualidade compreendida nesses documentos pode ser encontrada por uma concepção de 

caráter endógeno e biologicista fortemente marcado que surge por ativação hormonal, como 

se sexualidade fosse uma “energia”, um “impulso” a ser canalizado (BRAGA, 2006). E um 

função dada para a escola é de canalizar essa “energia” para produção de conhecimento, 

respeito a si mesmo, ao outro e à coletividade (BRASIL, 1998). 

A sexualidade compreendida nesses PCNs é retratada como se as crianças e os 

adolescentes precisassem ser protegidos de uma educação sexual, refletindo a ideia de que, 

quanto mais se sabe sobre sexo, maior será o aumento da atividade sexual. Isso transforma o 

tema transversal: orientação sexual em mais um dispositivo da pedagogia de prevenção para 

que estudantes saibam se defender do sexo, da sexualidade, de DSTs e de uma gravidez 

indesejada (BRAGA, 2006). Desse modo, a pedagogia retratada nos PCNs diz respeito a um 

programa que visa à boa saúde sexual, um programa da higienização da sexualidade, 

preventivo e biologicista, ao qual se agrega um modelo ideal para a sexualidade branca, de 

classe média e heterossexual (BRAGA, 2006). 

Nesse sentido, passei a observar como as práticas pedagógicas estavam se dando no 

contexto escolar de pesquisa. Enquanto estive na escola, assisti a algumas aulas junto com os 

alunos, como já mencionado: Português, Matemática, Educação Física e com a turma da 6º 

ano, com disciplinas variadas. Também pude conversar com alguns dos professores na sala 

dos professores e na saída da escola para o ponto de ônibus. Assim, foi possível refletir sobre 

que roteiros esses professores seguiam e que concepções norteavam seus trabalhos. Converse 

com Soraia, Maria, Morgana, Valdo, Mário e Elis, todos professores do turno da manhã. Uma 

das conversas aconteceu após eu procurar saber de Giza se havia algum programa de aula, se 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/portugues.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/portugues.pdf
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os educadores se guiavam por algum material para as aulas que ministravam. Enquanto eu 

perguntava sobre os materiais pedagógicos de que a escola dispunha, Giza viu passar duas das 

professoras, Soraia e Morgana, em direção à sala vizinha, que era a dos professores, 

chamando-as à porta e perguntando se poderiam me ajudar, pois eu gostaria de saber questões 

sobre as aulas. Fui à sala dos professores com elas, explicando o que havia pedido a Giza, ou 

seja, sobre os materiais que elas utilizavam, se havia roteiro de aula, ao que elas responderam 

que seguiam o plano educacional municipal e que, em geral, davam os assuntos, conteúdos e 

discussões dos livros do MEC para cada turma. Então perguntei se alguma delas trabalhava 

com ou discutia sobre sexualidade em suas disciplinas. A única professora que disse trabalhar 

com o tema foi Morgana, pois ensinava a disciplina de Ciências. Falou que tentava trabalhar a 

sexualidade quando ensinava sobre o corpo humano e os órgãos genitais. No entanto, disse 

que, “para falar mesmo de sexualidade”, somente durante a sua disciplina de Ciências em uma 

escola estadual em que trabalhava. Justificava essa diferenciação de discurso em razão de a 

turma da escola estadual estar no 8
o
 ano, ou seja, “já na prática” – nas práticas sexuais. 

Morgana ainda contou que, com os alunos do 8
o
 ano, procurava trabalhar baseada no 

Programa Travessia, do município de Cabo de Santo Agostinho, que consiste em 10 módulos, 

sendo um deles sobre sexualidade. Esse programa havia sido elaborado em parceria do MEC 

com a Fundação Roberto Marinho para o EJA. Continuando seu depoimento, a professora 

contou que começara a falar de sexualidade com a turma porque antes disso eles viviam 

eufóricos, “pegando no corpo um do outro”. Segundo seu relato, os alunos faziam um 

corredor de meninos na porta da sala e empurravam as nádegas para a frente a fim que seus 

pênis tocassem nas meninas que passavam para entrar na sala, até que a direção começou a 

disponibilizar um horário na semana para que Morgana conversasse com eles e elas. Esse 

trabalho acontecia em rodas de conversas, durante as quais se falava de sobre sexualidade. 

Assim, a partir daí os alunos e alunas “se acalmaram mais”, pois não precisavam falar tanto 

sobre sexo e ficar eufóricos em outros horários. Morgana relatou ainda que suas discussões 

nas rodas partiam das perguntas dos alunos e alunas, e que tinha dificuldade apenas quando se 

tratava de questões dirigidas diretamente a ela. Como exemplo, citou a vez em que teriam 

perguntado como se fazia sexo anal, dizendo ter sido sincera e que precisava pesquisar para 

responder. A seu ver, o que a ajudou no tratamento da temática para estudantes foi uma 

formação sobre orientação sexual que fizera pela Prefeitura. 

Desse modo, percebe-se que, nas ações e tomadas de cena da atuação da professora 

Morgana em seu papel de docente, há uma ressignificação de concepções que se atualizam 

nos documentos oficiais da Educação e do programa de ensino, como os livros fornecidos 
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pelo MEC. A sexualidade é percebida como estritamente ligada à via corporal e vinculada a 

determinada idade: turma do 8
o
 ano, por volta dos 15 anos, que vivenciaria práticas sexuais 

que os alunos da turma do 6
o
 ano da escola pesquisada não estariam vivenciando, segundo a 

professora. 

Do mesmo modo, coletei a informação, em conversas com eles, de que os professores 

Mário e Elis se guiavam nas aulas também pelos livros do MEC. Nenhum dos dois falava em 

trabalhar com sexualidade, pois em geral era assunto discutido nas aulas de Ciências. O 

professor Valdo, da disciplina de Educação Física, ao comentar sobre meu trabalho, disse que 

o achava muito importante, pois percebia na aula uma sexualidade bastante aflorada e que ele 

“precisava ter cuidado com isso”. 

Posteriormente, fui à secretaria para saber se haveria algum modelo exemplar do plano 

de ensino municipal o qual as professoras não os tinham por terem em mente a proposta dada 

pelo governo. As dirigentes negaram, pois cada professor seguia seu próprio plano. Mesmo 

após procurar pelos computadores e em algumas pastas, nenhum plano foi encontrado. Elas 

disseram que os professores trabalhavam com os livros do MEC, com base nos PCNs, cujos 

parâmetros tinham uma concepção de sexualidade biologicista e higienista. Percebe do 

mesmo modo, pelo discurso do professor de Educação Física, que emergem concepções 

também transparecidas nos PCNs de uma sexualidade que precisa ser cuidada, sendo o papel 

da escola controlá-la. 

Nas observações de sala de aula, percebi que as disciplinas apontavam bem a 

reprodução dos livros por meio de tarefas, muitas das quais eram copiadas no quadro-branco 

diretamente do livro. Quantos aos agenciamentos que os alunos podiam ter para vivenciar a 

sexualidade nos espaços da sala de aula, eram quase todos punidos, por meio de reclamações, 

com castigo, como o deslocamento para um ponto da sala mais distante dos amigos da turma, 

ou eram silenciados com risos e murmúrios. 

Já nas observações da disciplina de Educação Física, as práticas pedagógicas 

elaboradas pelo professor Valdo vêm inscritas da seguinte maneira: para cada turma, a 

disciplina acontecia em duas aulas por semana, sendo uma somente para meninos e outra 

somente para meninas. Um dos motivos dessa separação, segundo a aluna Amanda, por 

exemplo, se dá em razão de as meninas terem de ir de short muito curto para as aulas; assim, 

segundo ela, seria por causa das roupas, pois “os meninos vão ficar falando, pois os meninos 

são uns bestas”. Quando a aula acontecia reunido meninos e meninos, todos comemoravam e 

se mostravam mais eufóricos e animados. 
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Desse modo, as concepções de sexualidade que se inscrevem nos espaços tidos como 

pedagógicos, a exemplo da sala de aula, são atravessadas pela noção compartilhada no 

sistema educacional nacional de uma sexualidade a ser contida, resguardada e educada 

(BRAGA, 2006). Tais concepções são distintas no discurso pedagógico e no discurso da hora 

do recreio, e é como se este último anunciasse o tempo de indisciplina do corpo para o 

posterior retorno ao estado de controle deste. Algumas das cenas observadas em que essa 

ideia parece ser colocada em prática se davam no momento do soar da campainha da escola. 

Logo que era dado o toque, os espaços tinham um único som, o dos gritos eufóricos dos 

alunos e alunas, saindo o mais rapidamente possível de suas salas para se misturarem, 

correndo, batendo-se, esbarrando-se pelo pátio até a grama, em meio às noções de espaços 

que discuti no tópico anterior. Assim, pode-se perceber como os sistemas éticos espaciais têm 

uma construção que se pauta por discursos tomados como oficiais e normativo-disciplinares. 

Tais discursos se interligam a espaços pedagógicos em contraposição a discursos com mais 

autonomia nos espaços de recreação distantes daqueles exercidos pelas práticas pedagógicas. 

 

2.3 Personagens 

 

Apresentados os espaços de atuação e as “pseudossinopses” (os discursos oficializados 

da escola) desse enredo escolar, resta saber quais são os personagens atuantes nesses cenários. 

 

2.3.1 Meninos e meninas, protagonistas e coadjuvantes 

 

2.3.1.1 Meninos: DJs e jogadores 

 

Um dos primeiros personagens que vi configurar foi a figura de um DJ, interligado a 

uma linha de jogador de futebol. Comecei a percebê-lo quando, sentada no banco do pátio, 

conversando com Amanda (nove anos, 5º ano), ela chamou minha atenção para um menino 

que passava, dizendo: “Aquele menino que passou é Antenor. Todas as meninas são 

apaixonadas por ele. Ele já ficou com todas as meninas de todas as séries.” Ela o identificou: 

“Ele é o de cabelo moicano.” Pouco depois, passou outro menino e Amanda também o 

identificou: “Aquele ali é Ávilo, amigo de Antenor”. 

Ávilo e Antenor traziam atributos muitos semelhantes. O primeiro caminhava com 

fone de ouvido, aparelho celular no bolso da frente, boné de marca famosa, tendo em um dos 

braços um desenho feito a caneta parecendo uma tatuagem e no mesmo braço um elástico 
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amarrado. Tinha um olhar sempre à frente, com pálpebras um pouco fechadas, além de um 

gingado na maneira de andar. Com cor cabocla e estatura mediana, era magro, com pequenas 

definições dos músculos do braço e abdômen. Tinha um estilo que envolvia calça folgada 

mostrando parte da borda da cueca, enquanto a blusa que compunha o uniforme da escola era 

presa em um lado do cinto da calça. Também usava cabelo moicano (rente à cabeça nas 

laterais e mais cheio ao meio, tipo uma crista, e no final da nuca um pequeno e fino chumaço 

que se prolonga até o fim do pescoço, sendo um estilo fortemente usado por jogadores de 

futebol brasileiros) e no pescoço uma corrente metálica grossa, entre outros acessórios, como 

canetas presas à gola da camisa. 

Antenor tinha certos atributos que o vinculavam a Ávilo, como o cabelo moicano com 

pequenas colorações luminosas aloiradas, ambos assemelhando-se ainda na maneira de andar, 

com certo gingado, na calça folgada, em algum desenho no corpo feito com caneta ou rena e 

por uma corrente metálica grossa no pescoço. Também era caboclo, com estatura mediana, 

corpo magro com pequenas definições dos músculos, trazendo o celular sempre à mão, com 

alguma música tocando. Outro atributo que se configurava em Antenor era a característica de 

jogador de futebol conjugada à de DJ, como será explicado adiante. Assim, somava-se a suas 

performances o uso de camisas de times de futebol ou de camisas regatas por baixo do 

uniforme. 

Essa configuração de personagem também era percebida em algumas conversas que 

eles estabeleceram entre os amigos e comigo. Antenor, por exemplo, em nosso primeiro 

contato no pátio, contou de sua vida de jogador. A conversa aconteceu nos bancos desse 

lugar, após sua expulsão da sala de aula. Contou de sua trajetória futebolística pelo time 

cabense e que iria começar a jogar pelo time Santa Cruz nas próximas semanas. Antenor 

acrescentava ao gosto pelo futebol a música e a direção de motos e carros. Foi durante as 

observações em salas de aula que sua ligação com a figura de DJ ficou clara. Uma das 

conversas paralelas na sala foi por mim observada acontecendo entre eles e outro amigo, 

Adilson: assinavam pequenos papéis como se fossem autógrafos – DJ Ninja, DJ Cu e DJ 

Love, respectivamente Antenor, Adilson e Ávilo. Valter, o professor de Matemática, 

reclamou ao perceber a movimentação entre eles, que passou a se estender às meninas Ísis e 

Horrana, sentadas atrás, na fila do lado. Recolheu os papéis, que eles entregaram dizendo que 

os “autógrafos” lhe possibilitariam sentar-se na fila da frente dos shows que fariam, com a 

ressalva de que o professor não ficasse metido. Todos na sala riram. Ainda assim, os meninos 

continuaram a passar os papéis recortados, os quais pedi para ver. Ávilo, então, me entregou 

um, enfatizando bem a ação para Antenor e finalizando o ato ao voltar-se para as meninas ao 
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redor e dizer que elas não haviam pedido por vergonha, mas que estavam perdendo a 

oportunidade de ter contato com “um famoso”. 

Outras ações cujos roteiros tinham por foco os DJs foram observadas em conversas 

nas laterais da escola. Antenor e Ávilo mantinham sempre uma música tocando no celular. 

Em um desses momentos, mostraram-me as músicas e pediram que eu ouvisse algo que 

haviam feito. Logo, mostraram uma “pegadinha” feita por eles intitulada, “Sogra titica”, e 

contaram que havia ficado bastante famosa, com milhares de acessos no YouTube.
9
 Ao 

falarem da construção e da gravação da pegadinha, explicaram como utilizaram o computador 

para mudar um pouco a voz e a função de cada um nesse processo. O conteúdo da pegadinha 

é de um suposto namorado que, ao ligar para a casa da namorada, é atendido por quem seria a 

sogra. Com isso, ocorre um impasse para a sogra acreditar que sua filha de 14 anos estaria 

namorando. Ela então diz: “Ela não tem idade para ‘tá namorando’, não.” Ele diz que tem 16 

anos, enquanto a mulher fala que nesse caso ele já seria bem mais sabido: “Sabe bem das 

coisas. A minha filha é apenas um bebê.” Assim, os meninos vão discutindo com a mulher, 

que não se conforma e se propõe vigiar a filha todo o tempo, levando-a para a e pegando-a na 

escola. Na pegadinha, o namorado questiona a sogra: “E na hora do recreio, a senhora 

também vai ficar com ela?”, “Não!”, “Então, pode deixar que eu fico!”. Na história montada e 

nos diálogos da pegadinha da “Sogra titica”, revela-se o caráter de descrença quanto à 

sexualidade, ainda que adolescente, sobretudo por se tratar de uma menina de 14 anos. É 

firmada, então, a ideia da vigilância dessa suposta sexualidade que veio a aparecer. 

A divulgação tanto das músicas quanto dessa pegadinha foi feita pelo celular via 

bluetooth, até que o vídeo se disseminou pela internet, fugindo ao controle deles, e outras 

pessoas acabaram fazendo uma encenação do áudio. Logo se começou a mostrar, pelo 

telefone, algumas produções deles dizendo-se que se tratava dos DJs Kiko (Luan), Love 

(Ávilo) e Rato (Adilson), sendo seus nomes sempre escolhidos por Ávilo. 

Contaram de uma música que fizeram e que, para fazer o som, precisaram roubar um 

bode, pois não tinham recurso de áudio. Assim, foram pegos no ato pela polícia e levaram 

“baculejos” (forma de revista considerada agressiva). Disseram que já tinham levado diversos 

“baculejos” da polícia e se puseram a explicar como se deve proceder para que não aconteça 

abuso por parte dos policiais. Segundo seu relato, quando a polícia chega, manda-os abrir as 

pernas e passam a mão por todo o corpo. Nesse momento da revista, os meninos soltam 

                                                 
9
 Site de uma rede social de vídeos, na qual o áudio deles é dublado por dois rapazes desconhecidos, alguns dos 

links já estando com mais de 100 mil acessos. Disponível em: 

<http://www.youtube.com/watch?v=mNsu5J3MEao> e <http://www.youtube.com/watch?v=joCV1c0prr4>. 

http://www.youtube.com/watch?v=mNsu5J3MEao


62 

 

expressões do tipo: “Tá ficando duro!”, como se aquele ato dos policiais fosse algo excitante. 

Logo, os policiais afastam-se com repulsa, dizendo: “Oxente! O que é isso?” Mas eles não 

podem baixar o tom irônico das expressões usadas, caso contrário os policiais acabariam 

sendo mais violentos. Dessa maneira, livram-se de abusos por parte das autoridades. Ainda, 

nessa cena acionam o sexual para suas performances, ações e construção de roteiros. A figura 

dos DJs, MC’s e rappers torna-os alvo fácil da polícia e sujeitos suspeitos da sexualidade ou 

do uso de drogas. 

É perceptível, no teor dos raps criados por eles e da pegadinha, o uso da sexualidade 

para interagir e se comunicar. São músicas que falam do dia a dia das meninas que querem 

ficar com eles. Por exemplo, a conotação da música dos MC’s Metal e Cego, “Novinha, tá 

querendo o quê?”,
10

 se reconfigura no contexto escolar sob a ótica desses meninos, 

personagens principais para as meninas mais novinhas da escola, que vão atrás deles e querem 

ficar ou fazem encenações com seus corpos chamando a atenção dos meninos. Assim, os 

conteúdos falam do proibido e do desejo, das práticas e dos agenciamentos sobre sexualidade. 

Falam, ainda, de como se aproximar das garotas, do uso de tecnologias sexuais/eróticas e suas 

variedades em prol do prazer, como a camisinha aromatizada, de chocolate e outros diversos 

sabores, de que fazem uso. As músicas falam também das posições para os atos sexuais, como 

a posição da lagartixa, similar à do cachorrinho, ou a da rã, cantadas pelos MC’s Metal e 

Cego. 

Assim, descrevi melhor esses dois personagens, Ávilo e Antenor, porque se tornam 

“protagonistas” dos enredos que se formam. O fato de serem protagonistas não retira a 

importância de nenhum outro personagem que participe da cena, o que acontece é mais um 

jogo de luz ao dar foco a esses dois atores sociais. Ávilo e Antenor são parceiros que 

compartilham o dispositivo de luz e de holofote na cena social. Até porque, não caracterizo o 

exercício do jogo de luz como mais um atributo desses protagonistas, mas uma composição 

dos outros que compõem a cena social. São esses outros, entre eles os coadjuvantes, que 

exercitam o movimento da luz. Seria como se a “máquina holofote” fosse cada um desses 

outros e, no movimento deles, feixes de luz fossem lançados em meio ao fluxo social como 

                                                 
10

 MC’s Metal e Cego são pernambucanos de Recife que tomaram proporção no cenário musical nacional e 

passaram por um processo pelo Ministério Público, acusados de sexo com adolescentes. Letra da música: 

“Novinha, tá querendo o quê?/ Novinha, tá querendo o quê, hein?/ Eu vou cair na bagaceira que hoje eu tô 

solteiro/ E quem ficar comigo vai lembrar o ano inteiro/ Eu tô com o Nextel ligado/ Vou ligar pro metal: avisa 

pras novinhas/ Que hoje eu vou pegar geral/ Então,/ Tá querendo o quê, novinha?/ Tá querendo o quê?/ Tá 

querendo o quê, novinha?/ Tá querendo o quê?/ (Eu quero te ter, eu quero te ter) 2×/ Cego tá desandado, tá com 

Peru sem freio/ As novinhas tá doida querendo ficar no meio/ Só camarote vip e área reservada/ Mulher é 

nacional e a bebida é importada.” Disponível em: <http://letras.mus.br/mc-metal-cego/#mais-

acessadas/1942432>, sem a correção da ortografia. 
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que guiados por desejos e paixões, chamando a atenção para aqueles atributos que refletem a 

luz lançada pela “máquina”. É como se essas luzes refletidas reelaborassem e reorganizassem 

os atributos dos demais atores sociais. 

Imagine-se em um teatro, por exemplo. Poucos segundos antes de o espetáculo 

começar, todas as luzes e som se apagam e por um momento nada e ninguém existem, exceto 

a escuridão, até que as cortinas se abrem e um holofote movimenta feixes de luz sobre o palco 

até determinado ator/atriz, e essa luz sai da direção da plateia. Desse jogo de luz sobre os 

personagens, há uma composição de referências sobre eles: aqueles em que a luz se foca por 

mais tempo se mantêm mais próximos ou distantes do público da plateia, em termos de 

desejos, sentimentos e atributos. Do mesmo modo, os que protagonizam e executam atitudes, 

discursos e atos partem das ações e expressões percebidas na plateia, por exemplo, de repulsa, 

agrado, de prestígio ou depreciação, o que possibilitará aos atores potencializar certas ações 

ou mudar a entonação dos roteiros construídos. 

Percebe-se, nesse sentido, que com a luz focando os dois personagens analisados, 

Ávilo e Antenor, o reflexo torna-se referência para os demais personagens, como para as 

ações de mais outros dois meninos, Adilson e Luan, que se aproximam mais desse referencial 

de Ávilo e Antenor, sendo também os alunos mais próximos deles no círculo de amizade. 

Adilson tem alguns atributos que o aproximam daqueles atores, como cabelo meio moicano, 

pois, tendo uma característica mais encaracolada, não consegue formar muito bem a crista do 

estilo do cabelo; também faz uso do boné, o qual é uma característica bem demarcada, por 

raramente tirá-lo da cabeça; tem o andar com um pouco de gingado – porém, em seus 

atributos, os traços que o singularizam também geram distância das referências dos 

personagens principais. De maneira semelhante ocorre com Luan. 

Outro gesto característico entre os meninos é o de sair da sala para ir ao banheiro, 

momento em que molham o cabelo, rearrumando-o com as mãos ou pentes. Existem 

personagens imersos no âmbito nacional que são acionados por esses atores desse contexto 

escolar. Os personagens aos quais me refiro estão apresentados nas figuras de jogadores de 

futebol, como Neymar,
11

 e na figura de DJs ou MC’s, como MC’s Metal, Cego e Sheldon.
12

 

Tais personagens de foco nacional têm suas referências trazidas por determinados atores no 

                                                 
11

 Neymar da Silva Santos Júnior, conhecido por Neymar, é do estado de São Paulo e tem 21 anos. Tornou-se 

jogador de futebol pelo Santos Futebol Clube e atualmente tem defendido a Seleção Brasileira na posição de 

atacante. 
12

 Sheldon da Silva Ferreira, 21 anos, é conhecido como MC Sheldon. Igualmente aos MC’s Metal e Cego, 

escreveu músicas polêmicas, uma das quais o fez ser encaminhado à sede do Departamento de Homicídios e de 

Proteção à Pessoa (DHPP) do Recife. A música daria indícios e detalhes de um crime cometido na Comunidade 

do Coque, no Recife. Outra música de Sheldon que também causou polêmica foi “Vem, novinha”, por fazer 

referência a mulheres menores de idade. 
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contexto escolar, e aqueles que mais conseguem se aproximar desses outros atores 

protagonistas nacionais adquirem maior destaque, sendo-lhes direcionado mais foco de luz. 

Nesses roteiros, apresenta-se uma ação de sexualidade pela via da satisfação do desejo do 

corpo, do corpo em desejo e desejado por meninos e meninas. 

Nas vezes em que Ávilo ou Antenor saíam da sala, o corredor que se volta para o pátio 

tornava-se praticamente passarela de desfile deles, cada passo sendo observado por meninas 

como Amanda, que demonstrava interesse por essas figuras na busca de olhares, seguindo-os, 

tocando seu corpo por brincadeira ou tecendo comentários sobre eles. Esses personagens são 

trazidos novamente para comentário por parte de Vic, Felícia e Dayse. Durante a programação 

de um piquenique e festinha, essas meninas questionaram-se quem chamariam dos meninos. 

Felícia disse: “Que tal Ávilo?”, ao que Dayse retrucou que seria bom. Uma jogou para a outra 

a decisão até que outras meninas que passavam escutaram a conversa, perguntando: “Vocês 

estão a fim de Ávilo, é?” Responderam que não, enquanto as outras se afastaram dizendo que 

falariam para ele que elas estavam apaixonadas, sim. As três ficaram receosas mais pela 

reação de Ávilo do que pelo que as meninas haviam anunciado. Assim, ficaram estendendo a 

cabeça para o corredor a fim de saber se as outras cumpririam o que haviam dito. De repente, 

elas saem do corredor para o pátio apontando as supostas apaixonadas por Ávilo. Nesse 

momento, Felícia, Vic e Dayse nem olham para o lado dele, fazendo de conta olhar algo entre 

si. Ávilo olha e sai com o celular na mão sem dizer nada. Pouco tempo depois, volta e se senta 

na escada principal. Dayse, Vic e Felícia, então, se aproximam e comentam do celular dele, 

depois interagem pegando as canetas na gola de sua camisa e escrevem algo em uma pulseira 

branca no braço dele. Ele interagia com poucas palavras e mais com olhar e possibilitando o 

acesso delas a seus acessórios. Quando, ao final, param de interagir diretamente, vêm para 

perto de mim sorrindo e comentam que tinham se falado e que uma delas havia conseguido 

ficar com a caneta dele. Ou seja, agora tinham algo que podia relembrá-lo. Assim como nessa 

cena, existiram outras nas quais Ávilo teve sempre seu nome posto nos comentários e na 

admiração quase de fã clube. Certo dia, em uma atividade do evento chamado “Planetário”, 

Amanda disse, ao vê-lo passar: “Disseram que Ávilo, na hora do escuro da tenda do 

Planetário, pegou e deu um beijo numa menina aqui. Ela ficou arretada e disse que iria contar 

para o pai. Ele vai se ferrar!” Dessa mesma maneira surgem outros comentários do tipo: 

“Olha, aquela dali é a namorada de Ávilo” (ou de Antenor), ou são conversas sobre: “Aquela 

menina ali está ficando com Antenor” (ou com Ávilo); em seguida, situam de onde é a 

menina, sua turma, escola ou vizinhança. 
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O atrativo de desejo na figura desses protagonistas também é percebível na relação 

com os meninos. Ávilo e Antenor conduzem a maior parte da conversa, são ouvidos e 

seguidos nas propostas do que fazer e desenvolver na escola, como ir para tal lugar, fazer 

raps, entre outras atividades. Muitas vezes, decidem fazer raps em vários lugares pela escola, 

como banheiros, na parte posterior ou por trás da quadra. Nessas atividades, ao menos três 

meninos os seguem. Esses personagens são os primeiros a inovar e a quebrar regras 

implícitas, como ir para a parte de trás da quadra. Nesse percurso, outros meninos os seguem, 

aflitos, contudo, por receberem punição ou pelo que podem encontrar, mas fazer isso é 

“parecer legal”, permitindo circular pelo grupo de amizade desses. 

 

2.3.1.2 Modelos, dançarinas e mães 

 

Nesse contexto, aparecem outros personagens que se destacam como principais na 

figura de duas alunas. O personagem caracterizado é o da modelo que toma a cena, por 

intermédio de Michele e Liana (ambas com 12 anos, 6º ano). Elas têm um estilo que aciona a 

imagem das modelos de grife de top nacional e internacional, entre elas Gisele Bündchen e 

Alessandra Ambrósio. Michele e Liana são magras, altas, cabelos longos e relatam já ter feito 

testes de modelo para a Vogue e a Agência Brasil no Recife. Inclusive Liana iria fazer novos 

testes nessa agência. Ambas haviam se inscrito, mas apenas Liana fora chamada, então 

desistiu para ser solidária com a amiga. Aqui acontece o semelhante à roteirização de Ávilo e 

Antenor: elas estão no foco de luz que faz com que se tornem referência para os outros 

personagens. São referências com relação ao que escutam, fazem, à maneira de caminhar e até 

mesmo relacionar-se afetivo-sexualmente. Estar em sua companhia proporciona prestígio às 

outras meninas. Logo, são tomadas como referência a ser seguida, embora a interação com 

essas “meninas modelos” não aconteça na brincadeira, nas conversas nas laterais, pois se 

assemelham a modelo de vitrine, que não se mistura com os demais, mas está ali sempre 

presente e visível. Quanto às relações afetivo-sexuais, a elas passa a se vincular o contexto 

dos meninos mais velhos, pois, apesar de estudarem na última turma da manhã, suas paqueras 

se situam sempre no turno da tarde, com esses meninos. 

Em conjunto à figura de modelo, aparece ainda a figura da dançarina, especialmente 

dançarina de “swingueira” (ritmo musical). Os pontos de referência se voltam para Michele, 

que já havia tido aula de swingueira, além de costumar dançar quando saía ou curtia com os 

amigos. Nas aulas de Educação Física, a maior parte das meninas subia até um salão em um 

piso superior da quadra e lá colocava músicas no celular e dançava. Michele e Liana 
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apresentavam os passos de dança, enquanto as demais que o erravam eram afastadas da linha 

de frente e passadas para a de trás com outras meninas. Alguns dos personagens coadjuvantes 

até se arriscavam a dizer ou a incluir um passo de dança que também curtia, mas ficava ao 

critério de Michele dizer o que era legal ou não. 

Além dessa referência, outra era acionada e compunha a figura acoplada à da modelo: 

a de “ser mãe”. Essas meninas se vinculavam a outras menores que elas, que as chamavam de 

“mãe”. Michele, por exemplo, enquanto conversava comigo no pátio, chamou uma das 

menores que passava perto, que se sentou em seu colo, ouvindo a conversa. O vocativo 

utilizado foi: “Vem cá, minha filhinha.” Escutei essa mesma fala de Michele em abraços em 

Amanda: “Sou mãe dela. [...] é o jeito que a gente fala... Essa é minha filhinha, eu gosto muito 

delas.” Michele ainda se referia a outras meninas que passavam da seguinte maneira: “Aquela 

também é minha filhinha.” Assim, Amanda me apresentou a essa menina se referindo a ela 

como sua “mãe”, ao passo que ela se referiu a Amanda como sua filha. Perguntei, então, o que 

seria “ser filhinha” e obtive a seguinte resposta dada por Michele: “Eu gosto delas, são umas 

fofas.” Durante minhas observações, percebi que essas “filhinhas” eram as que recebiam mais 

conselhos ou tornavam-se admiradoras dessas mais velhas. 

 

2.3.1.3 As “meninas do estudo” e outros coadjuvantes 

 

Já em outro polo de atuação, encontramos os personagens daquelas que dizem estudar, 

como se tal roteiro eliminasse possíveis atributos sexuais de seus personagens. Cito 

especialmente dois casos, Yana e Suelen, que chegam a se denominar “meninas dos estudos”, 

como quando, em meio a conversas de namoro e ficar, Yana diz: “Eu, não! [quanto a ter 

namorado] Eu sou uma menina dos estudos, quero ser médica.” Suelen tem um discurso 

semelhante. Suas ações se inscrevem como se esses personagens não tivessem desejos ou 

vivências da sexualidade, sendo prontamente nomeados de “as meninas dos estudos”. Seus 

estilos são compostos invariavelmente de tênis, calça jeans e camisa do uniforme. Têm um 

jeito e estilo mais despojados. 

Nos roteiros estabelecidos, haveria ainda os personagens coadjuvantes, mais próximos 

dos atores sociais de foco principal. Coadjuvantes porque reforçam as performances dos 

protagonistas, tornando-se os holofotes que possibilitam a reflexão dos atributos de referência 

destes. Diante dessas descrições, as referências citadas aqui e tomadas pelos atores sociais, 

com base nos protagonistas, parecem ser experimentadas em parcerias pelos alunos, como em 

cenas que são compartilhadas, na maior parte das vezes, por pares de personagens como 
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Antenor e Ávilo, Michele e Liana. Depois, entre os personagens tomados como coadjuvantes 

estão parceiras como Vic e Dayse, Ísis e Horrana, Joelma e Ludmila, Adilson e Luan, Sony e 

Adolfo, e, entre os antagonistas, nomearia Yana e Suelen. Geralmente, as relações entre essas 

parcerias de personagens acontecem de meninos com meninos e meninas com meninas, 

exceto pelas ligações fraternas, por exemplo, Atena e Adão. Ainda percebo que é nas 

interações, no fluxo das ações, que os sujeitos acionam os elementos apropriados em suas 

performances verbais e corporais para se colocarem melhor nas regras do jogo, pois há um 

jogo daquilo que outros desejarão neles e do que eles desejam dos outros. Porém, há um 

agenciamento intenso de seus corpos e prazeres (RIOS, 2004). Destacamos, contudo, ao longo 

deste tópico, atores principais de protagonistas, porém nenhum deixa de ter sua importância 

na construção das relações, das compreensões mais diversas. Enfatizo, especialmente, a 

compreensão de sexualidade compartilhada no grupo. No entanto, são perceptíveis as 

derivações de um ator para outro e suas formas de se interligar a outros personagens. 

 

2.3.1.4 Os antagonistas 

 

Contracenando com esses atores, apresentam-se os personagens antagonistas do 

enredo, configurados na figura dos adultos, presentes ainda que pela via de um discurso 

implícito nos espaços de ação do cenário. Nesse enredo, sobressai-se a figura de professores, 

coordenadores, funcionárias da limpeza e mães, fortemente presentes em ações de controle e 

repreensão. Alguns desses exemplos podem ser percebidos em descrições e discussões, no 

discurso que está atravessado no espaço da escola, da sala de aula e do pátio para aqueles de 

maior liberdade e autonomia, como a lateral e a parte posterior da escola. Carla e Giza, por 

exemplo, reclamavam constantemente e chamava os meninos para a frente da escola. 

Ainda que os alunos e alunas agenciem as execuções de roteiros nesse cenário, os 

protagonistas e coadjuvantes são coagidos e questionados por essa liberdade tomada no uso 

dos espaços. Suelen, por exemplo, ao contar sobre Ávilo “pegando nas partes íntimas de 

Joelma” atrás da escola, relata que a mãe desta chegou à escola em um desses momentos e a 

encontrou saindo detrás do prédio. A mãe teria brigado bastante tanto com a filha quanto com 

Ludmila, por estarem atrás da escola, mas não chegou a saber sobre Ávilo. Suelen conta, 

ainda indignada, que certa vez chegou uma mãe dizendo que “quem fica lá atrás não presta!”, 

ou seja, que seriam “maloqueiras”. No momento em que a mãe falou essa palavra, ninguém 

teria dito nada, nem se defendido. Suelen, apesar de quase falar que não tinham aula, achou a 

cena tão terrível que se calou, pois “maloqueira” queria dizer, segundo ela, que as meninas 
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ficavam com os meninos, ficavam com conversas feias e brincadeiras. Além disso, presenciei 

alguns desses momentos em que essas crianças foram coibidas e questionadas por exercitarem 

uma suposta sexualidade e se deslocarem em espaços tidos como sociossexuais indevidos, 

como a lateral e parte posterior da escola. 

Logo, percebe-se que as principais ações desses personagens antagonistas acontecem 

por via da punição para ações que ocorram fora dos discursos oficializados sobre sexualidade 

preconizada naquele cenário. Do mesmo modo, a comunicação e a interação entre esses 

personagens antagonistas, protagonistas e coadjuvantes são podadas, evitando uma 

compreensão entre os diversos atores. Qualquer ato que acontecesse era denunciado e punido 

apenas com o argumento de ser proibido, sem explicações que promovessem entendimento 

dos atos marginalizados. 

 

2.4 Adereços na composição de personagens 

 

Agora que situamos os personagens e como são produzidos e reproduzidos entre os 

espaços desse cenário escolar, ressaltaremos algumas ferramentas que ajudam a compor tais 

atores e tornam-se, algumas vezes, atributos destes na caracterização de estilos. 

Uma dessas ferramentas é o uso de equipamentos eletrônicos e derivados, como 

internet, dos quais são retirados vários estilos e modelos para “personalizar-se”. Ainda que os 

alunos observados não tenham, em geral, acesso à internet em casa, eles entram em lan 

houses. Assim, selecionam, olham e acessam redes sociais, compartilhando conteúdos que 

tenham curtido e passando os de maior interesse para o celular por download. Do celular, o 

conteúdo migra para o amigo via bluetooth. Nesse contexto, esse aparelho torna-se a fonte de 

maior “compartilhamento” e um grande multiplicador de “arquivos” que possibilitam acionar 

diferentes roteiros para além de seus universos. 

O celular, muitas vezes, é incorporado como característica de cada ator, expressa no 

uso, como no caso do DJ, que passa ouvindo música pelos corredores, ou na aparência, por 

meio de adesivos, cores e estilos. Torna-se, em certos momentos, o ponto de interação entre 

os sujeitos, a exemplo da aproximação entre Dayse, Vic e Ávilo, quando estão planejando 

chamá-lo para uma festinha. A conversa se desenrola em torno do celular dele, que se 

encontrava sempre à mão, com Ávilo a mostrar imagens e músicas. É bastante comum ver 

grupos reunidos e no centro estar um celular, com alguma imagem sendo passada, uma 

música tocada, um vídeo assistido, entre outros. Com o celular, eles produzem fotos, som e 

vídeo que são postados em redes sociais. 
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Em meio a esse mecanismo, a sexualidade toma proporção no que é caracterizado 

pelos atributos, estilos, referências possibilitadas ao grupo e pelos conteúdos compartilhados, 

na maior parte de caráter sexual/erótico; por exemplo, tirar uma simples foto pode vir a 

suscitar várias conotações pelos estudantes. Um caso foi contado durante uma aula de 

Educação Física, na qual era costume alguém chegar e apontar para outro contando quem 

estaria namorando ou ficando com quem. Joelma se aproximou e mostrou: “Olha, aquela lá na 

arquibancada é a namorada de ‘Zafique’ [apelido de Adilson]. Ela tem ciúmes de mim porque 

no celular dele tem uma foto da gente sentado juntos na sala de aula; ela achou a foto suspeita. 

Mas é uma besteira isso.” Outras utilizações com teor sexual acontecem quando eles vão para 

a lateral da escola compartilhar ou assistir a trechos de filmes pornôs. Essa cena era com 

frequência observada pouco antes das aulas de Educação Física, antes da abertura do portão 

da quadra. Quem tinha mais conteúdos sexuais/eróticos no celular eram Ávilo, Antenor, 

Salvador, Luan e Carl. 

Um dos momentos em que os presenciei reunidos assistindo aos vídeos foi antes de 

uma das aulas de Educação Física só para meninos. Todos estavam olhando fixamente para o 

aparelho na mão de Ávilo e vez por outra um deles dava um grito: “Caralho, olha isso!” 

Quando se dirigiam para a quadra, Sony se aproximou e me contou: “A gente ‘tava’ vendo 

uns vídeos pornôs no celular do Salvador; ele tem um monte.” Perguntei o que haveria nesses 

vídeos de que ele estava falando. Sony contou que havia homens e mulheres fazendo 

“safadeza”. Perguntei, então, o que era “safadeza”, ao que ele responder: “É fazer ousadia...”. 

Questionei o que seria a tal “ousadia”, e eles me olharam dizendo: “Tu sabe o que é ousadia?” 

Falei que talvez até soubesse, mas que não sabia se era o mesmo que eles pensavam. Então, 

três deles responderam juntos, quase ao mesmo tempo: “É fazer filho... É ousadia, é fazer 

sexo.” Riram. Perguntei a Sony do que ele havia gostado nos vídeos: “Duas mulheres se 

pegando e tem outro da mulher chupando o homem.” Em seguida, chamou: “Ei, Salvador, 

mostra ‘pra’ ela aqui.” Salvador se aproximou ainda meio sem jeito. Então, repassei a 

pergunta que havia feito a Sony para o grupo de sete meninos que se aproximavam do portão. 

Luan disse: “Gostei de um com duas mulheres e um homem que eu até tinha no meu celular. 

Eu tinha porque pegava do celular do meu pai. Depois ele apagou um monte.” Após ouvir 

sobre o vídeo das mulheres, falei: “Tem esses vídeos aí que vocês falaram, mas tem algum 

com dois homens ‘pra’ ver?” De imediato Luan, Salvador e Sony riram: “Oxe! Não, eu só 

assisto com mulher...” Começou uma brincadeira descontraída, e perguntei: “Mas alguém já 

beijou o amigo mesmo que fosse de brincadeira?” Novamente eles riram, negando de modo 

enfático. 
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Em outras conversas no pátio retratando o mesmo assunto, em que eu falava com 

Sony, Adão, Salvador, Luan e Atena, procurei me informar sobre onde eles conseguiam os 

arquivos do celular (imagens, vídeos e músicas). Salvador disse que baixavam do Google ou 

gravavam do pai, mas a maior parte vinha da internet, acessada em lan houses. Carl 

complementou dizendo que conseguia também dos amigos. Atena se colocou na conversa ao 

contar ter visto alguns dos vídeos pornôs por celular com um ex-namorado, que namorara 

somente um mês por conta dessas características, como ter vídeos sexuais no celular. Por 

achá-lo muito safado, não o quis mais. 

Essa ferramenta como atributo ainda foi percebida, durante a segunda parte de minhas 

observações, integrada aos roteiros sexuais, ao ser convidada para estar com eles na lateral da 

escola. Nas discussões que ocorriam entre meninos e meninas, uma delas emergiu após 

Antenor e Ávilo mostrarem algumas de suas músicas de conteúdo erótico, passando, depois, 

um vídeo no celular e comentando, contudo, que aquele não poderia ser visto, pois havia 

meninas presentes. Uma delas (Mary, de 14 anos, prima de Joelma), da turma da tarde, que se 

encontrava por lá naquele turno, questionou a fala de Ávilo: “Oxe, menino! Quem não assistiu 

a filmes pornôs?” Horrana, que estava presente, disse nunca ter visto. Todos se voltaram para 

ela e exclamaram: “Oxe, menina!” Joelma também disse não ter visto, mas que havia 

brincado na brincadeira dos dadinhos, jogo erótico com uso dados que indicam que posições 

sexuais devem ser feitas em que cada lado do dado traz posições sexuais. Relatou uma 

posição que trazia a mulher de boca aberta sobre o pênis do homem. A prima disse também 

ter os dadinhos. 

Quanto a esses conteúdos presentes e compartilhados pelos celulares, percebo que nos 

aparelhos das meninas há mais do que vídeos. Elas também fazem uso de imagens e músicas. 

Algumas dessas imagens são de poses fotográficas sensuais de homens famosos e do grupo 

Rebeldes, além de imagens com pequenos textos de uma bonequinha rosa vestida de calça 

jeans e blusa colada. Uma das frases diz: “Meu nome é santinha, tenho cara de anjinha, mas 

de anjinha eu não tenho nada.” Dos vídeos mostrados, há os do site “Kabumm”, com 

conteúdos de piadas sobre traição, namoro, entre outros. Quanto às músicas escutadas e 

compartilhadas, recordo de algumas mostradas por Vic, Adolfo, Sony, Salvador, Antenor, 

Luan, Helena, Ellen, Suelen, Liana, Amanda e Horrana, que são com frequência da banda 

Musa do Calipso, de MC Sheldon, Sorriso Maroto, NXZero, das “empreguetes”, entre outros. 

Faz parte das ações diárias dos alunos e alunas aproximarem-se uns dos outros para 

trocar o que estão ouvindo ou mostrar e comentar o som do colega. Certa vez, Antenor, 

passando a meu lado no pátio, falou para Adilson que tinha músicas legais, menos a das 
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“empreguetes”, a qual ele imaginava que Adilson teria. Este então disse: “‘Tas’ de onda, é?” 

Nesse momento, as meninas Dayse, Vic e Felícia saíam do pátio para o banheiro combinando 

dançar a música mencionada, em que cada uma delas seria uma das três atrizes da novela que 

formavam o grupo que cantava a música. Pela porta do banheiro, vendo-as dançar, os meninos 

gritaram: “Hummm!...”, o que as fez logo sair do banheiro em direção à escada da rampa de 

acesso ao primeiro andar, para se distanciarem deles. Assim, com o uso dessas ferramentas, 

há uma espécie de jogo de sedução no aproximar-se e distanciar-se, pois, ao mesmo tempo 

que elas se afastam, logo em seguida retornam para o lugar de visibilidade e voltam a dançar 

aos olhos dos demais alunos pela porta entreaberta do banheiro. 

A maquiagem era outro item bastante compartilhado entre as meninas. Duas em 

especial, Ellen e Dayse, tinham uma maleta com vários lápis, com diversas cores de sombras 

e batom, os dois itens de maquiagem mais utilizados por lá. Além dessa maleta, elas levavam 

rímel de diversas cores. As cores que mais se destacavam eram as azuis e o laranja. Ellen 

deixava sua maquiagem no estojo, o qual ficava à disposição das meninas. Quando havia uma 

cor diferente, as primeiras que a utilizavam na escola eram Michele e Liana, que já vinham de 

casa com base e blush. Quando passavam maquiagem, agiam como se uma luz saísse de si 

mesmas e brilhasse por si só. 

Desde o primeiro dia de observação, a maquiagem esteve presente; por exemplo, com 

Amanda a me mostrar seu caderno, no qual apareciam desenhos dos lábios com batom. Eram 

três desenhos de boca: um com a boca fechada, outro fazendo biquinho e um terceiro com a 

boca entreaberta. Ela perguntou o que eu achava das imagens, e eu disse que eram legais. Em 

seguida, me perguntou qual eu achava mais bonita. Eu disse então ter ficado em dúvida, 

devolvendo-lhe a pergunta. Amanda, então, comentou que uma amiga achava mais bonita a 

do biquinho, mas ela mesma gostava mais da de boca entreaberta; dizia ser a predileta, por ser 

mais carnuda. Perguntei quem havia feito os desenhos, ao que respondeu ser ela mesma, que 

passava batom em casa e fazia isso; ela tinha vários daqueles. Utilizava o batom da mãe para 

fazer; havia batom de diversas cores. Costumava passar batom preto e dizer que era vampira 

em brincadeiras com seus irmãos, um de oito anos e outro de cinco. Depois passavam batom 

vermelho no dente para dizer que era sangue de mordida. Naquele mesmo dia, Amanda usava 

um pouco de maquiagem no rosto, um batom com brilho rosado e sombra rosada. 

Após esse esboço dos personagens e de seus atributos no contexto escolar, torna-se 

visível a influência da mídia, especialmente por meio da internet, na constituição de 

personagens e do agenciamento destes, além de apresentar a influência de outros apetrechos 

como a maquiagem e de outros objetos na composição destes personagens. Portanto, o 
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histórico de cada personagem demonstra um caráter de interligação de colonização moderna, 

ao mesmo tempo que esses personagens se autoinfluenciam e se reelaboram nas ações 

compartilhadas entre os pares. Eles formam linhas que se intercruzam e se costuram na 

composição de práticas e roteiros sexuais imerso no fluxo social. 



 

 

.
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3. ROTEIROS DA SEXUALIDADE 

 

 

Durante o processo de observação participante, procuramos reconstruir roteiros 

sexuais (SIMON; GAGNON, 2007), imersos no fluxo social, que norteassem as parcerias e 

práticas sexuais entre as crianças e que pudessem ajudar na compreensão da construção da 

sexualidade desses indivíduos no contexto escolar estudado. Para isso, ressaltamos que a 

concepção de sexualidade que respaldamos está para além de ser um fenômeno autogerado, 

instintual ou natural que a ordem social controla ou pretende sufocar (PARKER; 

AGGLETON, 2007). 

Como apontamos na introdução, os roteiros sexuais podem ser lidos na vida sexual do 

indivíduo por meio de práticas sexuais produzidas de acordos com cenários, regras e sanções 

construídos socialmente (SIMON; GAGNON, 1999). Ressaltamos ainda que as formas e os 

discursos de sexualidade que observamos e escutamos durante o trabalho de campo se 

referiram antes de tudo a uma sexualidade que se apresenta em função do entendimento que 

os atores sociais faziam de mim, no próprio fluxo das interações que estabelecemos, na 

condição de integrantes dos contextos em que interagimos. 

Vale também sublinhar que, na perspectiva adotada, o sexual deve ser percebido como 

aquilo que os sujeitos definem como tal, o que vai muito além das interações de maior 

proximidade corporal do sexo penetrativo. Assim, elementos sexualizados surgiam no 

cotidiano dos mais diversos espaços da escola e de conversas informais. Ressaltamos que, no 

contexto estudado, em geral, foram vivências e experiências que respeitavam o consentimento 

desses atores, os quais, embora crianças, têm sanções quando há desrespeito e violência, de 

acordo com suas próprias regras. 

 

3.1 Conversas sobre sexo e a primeira vez 

 

Uma das cenas que se desenrolaram na escola está imersa em conversas em que a 

sexualidade se apresentou como construção de sentidos coletivizados, integrada a valores 

pessoais, conversas cotidianas e discursos midiáticos (alguns são apresentados no segundo 

capítulo), e tais práticas orientam comportamentos tanto individuais quanto coletivos 

(SIMON; GAGNON, 1985). Desse modo, essas conversas e sentidos compartilhados 

aconteceram, como dito, em rodas de conversas espontâneas nos espaços da lateral ou na 
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parte posterior da escola. Por meio dessas conversas, os estudantes reconstroem práticas e 

projetam roteiros sexuais diversos, discutindo suas vivências sexuais com os amigos e amigas. 

Em uma das conversas na lateral da escola, Ávilo ouvia uma música, pelo alto-falante 

do celular, e fez um comentário sobre ela: “Oxe! Tudinho faz, né, não?” Alguns se 

aproximaram dele e perguntaram: “O quê?” Ele voltou a falar: “Aquilo, oxe! Pergunta ali 

‘pra’ professora. Né, não?” (referindo-se a mim, que ainda estava em pé no meio da grama). 

Eu fui me aproximando, enquanto parte dos meninos e das meninas riam e exclamavam: 

“Olha o que ele ‘tá’ dizendo...!” Ao chegar diante dos meninos, perguntei: “Eu sei o quê?...” 

Ao que ele respondeu: “Oxente! E não sabe não, é?” Eu digo naquele momento não ter ideia 

do que seria, mas talvez se ele me dissesse eu poderia saber. Ávilo diz: “Sexo, claro!” Todos 

dão gritos e risadas. 

Então, devolvo a pergunta: “Pode ser. Quem faz? ‘Tu tava’ falando... ‘tu faz’, Ávilo?” 

Ele responde: “Claro! E aqueles ali também”, apontando para Antenor, Luan e Adilson. Esses 

quatro meninos eram vizinhos e haviam crescido juntos. Ávilo sempre iniciava as conversas. 

Em uma delas, contou que desde muito pequeno sabia dessas coisas, mas que Adilson e Luan 

também sabiam, pois nas práticas sexuais faziam coisas diferentes. Ávilo apontou para 

Adilson dizendo que ele se utilizava de um jegue (asno) perto de casa para ter relações 

sexuais. Perguntei a Ávilo se ele também já havia tido alguma relação com animais. Ele 

negou, dizendo que Adilson já, com a galinha da casa dele. Antenor riu e confirmou a 

afirmação de Ávilo sobre Adilson. Os dois diziam ter pegado Adilson no flagra para cima e 

para baixo com a galinha. “Deixou a galinha arrebentada.” Adilson riu diante dos 

comentários. No ápice da conversa, Antenor e Adilson falaram que Ávilo também já havia 

pegado alguns franguinhos. Entre eles, começou então uma discussão sobre que animais se 

podiam ou não pegar: um jumento, sim, mas a galinha “seria uma coitada”. 

Ávilo reiterou que todo mundo ali fazia ou sabia o que era sexo. Horrana tomou voz e 

disse que sexo é quando o corpo esquenta. Ávilo concordou com a proposição dela, 

comentando que ela estaria sabendo direitinho. Ela disse então ter aprendido na novela, “lá as 

cenas de sexo começam com beijo, e vai ficando quente”. 

Horrana ainda falou que talvez tivesse vergonha na primeira vez. Chegou a perguntar 

para a irmã como seria, ao que esta respondera que na hora não daria vergonha, pois, “como 

se gosta do menino, na hora passa”. Adilson se envolveu na questão ao falar que não dava 

vergonha. Contou ter tido suas primeiras relações com meninas de mesma idade da 

vizinhança. Disse que haviam acontecido quando ele tinha sete anos de idade, pois brincava 

muito de cogumelo. Perguntei o que seria essa brincadeira. Ele contou que duas vizinhas suas 
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chamavam-no e a um amigo para uma casa da árvore e lá diziam: “Vamos brincar de 

cogumelo?” Assim, as meninas pediam-lhes para aguardar, pois iriam mudar de roupa, mas já 

chegavam nuas. Eles então se deitavam em uma cama que montavam e pá! (expressão 

onomatopeica elaborada com uma mão sobre a outra, com o sentido de sexo penetrativo). Em 

uma das brincadeiras, a mãe de uma das meninas chegou batendo na porta, braba (zangada). 

Eles pularam por trás de umas madeiras e saíram correndo pelo quintal. As meninas teriam 

apanhado. 

Sobre a questão de conhecer o sexo, Sony também narrou experiência semelhante à de 

Adilson com uma vizinha. Em seguida, comentaram essa forma de interação também entre 

primos e primas. Atena se colocou na conversa, dizendo que seria pecado namorar e ficar com 

os primos, “por conta do sangue”. Sony a questionou dizendo que “Sim, mas e se você 

namora sem saber? Se não conhecesse?” Horrana riu, afirmando: “Eu diria: olha, eu te amo, 

mas é amor de irmãos!” Assim caíram todos na risada. 

Esse fragmento de conversa permite refletir sobre a diversidade de práticas sexuais 

que os estudantes inserem e discutem entre si, trazendo as possibilidades de concordâncias e 

discordâncias entre eles. Por esse trecho, podemos refletir ainda sobre o alcance dessa 

experiência aos relatos das primeiras vezes dos meninos, que parecem envolver brincadeiras 

eróticas com animais e com vizinhas. Ressaltamos as idades das primeiras experiências 

sexuais, que são muito anteriores aos 14 anos de idade, referidos como a média da iniciação 

sexual das pesquisas populacionais. 

Não obstante, embora as meninas apareçam como coprotagonistas das histórias 

contadas pelos meninos, talvez pela própria presença de meninos na roda de conversa, nesses 

encontros elas não relatavam suas experiências sexuais de “primeira vez”. Vale ainda destacar 

que situações como essas, de conversas entre pares, surgem como oportunidade de 

compartilhar os roteiros sexuais, podendo estes ser utilizados pelos colegas para guiar suas 

futuras experiências sexuais. 

 

3.2 Brincadeiras eróticas 

 

No contexto da própria escola, observamos algumas brincadeiras que podem ser 

percebidas como eróticas, no sentido de enfatizar o prazer que os corpos podem proporcionar 

aos atores (PARKER, 1991). São brincadeiras que envolvem pequenos jogos de sedução. Por 

exemplo, antes das aulas de Educação Física, grupos de meninos e de meninas se 

encontravam na grama entre a quadra e a lateral da escola. Em um desses momentos, três 
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meninas, Horrana, Ísis e Lis (todas do 6
o
 ano e do mesmo grupo de amizade do qual Michele 

e Liana são referência), começaram a correr e em seguida se jogaram na grama, de modo 

semelhante ao de um mergulho (a grama estava fofa por estar um pouco alta). As meninas se 

deitaram com os cotovelos no chão e as mãos apoiadas no queixo. As pernas dobradas no 

joelho eram baixadas e levantadas. Essa ação foi repetida algumas vezes. Os meninos de sua 

turma, que também aguardavam a abertura do portão para a aula de Educação Física, 

observavam-nas de uma passarela acimentada em frente à quadra. Então, eles subiram na 

grade de ferro que rodeava a grama. Enquanto alguns apenas as observavam, outros soltavam 

gritos de “uhu!”. 

Com a movimentação deles, elas se levantaram e correram até a grade, demonstrando 

que iriam pegá-los para bater. Eles se afastaram. As três meninas voltaram a fazer as mesmas 

cenas e novamente eles se aproximaram, repetindo-se, então, o ciclo. Essa ação me lembrou 

um ensaio fotográfico ou cinematográfico. Em meu entendimento, haveria uma intenção de 

alcance de seus pares que pudessem olhá-las e percebê-las como corpos de desejo ou com 

determinados atributos que as tornassem foco na cena. Nesse sentido, embora parecesse uma 

brincadeira só entre as meninas, os meninos passaram a fazer parte dela. Jogar-se, chama a 

atenção dos meninos e repeli-los se tornaram princípios da brincadeira. O papel dos meninos 

na brincadeira ficou ainda mais perceptível quando eles se distanciam da lateral para o outro 

lado, a fim de olhar alguns vídeos pelo celular de um deles e, em seguida, as meninas cessam 

a brincadeira. 

Uma das brincadeiras que aconteceram foi a de mostrar e ver os corpos uns dos outros. 

Uma das cenas aconteceu em um momento em que eu chegava à escola. Yana veio correndo a 

meu encontro próximo à guarita de entrada e de prontidão comentou que eu havia perdido um 

caso que acontecera, mas que iria me contar tudo. Então, ela me chamou para sentar nos 

bancos do pátio. A caminho do pátio, Atena nos encontrou e começou a falar: “Tu 

perdesse...”. Daí, começaram, eufóricas, a contar juntas o acontecimento. Relataram que 

Horrana tirou a roupa e os meninos a viram nua. Contaram que ela havia sujado a roupa e 

decidira trocar, mas, ao invés de ir ao banheiro, o fez atrás da escola. Com isso, uma das 

meninas chamou os meninos, avisando da cena. Horrana, quando os viu chegar, tentou 

abaixar para subir as calças, mas eles assim mesmo viram sua calcinha. Ela teria ficado muito 

aborrecida, triste e envergonhada e voltou para casa. Yana teria lhe aconselhado a só voltar à 

escola na sexta-feira, após três dias, “quando se acalma todo o zum-zum-zum”. Ela disse a 

Yana que contaria para a mãe e que esta iria brigar na escola com os meninos. No entanto, 

refletiu melhor e desistiu, pois teria de relatar o fato de que tirara a roupa e também receberia 



78 

 

reclamação. Yana comentou: “Também, ela foi fazer aquilo... todos os meninos foram ver!” 

Em meio a essa conversa, Sony, Rodolfo e Adão se aproximaram. Perguntei-lhes se, caso 

acontecesse o inverso, ou seja, um menino ficando nu, tudo o que aconteceu ocorreria 

também. Sony disse rapidamente que iriam ver da mesma forma. Atena, no entanto, 

discordou: “Oxe! Para os meninos, tudo bem! Meninas, não. Menina fazendo aquilo é uma 

safada; menino é um ‘tabacudo’” (imbecil). 

Posteriormente, o assunto sobre Horrana sem roupa foi falado de novo, nas rodas de 

conversas espontâneas. Isso aconteceu durante as conversas em que todos falavam de suas 

paixões por primos e primas e da admiração que tinham por eles e de como tomavam banho 

juntos. Horrana disse prestar atenção ao corpo do primo de mais idade. Sobre esse “prestar 

atenção”, perguntei o que era mais atraente para ela, ao que ela respondeu, no círculo de 

conversa, que seriam o pinto e o abdômen em um menino: seria “igual, para menino, que acha 

atraente na mulher peito e bunda, né, não?” Ela perguntou a Atena, que concordou. Perguntou 

então a Adão, que disse: “É a boca... tetas...” Horrana interrompeu: “Olha aí, eu não disse?” 

Nisso, Sony lembrou que também praticamente já haviam visto Horrana nua. Ela 

questionou, dizendo que não estava nua naquela cena e que eles ficaram perplexos demais. 

Perguntei como ela achava que era essa perplexidade. Ela disse que temos tanta perplexidade 

porque é um amigo, ou amiga, nu, “daí você ficaria mais curiosa”. Disse que os meninos 

mesmo tiravam a roupa às vezes, que geralmente eles tiravam até a cueca. Falou de uma cena 

de Adão tirando a roupa, o que todos achavam que ele não teria coragem de fazer, mas que ele 

fez. Todos saíram e fecharam os olhos. Sony é quem teria ficado olhando, de boca aberta. 

Atena direcionou a conversa para supostas ações de meninos e meninas diante de um fato 

como aquele. Meninos teriam a necessidade de contar para todos, enquanto meninas só 

contariam para os mais próximos. 

Dessa maneira, apontamos como o se vestir vai se configura com significação sexual. 

Logo, esse é um ponto trazido, por exemplo, por Manu. Em uma de suas conversas, ela 

compartilhou ter mudado o jeito de se vestir depois de iniciar um namoro. Antes, vestia 

roupas muito curtas, topezinho, e ia para a igreja, mas ao chegar lá ficava muda, pois ficava 

malvista. Ela disse que uma amiga mesmo, depois que mudou as roupas, chegou para elogiar 

e pediu para ela não voltar a ser a pessoa que era antes. Essa frase da amiga a teria 

entristecido bastante. 

Enquanto isso, uma materialização dos corpos de meninos ia sendo compartilhada por 

algumas concepções do que é ser homem por meio de vivências na escola. Salvador relatava 

que, em sua antiga escola, de outro estado, o teor de agressividade para com os atores daquele 
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contexto se apresentava. Um menino, em especial, tinha o costume de juntar os amigos para 

bater em alguém. Ele se voltava para Salvador e dizia: “Vem ‘pra’ briga! ‘Né’ homem não?!” 

Salvador contava que, ao ouvir falas como essas, lhe subia uma coisa estranha, que não sabia 

explicar. Dava logo raiva e vontade de partir para a briga. Assim, ele disse que certo dia 

juntou com outro e bateu bastante no garoto, como vingança. Foi filmado, e durante a 

vingança Salvador e seus amigos mandaram o menino pedir desculpas aos que havia agredido 

na escola. O vídeo foi divulgado na internet, mas tiveram de retirar. 

Nessa linha de discussão sobre o que meninos e meninas devem vestir e quais 

significados as roupas podem trazer, assim como as discussões sobre que tipo de atitudes 

meninos e meninas devem ter vemos configurar certas brincadeiras hegemônicas. Sendo no 

espaço das aulas de Educação Física que essas brincadeiras também se apresentam, e parece 

que acontecem até mais do que brincadeiras entre os espaços que são gerenciados pelos 

próprios alunos e alunas. Logo, tais brincadeiras são demonstradas quando a aula de Educação 

Física acontece em conjunto para meninos e meninas. Nessa aula, todos faziam um grande 

círculo no centro da quadra para alongamento. Nesse grande círculo formavam-se 

semicírculos, por metade do círculo ser formada pelas meninas e a outra metade, pelos 

meninos. Posteriormente ao alongamento, o espaço da quadra era dividido por atividades: o 

futebol, na maior parte do espaço, para meninos. Assim, quando meninas queriam participar, 

como Atena às vezes pedia, levavam pequenos empurrões e escutavam frases dos próprios 

amigos de que o futebol machuca as meninas. O espaço restante era dividido. Na atividade 

daqueles que queriam pular corda, em semelhança ao futebol, alguns dos meninos que 

participavam ou insistiam em participar competiam na corda com algumas meninas, tendo de 

ouvir frases como a insistência em brincar com corda revela o fato de ser fresco 

(homossexual). Nessa metade da quadra, ainda havia o basquete e a queimada, dois jogos que 

parecem unir categorias ou identidades diversas de sexo-gênero, sem diferenciações ou 

estigmas. 

Dessa maneira, se o assunto é sexualidade, as brincadeiras soam como erotismo. Eles e 

elas pareciam saber bem o que chamar a atenção no outro e como fazê-lo. Isso acontecia pela 

via do embelezamento dos corpos e de seu uso. Percebemos que essa forma de brincar com os 

corpos e se embelezar para o outro e para si mesmo acontece em três âmbitos: pelo uso dos 

corpos, das roupas e das maquiagens. 

Comecei a perceber essa questão nas primeiras observações, pois, quando cheguei à 

escola, o uso do uniforme ainda não era obrigatório, porque a maioria de estudantes ainda não 

a havia recebido. Com isso, eles vestiam as roupas que queriam: meninos, com camisetas de 
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times e regatas; meninas, com blusas de cotton, decotadas ou sem decote, roupas mais curtas, 

mais coladas ou mais folgadas, dependendo do gosto. Como mostrado anteriormente, eram 

feitos usos de acordo com os personagens sociais que eram vestidos. 

A obrigatoriedade do uso de farda na escola só veio a acontecer duas semanas após 

minha entrada na instituição; foi quando comecei a ver uma massificação das roupas em 

diminuição das diferenciações dos personagens. Caso eu tivesse entrado já com a 

obrigatoriedade instaurada, teria demorado mais tempo para perceber os usos diversos das 

indumentárias na criação de roteiros sexuais, naquele cenário. Contudo, mesmo após essa 

obrigatoriedade, o agenciamento do uso da farda era dado pelos indivíduos, e para isso eles 

brincavam com o uso de roupas, colocando camisa por baixo e no recreio deixando-a amostra 

e colocando a farda presa à cintura. A roupa, assim como para o estilo, vai sendo significada 

na relação de um prazer/desejo, como apontado. Um exemplo aconteceu na comemoração da 

Festa de São João na escola, para a qual, por não ter sido bem divulgada entre os alunos, a 

maior parte deles não soube que aconteceriam danças na quadra. Assim, alguns alunos que 

moravam mais perto da escola foram até suas casas e trocaram de camisa, colocando mais 

acessórios. Outros, enquanto isso, comentaram que não sabiam da festa, mas que, se 

soubessem, teriam mudado a roupa, ou fariam o mesmo caso morassem perto, como haviam 

feito Horrana, Liana e Michele, por exemplo. Esses comentários demonstravam certo pesar e 

o quão de satisfação as roupas trariam. Desse modo, estas vão se configurando como 

importante atributo que compõe as características dos personagens, além de ferramentas que 

incorporam atributos dos sujeitos pela via do prazer. 

Destaco também algumas brincadeiras de corpo a corpo, empurra-empurra e atrito que 

eram facilmente iniciadas, seja na fila enquanto esperavam receber materiais escolares, seja 

na fila do banheiro. Assim, na fila da entrega da farda, geralmente o que se encontrava atrás 

empurrava o da frente, fazendo a fila se comprimir. Eles então se agarravam uns nos outros e 

o da frente devolvia o empurrão, e mais uma vez a fila se comprimia. Outra brincadeira que 

eles elaboravam nesse mesmo sentido do corpo a corpo é o que chamavam de brincar de jogar 

na grama. Durante as observações, eu visualizava a brincadeira como uma espécie de briga, 

até que fui convidada por Horrana e Ísis a ir brincar com eles na lateral da escola. Ao me 

aproximar, elas disseram que estava todo mundo brincando de jogar na grama. Perguntei 

como funcionava, e elas começaram a explicar. Nesse momento, Atena e Adolfo se 

aproximaram para explicar também: “Jogar na grama é você pegar alguém e tentar derrubar 

na grama. Assim, olha!” Após falar, Horrana correu atrás de Sony, tentando agarrá-lo. Ele 

conseguiu driblá-la. Posteriormente, Horrana correu atrás de Ísis e as duas se agarraram 
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tentando uma passar a perna na outra. Da mesma forma, Sony e Adão se agarraram tentando 

fazer o mesmo. Percebi que a ideia parecia ir além de jogar na grama, pois, depois de o outro 

ser jogado na grama, tentava-se grudar na pessoa ao máximo, situação que muitas vezes fazia 

com que eles rolassem pela grama, grudados. Quem jogou na grama, por sua vez, tinha de 

tentar se soltar da pessoa no chão. Em uma das brincadeiras, Sony chegou a ficar com a 

cabeça vermelha de tanto Adão segurá-lo para baixo enquanto ficava em cima tentando 

derrubá-lo. 

Explicado o jogo, Atena prontamente quis me jogar na grama. Pensei: “Meu Deus! 

Vou machucá-la.” Não tenho como ser par em uma brincadeira dessas. Então, agi mais na 

defesa, para não me derrubarem. Não há regras para como se agarrar, não há regras do que 

tocar ou não; a única regra que rege a brincadeira é derrubar na grama, tudo o mais pode. 

Nesse jogo, meninas e meninos interagem da mesma forma, mas os entraves são mais 

demorados e intensos com os do mesmo sexo. Vemos o seguinte fato interessante: naquele 

ambiente em que uma moral machista parecia predominante, como nas escolhas dos vídeos 

para meninos e meninas, de a mulher ser mais frágil para jogar futebol e participar de outras 

atividades, havia espaço para essa brincadeira em que eles se agarravam com a mesma 

intensidade, enquanto permissividade era dada ao toque e aos embates. 

Vale tecer comentário sobre mais uma dentre as tantas brincadeiras que surgiam na 

lateral da escola. Diversas vezes fui convidada para brincar de esconde-esconde. Eram grupos 

variando de 10 a 20 crianças, em que uma contava enquanto as outras se escondiam. Iniciada 

a contagem, os grupos se espalhavam. Alguns corriam e se deitavam por trás de uma porção 

mais alta da grama; outros ficavam em pilares atrás da escola; e outros ainda iam para a parte 

posterior da quadra. 

Certa vez, Íris, Adilson e Adolfo, que estavam atrás da quadra, voltaram após um dos 

ciclos da brincadeira. Sony soltou a expressão “hum!”. Nenhum dos três desenvolveu ou 

respondeu às expressões. Depois de certo tempo brincando, chegaram Ávilo e Antenor. O 

primeiro comentou: “Não presta brincar no claro, não. É bom no escuro!” Todos os demais 

sorriram discretamente. Eu, que já havia sido encontrada, me sentei próxima dele e perguntei 

o que era interessante no esconde-esconde no escuro. Ele disse apenas: “Oxe, é massa!” 

Conforme sugeriu Ávilo, ocultar-se em dupla ou em grupo pode dar passagem a contatos 

corporais prazerosos entre os envolvidos na situação. 

Outras brincadeiras que destacamos se relacionam com um jogo de perguntas, 

apresentado por Joelma. Sentada no banco do pátio a meu lado, ela começou a escrever em 

um caderno. Eu observei e perguntei o que ela fazia: “É um jogo de perguntas. Você escolhe o 
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nome de seis meninos e vai colocando o nome deles na pergunta que corresponde a essa 

pessoa. Por exemplo, as perguntas são: Qual menino é ‘pra’ ficar? Qual é ‘pra’ namorar? Qual 

é ‘pra’ abraçar? Qual é ‘pra’ beijar?...” Joelma continuou mostrando mais algumas das 

perguntas, como: “Qual é o mais por fora? Mais fofo? Mais feio? Mais presente? Ao final, 

você vê se aquelas respostas coincidem com o que você quer.” Ela exemplificou, dizendo: 

“Aquele mais gostoso, mais bonito, mais na moda” seria o par dela para namorar. Assim, 

percebe-se uma brincadeira que mais uma vez exalta os personagens protagonistas e seus 

atributos. 

Em uma mesma linha de raciocínio desse jogo, temos o jogo da verdade. Fui 

convidada por Atena, Adolfo e Horrana para jogá-lo quando estávamos sentados na lateral da 

escola, já no fim da aula, e muitos já haviam saído. Geralmente ficava o grupo que aguardava 

a Kombi que o levava para casa. Era o caso de Sony e de Horrana. Também ficavam os 

alunos que aguardavam os pais ir pegá-los, como Adão, Atena e Adolfo. Assim, durante a 

conversa em que eles falavam de quem gostavam, quem os atraía e como faziam para 

interagir com essas pessoas é que surgiu o jogo da verdade. Aceitei participar e segui-os até 

atrás da escola, onde pararam na janela de uma sala fechada. Então, Adão explicou: “Você 

joga a garrafa [pega o chinelo de um deles], aí, pronto! A parte da frente é uma pergunta que a 

pessoa tem de responder ou pagar prenda.” Eu pergunto o que acontece na prenda: “Você 

decide o que quer que a pessoa faça, se dar beijinhos... fazer qualquer coisa.” Horrana diz: 

“Não! Dar beijinhos, não!” Eu pergunto se dar beijinho é ficar. Atena diz que não seria ficar, 

é só curtição. No entanto, começa a contar: “Adão uma vez deu um beijo, na brincadeira, 

numa menina que odiava ele, depois da brincadeira... Três horas depois ela pediu ‘pra’ ficar.” 

Atena continua: “Eu não sei o que há com Adão [seu irmão]... Toda vez que ele beija uma 

menina, ela se apaixona por ele, fica atrás...” 

Logo, a brincadeira do jogo da verdade começa e o chinelo cai na posição de Sony 

para Adolfo, o qual pergunta se era verdade que Adolfo já tinha ficado com mais de duas 

meninas atrás da quadra. Ele confirma. Sony diz não ter acreditado da primeira vez que ele 

havia contado. Depois, o chinelo cai de Atena para Horrana, e a pergunta foi se Horrana ainda 

era virgem. Ela diz que sim. O jogo segue por mais duas rodas e finaliza, pois já havia dado 

meio-dia e os pais chegaram chamando. Na mesma linha do jogo da verdade, no qual pessoas 

que estão afetivamente interessadas umas nas outras tentam conseguir alguma informação ou 

contato por meio de prenda (suposta forma de punição da brincadeira), acontece a brincadeira 

cai no poço. Nesta, os alunos ficam diante uns dos outros de olhos vedados e dizem se 

escolhem aquela pessoa ou não para a prenda. Em seguida, escolhe-se entre dar as mãos, 
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beijar de bochecha, dar selinho ou abraçar a pessoa escolhida. Logo, nessas prendas de caráter 

punitivo promove-se certo prazer no corpo, semelhantemente ao que se compartilha com os 

adultos nos discursos oficializados, pelos quais o prazer ou as experiências eróticas, para ser 

vividos, passam por punição. Dessa maneira, eles escolhem suas próprias formas de punição e 

sob que caráter erótico elas vêm. 

Outras formas de brincadeiras surgiam por meio das conversas entre si e acusações 

uns aos outros. Em uma ocasião, Antenor falou que os meninos ali gostavam mesmo é de 

bater punheta (masturbar-se utilizando a mão). 

Sony, ao comentar sobre os vídeos pornográficos que assistiam no celular, dizia que 

eram vídeos de pessoas fazendo safadeza. As práticas sexuais, ele as nomeava de ousadia e 

fazer filhos. Sony contava que tinha duas amigas que o haviam chamado, junto com outro 

amigo da rua, para brincar de fazer filho. Descrevia dizendo que eles foram para o quarto, 

tiraram a roupa e foram para a cama. Comentou ainda que “fazer filho é semelhante ao que o 

cachorro faz se esfregando na perna da pessoa, subindo em cima do sujeito”. 

Diante de tudo aqui apresentado, vamos elaborando uma construção de sexualidade 

que se configura em meio às brincadeiras desses atores sociais. Uma sexualidade que se 

debruça por toda a extensão corporal e toda a extensão dos espaços ofertados na escola. Uma 

sexualidade que se compreende no estilo de cabelo, na cor e no uso de maquiagem, bem como 

em não usá-la, na maneira de correr, de andar, de sorrir, de olhar, naquele toque discreto ou 

até bem visível de uma suposta agressão ou brincadeira. E cada um desses elementos compõe 

um universo simbólico que constantemente atravessa esses sujeitos, os quais determinam o 

objeto em estudo como científico (SIMON; GAGNON, 2005). Logo, esses mesmos 

elementos simbólicos se configuram e se apresentam com significados que são 

compartilhados na construção de roteiros sexuais. 

 

3.3 Tipos de relacionamento 

 

Após discutirmos como a sexualidade se atualiza nas brincadeiras, neste tópico 

apresentaremos como ela esteve atualizada em roteiros das parcerias de caráter afetivo sexual 

entre os participantes desse contexto escolar. Três roteiros são destaque para caracterizar as 

seguintes relações de parceria: namoro, ficar, apaixonar-se. 

O primeiro desses roteiros com os quais pude deparar foi apaixonar-se. Nos 

intermédios dos significados para apaixonar-se vieram as significações apresentadas por 

Amanda (9 anos, 5º ano), ao relatar sua aproximação de Antenor (13 anos, 6
o
 ano). Ela 



84 

 

começou contando primeiramente quem era Antenor na escola, para depois falar de sua 

significância em sua vida. Quando me contou sobre esse menino, referiu-se à admiração das 

outras meninas por ele. Sugeriu que elas eram apaixonadas por ele e afirmou que ele já havia 

ficado com praticamente todas as meninas da escola. Amanda acabou por falar que também 

era apaixonada por ele. Em seguida, relatou tudo o que fazia para ficar perto, que assistia à 

aula na sala dele e tinha seu telefone. Perguntei o que era aquela paixão para ela, então me 

disse que era algo que não sabia explicar, mas que nunca havia sentido isso por ninguém. 

Disse só pensar nele, que quando ele estava longe sentia sua falta e que já ligara para ele 

apenas para ouvir sua voz. Perguntei o que mais a encantava nele, e ela disse que não sabia, 

mas que achava que ele todo, mas que talvez do que mais gostasse era do jeitinho do rosto 

dele. Enquanto falava, ela olhava para ele, que estava um pouco mais distante de nós. 

Perguntei se ele sabia da paixão dela; disse que achava que não, mas que iria lhe contar 

naquela semana. Contou que uma menina, certa vez, foi dizer para Antenor que ela, Amanda, 

estava gostando dele e que ele falou que ela era muito novinha. Mas ela mesma agora ia falar 

com ele e eles iam marcar para ficar. Esse roteiro ia se desenrolado ao longo das observações, 

com a presença constante de Amanda na sala dele, todo dia contando o que os havia deixado 

mais próximos. 

No meio das observações, ela começou a falar que não estava mais nem aí para 

Antenor. Agora, ele que ia atrás dela e a ficava chamando. Ela dizia que se virava para ele e 

falava: “Você não ficava dizendo que eu era donzela, pois olhe aí!” Perguntei o que era 

donzela: “A menina que fica pegando muito no pé, fica se sentindo a tal...” Eu questiono, 

então, se haveria algo referente à sexualidade, ao que ela responde que sim, que era uma 

pessoa que “fica” muito. Nessa conversa, chegaram Michele e Liana, que a haviam escutado 

falar de Antenor. Michele lhe diz para esquecê-lo, pois era melhor assim. Liana continuou 

dizendo que Amanda ficava fazendo “donzelice”, por isso que não dava certo. Perguntei mais 

uma vez o que seria “donzelice”, ao que Liana respondeu que era a pessoa querer ser grande, 

agir como grande, mas ficar sendo criança. Até a finalização das observações, findou essa 

situação de intriga entre Amanda e Antenor. Percebe-se, que a palavra donzela aparece com 

conotação sexual, porém os meninos mais velhos caracterizam a menina (Amanda) que tenta 

significar o uso do termo através das atitudes que teve em relação ao garoto que estaria 

apaixonada. As meninas mais velha entraram na cena para tentar significar e a caracteriza 

como atravessada de significado etário.  

Esse roteiro, sobre apaixonar-se, também esteve configurado nas ações apresentadas 

por Michele em sua relação com o ex-namorado. Era uma das aulas de Educação Física. 
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Joelma, que andava comigo, comentou que Michele estava mais atrás, nas arquibancadas, pois 

não queria participar da aula porque o ex-namorado estava em uma parte do piso superior da 

quadra. Enquanto eu tirava minha sandália para entrar na aula, prestei atenção em Michele e 

no menino. Pouco tempo depois de entrarmos na quadra, ele desceu da parte superior e passou 

por ela. Os dois conversaram algo, mas o professor mandou que eles ou saíssem da quadra ou 

entrassem na aula, pois precisava fechar o portão. Ele, então, decidiu sair e ela seguiu para a 

aula. Quando se aproximou de mim, comentou que aquele havia sido seu namorado durante 

três meses. Ele tinha 15 anos, ou seja, três anos a mais que ela, era um pouco musculoso e 

usava roupas com calças mais folgadas no estilo dos rappers americanos. Perguntei se ainda 

havia alguma coisa entre eles e se ela gostava dele. Michele disse ainda estar apaixonada por 

ele e que ele estaria querendo ficar novamente com ela. Durante aquela semana, os dois 

voltaram a “ficar”, mas na mesma semana ela decidiu que não o queria mais mesmo. 

Logo, outro tipo de roteiro que se configura é o do “ficar”, ação estabelecida entre eles 

para dizer que beijou alguém na boca, sem necessariamente estar apaixonado ou namorar. 

Esse roteiro é com frequência compartilhado no grupo. Uma das cenas ocorreu durante 

conversas com Amanda e Adolfo no pátio da escola, enquanto ela falava sobre sua paixão por 

Antenor. Sony chegou e disse que Adão iria “ficar” com Vic. A conversa passou a se dirigir 

para a questão do ficar, em meio à discussão de com Amanda e Adolfo sobre se ficariam com 

Adão ou se Vic era uma pessoa legal. Perguntei, então, se eles já tinham ficado. Amanda disse 

que claro, em festa, mas desde sua paixão por Antenor não ficara mais com ninguém. Adolfo 

(11 anos, 6
o
 ano) disse que também já tinha ficado: ficou com duas meninas atrás da quadra, 

já naquela escola. Sony escutou e duvidou, dizendo que ele era mentiroso, até que se 

surpreendeu ao ouvir do outro amigo a confirmação da fala de Adolfo. 

Perguntei se eles tinham alguma preferência entre ficar, namorar ou se apaixonar. 

Adolfo disse que preferia ficar e começou a relatar sua história da escola anterior, quando 

namorava uma menina. Disse ter acabado o namoro porque “ela ficava só atrás dele, atrás 

dele...”, então desistiu dela. Logo em seguida, ele perguntou a Amanda se ela ficaria com 

algum dos meninos dali, ao que ela respondeu que com o estrangeirinho (Sony). Sony passava 

durante a conversa. Embora não tenha ouvido a fala de Amanda, ele a olhava fixamente e 

logo depois sorriu para mim. 

Ainda sobre o ficar, encontrei certo dia Antenor, Adilson e outro amigo embaixo da 

escada central do pátio. Sentei no banco pelo lado de fora e escutei a conversa. Havia uma 

menina deitada no banco, e o amigo dos meninos insinuou, em brincadeiras, que era para 

Adilson “ficar” com ela. O amigo perguntou para a menina se ela teria interesse em ficar com 
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Adilson, ao que ela, pensativa, respondeu que não. Pouco tempo depois, ela se retirou e eu 

então me voltei para os meninos. Começamos a conversar. Questionei se, caso eles se 

interessassem por alguém, tentariam contato, falariam com a pessoa. Antenor contou que 

ficava com todas as meninas que queria: “chegava nelas” e pronto. Muitas meninas também 

iam até ele para ficar, mas ele preferia ir atrás delas. O amigo (do turno da tarde) completou a 

fala dizendo que concordava, pois aquelas que iam até eles acabavam sendo “mais chiclete” 

(as que não largavam o sujeito um instante), “até por isso é bom ir atrás”. Antenor ainda 

contou que, com a Festa de São João se aproximando, ele viajaria para a casa dos tios e lá 

ficaria com a “pirralhada” toda (ou seja, de menos idade que ele). Outras configurações que 

aconteciam referentes a essas práticas afetivo-sexuais eram relatadas por Atena, que falava da 

paixão do irmão, Adão, por uma menina da igreja. Além de outras narrativas trazidas por 

Atena, Deny, Joelma, Horrana, Adão e Adolfo também comentavam sobre suas paixões e com 

quem haviam ficado. Temos como exemplo o relato de Horrana, que se dizia apaixonada pelo 

primo mais velho. Ela relatava que eles já haviam tomado banho nus juntos e que ela achava o 

corpo do primo fantástico. 

Ainda sobre essa construção de roteiros de interação afetivo-sexual, desenrolavam-se 

outros, referentes ao namorar misturado com o ficar e o apaixonar-se. Michele organizava 

uma festinha surpresa de aniversário para Liana, que seria no dia 16 de junho. Porém, 

próximo ao dia do aniversário, cheguei à escola e as meninas comentaram que não haveria 

mais a festa, pois Liana e Michele haviam brigado e estavam sem se falar. Joelma contou o 

motivo da discussão: “Liana está gostando de Félix” (16 anos, aluno do turno da tarde). Essa 

cena se desenrolou após Félix ligar para Michele e ser atendido pela mãe dela. Com isso, foi 

gerada uma discussão entre a mãe de Michele e ela, por aquela não querer a filha namorando. 

As meninas ainda contaram que Michele teria, no meio da discussão, colocado o nome de 

Liana na história, dizendo que o menino que ligou estava a fim de ficar com Liana. Por essa 

conversa, as mães de Liana e Michele se encontraram para conversar. A mãe de Michele disse 

que não ia deixar Liana sair com sua filha, pois ela não era “flor que se cheirasse”, já que 

daria pra todo mundo (transaria com muitos). Joelma e as demais meninas se diziam 

indignadas, pois “isso seria coisa de uma mãe dizer de uma filha?!” A mãe de Liana ainda 

teria dito para a de Michele que preferia ver a filha “sendo comida” por todos os meninos da 

escola ao vê-la andar com Liana. As meninas que relatavam a história contavam que a própria 

mãe de Liana falou toda essa história a esta. Assim, a indignação delas, nesse enredo, seria 

por Michele ter colocado não só o nome de Liana, mas o de outras, no meio da história com as 

mães. Esse fato chateou bastante o grupo de meninas, pois nenhum dos nomes envolvidos 
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teria algo a ver com a história, isso teria partido da própria Michele. Dentre as meninas, 

Joelma enfatizou saber que Liana não era santa, mas aquilo era terrível, pois quando Michele 

estava ficando com um dos meninos ninguém disse nada para a mãe dela, então ela não podia 

falar no nome das outras meninas agora. 

No dia seguinte, Michele apareceu na escola, ficando a maior parte do tempo distante 

das outras meninas, exceto de Milena. Durante o recreio, ela se sentou próximo a mim e 

contou por alto que ela e Liana estavam sem se falar. Contou que, por culpa de Liana, do jeito 

dela, nem mesmo a mãe aconselhava que andasse com ela. E continuou a fala dizendo que 

nem o pai de Liana queria ficar com ela, e por isso esta agora morava com a mãe. Perguntei o 

que teria acontecido. Michele falou que foi por ela não ter passado o número de Félix para 

Liana, para protegê-la, pois a mãe desta já tinha brigado bastante e podia pegar Liana falando 

com o menino. Então, ela planejava falar com ele e passar as informações a Liana. Nessa 

relação entre os personagens principais, elas passaram em torno de quatro dias sem se falar, 

mas logo depois voltaram, e então o mesmo aconteceu com todas as meninas. Assim, 

percebemos que os enredos que amarravam Liana e Michele, em geral, envolviam quase todo 

o grupo do 6
o
 ano e suas filhinhas. Após o retorno da amizade, Liana disse não gostar mais de 

Félix e que quem estaria gostando dele era Michele. 

Na relação de Félix com Michele, Liana contou que eles teriam marcado para sair, mas 

Michele levara “um bolo” (ficou esperando e ele não apareceu). Tinham-no chamado para ir 

ao cinema e ele não aparecera com a justificativa de que “estava liso como puta” (sem 

dinheiro nenhum). Depois elas chamaram-no para ir à praça de Gaibu, e ele também não 

apareceu. Perguntei se ele estaria fazendo alguma espécie de “doce”. Ela não entendeu, então 

expliquei que era fazer corpo mole, fazer que quer e depois dizer que não quer. Ela disse que 

sim, mas podia ser por ele ter namorada até o dia anterior, apesar de ter dito que acabaria o 

namoro com ela em uma festa que houvera. No entanto, um mês depois, elas voltaram a ficar 

zangadas uma com a outra, pois Michele teria ficado com raiva por Liana está com Joelma 

“gazeando” aula na quadra para olhar Félix na Educação Física. Com isso, Michele ficou com 

ciúmes e mandou outras meninas olharem se eles estariam ficando. Nessa história, Liana diz 

ter ficado feliz por Félix mandá-la dizer a Michele que se quisesse ficaria com Liana na frente 

dela. Liana ainda contou, feliz, que Félix teria o número do celular de Michele, mas disse que 

queria era falar com ela, Liana, e que ficaria com ela. Liana disse que não estaria falando com 

Michele por questão de falsidade desta. 

Conversando com um grupo de meninas (Ludmila, Atena, Horrana, Ísis e Liana), que 

comentavam o caso de Liana e Michele, sobre namorar e ficar, procurei saber o que era 
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preciso para ficar, gostar, amar, apaixonar-se ou curtir. Ludmila começou a falar que ficava 

por curtição, e todas disseram já ter ficado por curtição. E continuou dizendo que achava 

diferença entre gostar, paixão e amor, pois “no amor você sonha, paixão você quer ficar, 

gosta, você enlouquece... Ai, meu Deus! Como a paixão pelos cantores dos Rebeldes e aquele 

da banda do Rio de Janeiro...”. Liana contou que o pai uma vez pegou seu caderno, no qual 

havia escrito várias vezes o nome de Félix. O pai até se levantou para bater nela, mas a 

madrasta aliviou a “pisa” (bater). Ela disse que também aliviava a barra para a madrasta com 

desculpas enganosas para as clientes dela, ao mentir dizendo que a madrasta não está em casa 

para que assim ela saia para fazer outras atividades. Assim, a madrasta de Liana é que ajeitava 

e fazia com que ela pudesse sair para a praça, à rua. No dia em que o pai ia bater nela, 

questionou-o dizendo se ele já não tinha tido a idade da filha. O pai não gostava que Liana 

ficasse na rua, falando alto ou andando com roupas curtas. Ele queria que ela andasse olhando 

para o chão, pelo que ela imaginava. Nesse dia em que ele ia bater nela, acabou dizendo que a 

mandaria de volta para morar com a mãe. Perguntei como ela fazia para lidar com essa 

situação, e outras parecidas, com o pai. Liana disse que falava com ele apertando suas 

bochechas e brincando, dizendo que ele era lindo, entre outras coisas. Ludmila, Liana e 

Suelen ainda falaram que não eram de se apegar aos meninos e ficar focadas apenas em um, 

mas diziam já ter gostado de um só. 

Outro enredo sobre namoro se desenrolou na escola, dessa vez em torno de Vic e 

Adão. Quando conheci Vic, ela era uma das poucas alunas que vestiam roupas mais folgadas, 

como camisa de malha, e não faziam tanto uso de maquiagem. Posteriormente, no desenrolar 

da história de namorar ou não com Adão, alguns atributos  passaram a ser usados por ela. Essa 

história começou a ter destaque em minhas observações quando percebi a movimentação e 

discussão entre Adão, Adolfo, Sony e Atena, irmã de Adão, a qual se tornou bastante próxima 

de Vic e estes discutiam sobre se Adão e Vic deveriam namorar, como deviam, o que era 

preciso. Em meio a essas discussões, Sony sentou-se próximo a mim e, ao olhar Adão e Vic 

descerem a escada central, disse que aqueles dois haviam ficado. Depois Vic voltou e sentou-

se a meu lado, me abraçou e disse em meu ouvido que ia ficar com Adão, mas que na hora 

aquela mulher (apontou para a coordenadora) apareceu, daí não aconteceu. Essa história de 

namorar, entre Adão e Vic, permanece por algumas semanas, é nesse tempo que observo as 

mudanças da caracterização e uso de seu corpo por Vic. Ela passou a se utilizar mais da 

maquiagem, de penteados e roupas mais justas ao corpo, algo que não acontecia antes, 

inclusive era insinuadas em algumas conversas entre os estudantes como sapatão, o grupo 

chegando a falar que tinha visto ela com outras meninas. Desse modo, apontamos aqui como 
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o exercício de determinados roteiros trazem mais fortemente o uso dos atributos com como 

caráter de investimento sexual da relação nesse contexto. Ainda assim, embora o investimento 

na relação pareça acontecer mais fortemente na figura de Vic. É a figura de Adão que cobra 

um investimento ainda maior dela, mas em termos de comportamento agora. Em conversas 

sobre o estado do relacionamento deles, ele conta ter pedido para Vic “ficar mais quieta”, 

pois, toda vez que ele se aproximava ela se afastava e eles ficavam sempre um correndo atrás 

do outro, mas diz que por ter falado isso, Vic ficou chateada. Nos dias seguintes, durante 

conversas na lateral da escola, perguntei a Adão como as coisas estavam entre ele e Vic. Disse 

que não estavam juntos, pois ela precisaria mudar, porque só queria “dar selinho” e não 

beijava na boca mesmo. 

Sobre os roteiros de ficar e namorar na perspectiva de gênero, aponto para os roteiros 

de ficar entre Vic e Adão. Durante seu desenrolar, havia uma constante euforia por parte dos 

amigos e amigas para que realizassem logo certos atos dos roteiros, como beijar, abraçar e o 

que mais desejassem. Nesse processo, em um dos dias após a aula, os meninos se 

encaminharam para o ponto de ônibus e Vic com as amigas os seguiram. Adolfo se 

aproximou de mim olhando esse movimento do grupo e disse: “Vic é galinha, fica só atrás de 

Adão.” Momentos depois, segui para o ponto de ônibus também em minha volta para casa. 

Todos ainda estavam reunidos sob uma árvore e estressados por Adão e Vic não ficarem logo. 

Felícia (11 anos, 5º ano) se afastou do grupo e veio em minha direção para dizer que achava 

Adão meio “fresco”, pois deveria logo agarrar Vic e lhe dar um beijo. Perguntei como 

acontecia com Felícia, então ela contou que já havia namorado, mas os namorados “pegavam 

logo ela e resolviam logo o assunto”. Nessas ações, ficam assinalados traços de uma 

mobilidade sexual em passivos e ativos, em que se configura como uma norma dominante a 

mulher agir passivamente em seus desejos, atitudes e comportamentos, e o homem, o que 

exerce a vida sexual ativamente. 

Desse modo, pode-se perceber que se estabelecem roteiros de ficar, em que as relações 

acontecem pela curtição, em um dado tempo, do espaço, da pessoa e da disposição afetiva. 

Por exemplo, nos casos relatados, o ficar se estabelecia em um curto espaço de tempo e de 

contato, referindo-se, na maior parte das vezes, a beijos na boca e parecendo acontecer mais 

em espaços com características festivas ou de lazer, como festas, praias, shoppings, 

envolvendo, nesses casos, personagens tidos como mais atraentes dentro de cada cenário. Ou, 

ainda, o ficar surgia como brincadeira, jogos eróticos e de exibição de uns para os outros, 

como Antenor, que se colocava à disposição para ficar com as “novinhas” da casa dos tios. 
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No cenário escolar, o ficar parecia surgir distintamente em função do tempo, espaço, pessoa e 

disposição afetiva. A disposição afetiva a que nos referimos nesse espaço se configura 

diferente do ficar da curtição para um desejo de ficar que se reconfigura no roteiro do 

apaixonar-se. Assim, esse roteiro se dirige a uma dada pessoa, em especial, com 

características de personagens principais da cena: na escola, o DJ e a modelo têm foco maior. 

E os espaços para o ficar nessa configuração costumavam acontecer nas laterais da escola, ao 

redor da quadra, nos lugares da vizinhança e das casas desses estudantes. Esse roteiro do 

apaixonar-se e de desejar ficar parece ter uma variação de tempo diferente do ficar por 

curtição, podendo variar de acordo com as investidas do apaixonado no alvo da paixão. 

Assim, é um apaixonar-se com certo significado de um amor instantâneo e idealizado, em 

semelhança ao amor platônico. Como exemplo, tem-se o caso de Amanda, que se dizia 

apaixonada por Antenor e tentava ficar com ele a todo custo, mas, diante de suas investidas 

sem sucesso, esse apaixonar-se cessava tão rapidamente quanto havia sido construído. E esse 

processo de desapaixonar-se era aconselhado pelos laços de amizades, como acontecia, 

especialmente, nas conversas das meninas. Assim, acontecia quando Michele aconselhava que 

Amanda deixasse sua paixão por Antenor e que Liana fizesse o mesmo com o garoto do turno 

da tarde. Michele dizia aconselhá-las por gostar delas e achar que não mereciam sofrer por 

eles, pois eles não as mereciam. Porém, quando apaixonadas, o desejo de ficar tornava-se real, 

e o apaixonar-se parecia caminhar para a via do amor romântico (GALARZA; DOMÉNECH; 

RIVERO, 2005), configurado no roteiro do namorar, no qual o amor se torna um roteiro 

idealizado, com seus desejos emocionais e sexuais físicos, acreditando-se na eternidade desse 

tipo de amor, pautada por uma relação primordialmente monogâmica de submissão ao sujeito 

complemento do amor. Esse seria um dos fatores que implicariam a luta do movimento de 

igualdade de gênero. Assim acontecia com Liana e o menino do turno da tarde: após algumas 

tentativas, ela idealizava a continuidade desse relacionamento e fazia uso das palavras deles 

como discurso que a tornava única nesse roteiro do namorar. Logo, com o roteiro da paixão, 

os espaços escolhidos para essas vivências são, em especial, a escola, a vizinhança e casa 

desses alunos.  

Assim, o ficar parece tomar uma atribuição de amor livre (PASSET, 2003; 

WOODHULL, 2005), pautado pela ideia do amor sem posse, guiado pelo desejo e pelo corpo, 

um amor que preza pela liberdade de que todos possam viver o prazer sexual por meio de uma 

prática não regulada por lei. Porém, esse mesmo ficar, quando envolto pela paixão, suscitada 

especialmente nas meninas, registra a necessidade da continuação do laço afetivo, e esse 

mesmo ficar advindo de um sentimento de paixão é pré-requisito para o namorar, enquanto do 
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contrário torna-se uma ofensa à paixão e, consequentemente, à pessoa. Desse modo, o namoro 

parece configurar-se na ideia do amor romântico, enquanto este parece configurar-se, por sua 

vez, em um a priori da relação na construção a partir do namorar. Logo, esses roteiros são 

modelos possíveis na sociedade. Imbricados na proposta do construcionismo, pode-se pensar 

que tais roteiros sexuais de relacionamentos, entre nossos participantes, estão na perspectiva 

de projeto ou fantasia ideal que passam por adequações e readequações compartilhadas no 

contexto vivido (SIMON; GAGNON, 2005; PARKER, 1991). 

Desse modo, percebem-se três principais roteiros que se articulam nesse cenário: o 

ficar, o apaixonar-se e o namorar. E esses roteiros, como apresentados no segundo capítulo, 

estão compreendidos em uma sexualidade que se reelabora na inserção e nas construções de 

culturas sexuais do compartilhar músicas, arquivos de mídias, acessórios, indumentárias, 

brincadeiras e discursos oficializados. Ressaltamos essa construção significada num cenário e 

construção de personagens específicos. Algo que os ajudar a compreender uma sexualidade 

como aponta Simon; Gagnon (1999) integrada a conversações cotidianas e discursos 

midiáticos que contribuem para a organização e orientação dos comportamentos individuais e 

coletivos. 

 

3.4 Práticas de cuidado 

 

As cenas e os relatos apresentados possibilitam alguns elementos para aprofundar a 

discussão sobre como as crianças aprendem sobre sexualidade, e refletir sobre que tipo de 

concepção de educação sexual (no sentido formal) se inscreve nesse cenário escolar. Ainda 

assim, trarei mais uma cena para incrementar o debate. 

Adolfo, Salvador, Adão e Atena conversavam. Atena contava que gostava de um 

menino. Ela se convertera para uma igreja evangélica e deixara o namorado. Justificou o final 

do namoro pelas músicas e danças de que o garoto gostava. Falou que seu estilo seria mais o 

das “empreguetes”, já que o namorado gostava muito de MC Sheldon. Adolfo, Salvador e 

Adão começaram a cantar uma das músicas, a que diz “tomar gagau”, e nesse momento deram 

risadas. Perguntei por que estariam rindo assim, então me questionaram se eu sabia o que era 

“tomar gagau”. Atena explicou que se referia à mulher tomar o espermatozoide do homem; a 

pessoa pensaria que é xixi, mas é um líquido branco. Contaram que na mulher também saía 

um líquido branco. Uma vez, um amigo do pai deles colocou a mão sobre o ombro de Adão, o 

qual diz ter dito: “Que cheiro de priquito [vagina] é esse?!” Caíram na risada contando a 

história e continuaram falando que o amigo do pai disse que não estava fazendo nada, mas 
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depois que estava “oh!” (mostrou uma mão fechada subindo e descendo sobre um dedo). 

Perguntei onde eles aprendiam esses assuntos, como de espermatozoides, ao que responderam 

que na aula de Ciências, mas que lá a professora utilizava os nomes pênis e vagina. 

Aprendiam que os homens só deveriam transar quando os espermatozoides fossem 

produzidos, e as mulheres, com a chegada dos hormônios. 

 Essa conversa permitiu identificar as diferentes linhas de pensamentos e práticas que 

se oferecem para as crianças constituírem saberes (e práticas) sobre o sexual: o discurso 

científico, os comentários que ocorrem na família, os “arquivos compartilhados” na mídia e a 

reconstrução que elas próprias faziam com base em suas experiências. Os dois primeiros soam 

como controladores, mas que não são tão preponderantes quanto os dos professores, técnicos 

de saúde pública, pastores e pais gostariam que fossem. Os dois últimos aparecem permeados 

por aquilo que Parker (1991) denominou sistema de gênero (e seus cálculos de 

passividade/feminilidade e atividade/masculinidade) e sistema erótico (com ênfase nos 

prazeres que os corpos podem oferecer e na transgressão ao que está instituído pelo saber 

científico e pedagógico). Uma ordem discursiva que separa sexualidade de prazer, 

contrariando a experiência cotidiana, em que seus corpos se mostram “desejantes” e 

“desejandos”, fontes de prazer. Instala-se um paradoxo, que se atualiza, na vida cotidiana, em 

falta de instrumental (conhecimento e insumos) para se prevenirem dos perigos do sexo. 

Em uma das conversas na lateral da escola, cheguei e me aproximei do grupo reunido, 

e logo ao me sentar perguntei pelo que conversavam: “Sexo!... É sempre sexo!” Todos riram. 

Ávilo comentou uma de suas músicas, que falava do uso da camisinha de vários sabores, que 

as meninas pudessem experimentar. Após os comentários deles, perguntei se eles conheciam e 

faziam uso daquele preservativo, como a música apresentava. Ávilo disse que sim, abrindo 

logo a mochila e mostrando uma cartela de camisinhas. Ísis disse que claro que não, pois 

nunca havia tido relações. Antenor então perguntou: “E na hora, como desenrola?” Ísis 

respondeu: “Ah! Na hora a gente sabe.” 

O uso de proteção, nessas conversas, seja contra doenças ou para contracepção, 

demonstra estar fortemente no uso de camisinhas e ainda assim feito pelos meninos. Nas 

conversas das meninas, Manu e Liana apenas falavam de anticoncepcionais, os quais 

utilizavam, e às vezes de vacina em alguma farmácia do Cabo. Em uma das conversas, 

Antenor disse que Ávilo engravidara uma menina de 11 anos no ano anterior, mas ela havia 

abortado. A família de nenhum deles ficou sabendo. Não procuraram ninguém, a namorada 

apenas tomou remédio, pois era jovem demais. Horrana disse que sua irmã também tivera 

uma história parecida: engravidara e não contara para ninguém, pois ia tomar remédio, mas na 
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hora que pegou a garrafa para beber o namorado viu e disse que contaria para os pais dela. No 

fim, tudo ficou bem: hoje a irmã estava casada com o pai do bebê e tinha um menininho, e o 

bebê estaria lindo, bem gordinho. Sua irmã tinha 15 anos atualmente. 

Dessa maneira, ainda que presente um discurso da biopolítica dos corpos e dos 

conhecimentos que eles demonstram ter sobre métodos de prevenção e contraceptivos, 

percebemos certo desconhecimento sobre os tipos, formas de uso, como fazer uso, onde 

encontrar cada tipo. Assim, no fazer sexo podemos compreender a expressão fazer filho, que 

eles imputam ao sexo. Pois, em meio aos enredos, está muitas vezes o relato da gravidez, seja 

pelo entendimento de que ter mais de 18 anos é viver a sexualidade e logo ser mãe ou pai 

naquele contexto, seja pelos relatos de relações sexuais que resultaram em gravidez não 

planejada e indesejada, necessitando-se do método contraceptivo abortivo. Além disso, esse 

discurso do fazer filho parece se interligar ao discurso que se compõe da relação com os 

antagonistas sobre o sexo, ou seja, os adultos desse contexto que parece estabelecer essa 

relação lógica: fazer sexo é engravidar. 

Quero finalizar este capítulo com mais uma cena. O tema (sempre espontâneo) foi o da 

responsabilidade sobre a criança que chega. 

Horrana, ao discutir com os meninos e meninas sobre como os pais e mães as mantêm 

em casa, disse entender a preocupação deles, pois, como ela era “menina, há todo um cuidado, 

pois menina pode engravidar”. Sony de imediato retrucou a fala de Horrana: “Sim. E menino 

engravida!” Ela novamente tentou justificar a norma em construção na qual tinha a 

necessidade de se enquadrar: “Ah! Mas menina vai ser mãe, aí tem que cuidar do bebê, tem 

muitas responsabilidades.” Sony rebateu: “E menino vai ser pai... Tem responsabilidade 

também, vai ter que cuidar.” Porém, Horrana justificou mais uma vez tentando buscar 

artifícios que corroborassem o enclausuramento das meninas: “Ah! Mas é diferente... Menina 

pode ser estuprada...” Nesse momento, foi formado um coro entre os três meninos, Sony, 

Adolfo e Adão, que rebateram a fala de Horrana: “Oxente! E menino também pode ser 

estuprado!!!” As meninas questionaram, então, como eles poderiam ser estuprados, ao que 

responderam que também haveria “entrada atrás”. 

Eu apenas observava e ouvia toda a discussão, e imagino que meus olhos tenham 

brilhado. Primeiramente, pela reflexão sendo estabelecida entre os pares e, em segundo lugar, 

por perceber que as normas não eram acatadas completamente pelos corpos, as quais tentam 

conduzir a uma materialização desses corpos. Por exemplo, o de um menino ser um mero 

agente de colocação de esperma e de a menina ter a sina eterna de carregar e cuidar desse 
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esperma. Logo, em um processo de construção das subjetividades sexuais, acontecem 

agenciamentos dos sujeitos em construção. 

 

3.5 Configuração do abuso no olhar das meninas  

 

Durante a pesquisa, foi apontada uma concepção de suspeita de homens como 

violentadores ou abusadores, especialmente homens em idade mais avançada. Essa discussão 

surgiu em conversas por meio de histórias e relatos de Manu (13 anos, 6
o
 ano). Manu, certo 

dia, discorreu sobre seu ex-namorado dizendo que ele a havia incentivado a pichar junto com 

ele um dia. Nisso contou que a mãe não gostava desse namorado, com a observação de que, 

“mas, também, a mãe não gostava de nenhum”. Falou que tinha uma boa relação com a mãe e 

passou a contar suas vivências amorosas e essa relação em meio a essas vivências. Manu 

então contou de um namorado de quem sua mãe gostava muito, mas que ela foi para uma 

festa e ficou com outro. Quando estava ficando com o menino, sua mãe chegou e bateu no 

ombro dele, chamando pelo nome: “Peter!”, ao que o menino respondeu: “Não, Victor!” Na 

hora, Manu falou: “Oi, mãe!” A mãe só fez se virar pegando-a pelos cabelos, que na época 

estavam maiores, e derrubou-a na lama, dobrando o cinto e dando-lhe uma surra. Contudo, ela 

diz não ter chorado e que uma mulher que estava na roda de gente que se formou tentou 

amenizar a situação, mas a mãe respondeu que “se a mulher entrasse ia apanhar também”. Ela 

ainda relatou que já teria apanhado outras vezes. Em uma delas, estava no início do namoro 

com Peter. Eles estavam no quarto na casa dela, iam transar, e Manu já estava de sutiã e 

calcinha, tirando o short, quando a mãe chegou à casa e abriu a porta. Perguntou o que era 

aquilo, e Manu disse que estaria indo tomar banho. A mãe saiu e eles então transaram. No 

entanto, quando Peter saiu, ela pegou o cabo de vassoura e bateu em Manu, chegando a 

quebrar uma ponta da madeira, que acertou a cabeça, fazendo-a sangrar, o que a mãe não viu, 

tendo-a depois levado para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA). Ela ainda tinha a marca. 

A mãe dizia que ela podia namorar quem quisesse, menos alguém maior de 20 anos. Manu 

falou que era o caso de Peter, que tinha de 19 para 20, e ela, na época, 11 anos. Perguntei o 

que ela achava da opinião da mãe, ao que ela respondeu porque já poderia ser considerado 

pedofilia, mesmo que ela não o considerasse. 

Com base na cena trazida por Manu, perguntei se elas, ou alguém da roda, já teriam 

sido assediadas por alguém mais velho, situação que considerassem abuso. Primeiramente 

falou Manu, que contou que próximo à sua casa havia uma farmácia em que trabalhava um 

senhor de uns 60 anos, que vivia soltando piadinhas para ela. Perguntei se alguém, como a 
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mãe dela, por exemplo, sabia. Manu disse que a mãe sabia e que a mandava dar uma 

“cortada” nele (evitar conversa). Até que um dia, como só havia aquela farmácia, ela foi 

comprar remédio para a mãe e absorvente. Na passagem das compras pelo caixa, o homem da 

farmácia disse que ela já podia ter filho e que ela era “gostosinha”, e ele podia fazer um filho 

nela. Ela mandou que ele tomasse vergonha, pois jamais faria nada com ele. Próximo à 

calçada da farmácia, havia mototaxistas, os quais escutaram a discussão e correram, querendo 

bater nele, mas ela pediu para não fazerem isso, pois ele já era velho mesmo. Porém, disse que 

eles ficaram zangados. Posteriormente, Manu soube que ele faleceu dois dias depois. O fato 

aconteceu em uma sexta-feira e no domingo o senhor morreu com dois tiros ou por facadas 

(ela disse não se lembrar por qual arma), o que foi alegado suicídio, mas é dúvida se teria sido 

suicídio mesmo, embora o homem estivesse sendo bastante pressionado na rua, por exemplo, 

pelos mototaxistas que passavam na rua por tal homem batendo o guidão das motos nele, 

além das pessoas ficarem soltando discussão para o lado deste homem. 

Ísis comentou que não lembrava de ter sofrido nenhum abuso. Horrana disse se 

lembrar de algo parecido, pois tinha um amigo da mãe que bebia e “batia punheta” olhando 

para ela. Uma vez a mãe já estava distante e ele disse que queria ficar com ela. Horrana correu 

para o banheiro e trancou a porta. O homem ainda chegou a bater na porta, mas o pai dela 

chegou e o espancou. Esse amigo da mãe foi preso. No presídio, os demais presidiários 

fizeram um círculo com água ao redor dele para que, caso ele se movesse, morresse 

eletrocutado, mesmo se dormisse, o que acabou acontecendo, e ele morreu. O caso teria 

aparecido em Cardinot (programa da TV Jornal). Ela sabia que a mãe também tinha algumas 

preocupações atuais com o padrasto, pois às vezes mandava Horrana fechar as pernas e ter 

cuidado com as roupas que usava, porque fazia somente seis meses que a mãe namorava e não 

dava para confiar ainda nele. Em meio à roda de conversa, tocou a campainha para a saída e 

nos despedimos, permanecendo no pátio, das que haviam acompanhado a conversa, apenas 

Atena e eu. 

Após as conversas estabelecidas com Manu, o grupo se dispersou para ir para casa. Foi 

então que, permanecendo apenas eu e Atena no pátio, ela disse que não acreditava na história 

da menina (referindo-se a Manu), de que ela, naquela idade, já teria feito tudo aquilo. Ela 

perguntou “o que eu achava daquilo que Manu havia falado”. Por não entender direito a que 

ponto Atena se referia, devolvi-lhe a pergunta e completei se ela percebia alguma experiência 

parecida entre as duas. Atena começou a falar: “Teve uma vez... Uma vez só. Eu estava 

passando de bicicleta na rua, usava um short curtinho. Daí, um homem assoviou e disse: 

gostosa!” Ela disse ter dito palavrões para esse homem e correu rápido para casa. Chegou 
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apressada e foi para o banheiro, ao que a mãe perguntou se teria acontecido algo, mas ela 

respondeu que não, embora no banheiro estivesse calada, “chorando tanto, chorado tanto, e 

não sabia bem por quê”. Contudo, pediu para que o irmão nem soubesse dessa história, pois 

contaria ao pai, e este já havia ficado perturbado com a recente história da menina estuprada 

em semanas anteriores, de junho de 2012, por um homem em uma Hilux. Ela também disse 

ter ficado perturbada, pois era uma das melhores amiga dela, haviam crescido juntas, 

inclusive parece que o homem do carro teria o contato dela também. Mas a polícia ainda 

estava investigando, só sabia que sua amiga teria aparecido em Cardinot relatando a história, 

pois ainda não haviam se falado, já que a família da amiga se mudara rapidamente para 

Recife. Durante a conversa e baseando-me em seu relato sobre o choro no banheiro calada e o 

receio de o pai saber, perguntei se, por acaso, acontecesse algo, alguma espécie de abuso com 

ela, se ela contaria o caso para alguém ou para os pais. Ela olhou para a frente, bastante 

pensativa, e, balançando a cabeça negativamente, disse: “Eu não sei”, repetindo: “Eu não sei.” 

Dessa maneira, vemos configurar-se alguns roteiros de abusos sob o olhar das 

meninas, as quais se percebem inclusive, pelos discursos trazidos dos pais, como as mais 

propensas a esse tipo de ação. Porém, mais uma vez, retrata-se uma ação que acontece pela 

via da ordem, desordem e punição. Ou seja, é instituído um discurso da ordem de como 

portar-se, vestir-se, por onde ir, que deve ser seguido sem questionamentos ou diálogos. E 

quando algo indesejado ocorre, como o abuso, é tomado como exemplo e resolução o caso 

que se finda com a suposta morte do agressor. Nesse âmbito a comunicação sobre as questões 

sobre abusos sexuais com as crianças, também demonstram ter seus tabus e as explicações 

que são fornecidas pautadas por caráter morais mais do que esclarecimento e possibilidade de 

compreensão parece coibir e inibir o diálogo entre adultos e crianças. As crianças demonstram 

compreensão sobre abuso que debatem com determinadas noções levantadas pelos adultos 

sobre abuso. Em meio a essas situações de não falar e discutir nada que envolva sexualidade, 

parece, por meio dos relatos desses personagens, criar-se medo, pânico e conflito sobre seus 

corpos pelo olhar dos adultos e de como lidar com supostos abusos e violações dos corpos. O 

não sei expresso por Atena parece soar como uma autopunição de dúvida sobre quem teria 

quebrado as regras em caso de um abuso: seria ela, a criança, que infringiu uma regra de 

circular pela rua e usar shortinho curto, ou seria o tal homem que a designa como um corpo 

sexual para ele? Ao mesmo tempo, como se sentir ao levantar tal discussão em casa e ter de se 

defrontar com ações inesperadas do pai, do irmão e da família?  
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3.6 Vigília dos adultos 

 

Essas brincadeiras e configurações de relacionamentos imersos em regras 

hegemônicas se intercruzam com discursos de personagens antagonistas, como os adultos. 

Das experiências relatadas, os pais são os principais atores na colocação de regras sobre os 

roteiros que as crianças devem seguir, além de estabelecerem distinções de roteiros para 

meninos e meninas. Horrana, ao discutir sobre os impedimentos que achava ter por ser 

criança, dizia que às vezes perguntava à mãe por que não podia namorar, ao que ela já 

“entrava no falatório”: “Ai, minha filha... porque os estudos...” E quando Suelen dizia achar 

um menino bonito, a mãe logo queria conhecer. Horrana logo em seguida disse que o que 

considerava chato em ser criança era o fato de os pais não a deixarem sair: “Às vezes, é só ir à 

padaria, uma rua apenas subindo a ladeira, e eles não deixam.” Atena, também discutia sobre 

essa proibição, especialmente por causa do pai, que reclamava quando ela ia à lanchonete ao 

lado da escola; porém, ela se comparava ao irmão, Adão, que não sofria recriminação 

nenhuma por sair, enquanto ela era ameaçada de apanhar às vezes pelo pai caso descumprisse 

suas ordens. 

No meio da conversa, entravam discussões sobre apaixonar-se e ficar, que se 

interligavam a quais espaços eram utilizados para essas ações, tendo em vista o controle dos 

adultos. Horrana relatava as proibições dos pais em casa, mas Sony a contrariou, dizendo que 

os pais proibiam, mas seus amigos e amigas teriam tido suas relações sexuais em casa e 

inclusive haviam perdido a virgindade em casa. Como exemplo, referiu-se à própria vivência 

de Antenor, que também teria suas relações em casa. Horrana disse que concordava e que 

eram vivências tidas em casa, ainda que na escola ficar e namorar fossem mais fáceis. E, com 

relação ao proibido, Horrana afirmou: “Como é proibido, é melhor, pois você ‘tá’ ficando e 

sua amiga chega e diz: ‘Lá vem tua mãe!’ Aí você se apressa e fica bem rápido.” 

Essas discussões levantadas aqui, sobre as posições e os espaços entre meninos e 

meninas, percebo-as metaforizadas na cena de dois cachorros no pátio da escola. Já era fim de 

turno, a aula da manhã havia terminado, eu estava com Salvador, Adolfo e Atena conversando 

no pátio, quando de repente começamos a ouvir um barulho. Havia três cachorros próximos à 

guarita e o segurança da escola gritava para os animais tentando apartar dois deles, que 

cruzavam. O coito dos animais já havia terminado, mas a cachorra ainda estava presa ao 

cachorro, e Salvador, então, começou a falar que se o segurança tentasse tirar iria machucá-

los, pois o pênis dele incha, e se tirar naquela situação sairia tripa e tudo o mais da cachorra. 

Com base nessa cena, Salvador começou a contar outra que teria acontecido na casa dele: 
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“Mas, rapaz! Eu tive uma cachorra e cuidava dela bem direitinho, gostava muito dela...” Até 

que certo dia ele abriu o portão para ela passear, e, quando o abriu novamente para que ela 

entrasse, ela correu até o quintal e atrás dela outro cachorro, correndo muito rapidamente. 

Penalizado, Salvador falou que o cachorro transou com a cachorra ali mesmo no quintal dele, 

que ele havia cuidado tão direitinho, mas que viera um cachorro e transara com ela. Ele bateu 

muito no cachorro por isso. A cena é metafórica, pois tem certo caráter de exercício de uma 

norma construída na sociedade e que ele exercitava na lida com seus animais. 

 Assim, nota-se uma duplicidade de ações na cena do fazer o proibido e seguir as 

ordens dadas. Porém, ainda que as crianças relatassem saber as regras e como, onde e diante 

de quem deveriam segui-las, agenciavam essas ordens e em alguns casos até as utilizavam 

como parte de um jogo ou brincadeira de curtição para a vivência, como a ideia de que “o 

proibido é melhor”. Além disso, faziam uso de espaços comuns e mesmo normatizados, como 

a própria casa, para ter suas relações sexuais, e a escola, para ficar e namorar. 
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4. A IDADE DA SEXUALIDADE 

 

 

Talvez seja uma petição de princípio caminhar para a finalização deste trabalho 

afirmando que a questão da idade é um importante marcador para ajudar a compreender as 

vivências sexuais desse grupo. Ainda assim, sem querer explicar a sexualidade, mas 

compreender suas nuanças, e interessada no modo como uma comunidade, ocupando 

determinado contexto institucional, negocia práticas e sentidos sexuais, vou encaminhar 

minha discussão lançando meus holofotes sobre esse tema. 

Pesquisas sobre a infância discutem como a noção desta tem sido uma concepção que 

se constrói ao longo da história, de sociedade para sociedade. Nesse percurso, na Idade 

Média, o período da infância se restringia à fase inicial da vida, e logo que os indivíduos 

tinham desenvoltura física eram partilhados os mesmos trabalhos e jogos dos adultos. 

Concebia-se, assim, a criança como sujeito ativo e produtivo. A educação voltava-se para a 

convivência com os adultos. E, em termos de sexualidade, vivia-se um tempo de despudor, no 

qual não eram impostas restrições ao contato físico nas brincadeiras entre as crianças, nem 

privacidade na convivência (ARIÈS, 1981). No século XVIII, contudo, essa vivência de 

sexualidade se reconfigura para a ideia do sexo privado, e a criança se torna restrita ao âmbito 

da tutela familiar (FOUCAULT, 2004). Essa concepção de criança tutelada foi se 

consolidando e permanece até os dias atuais, somando-se a essa concepção um sentimento de 

infância remetida a uma criança ingênua, doce, pura, porém imperfeita e incompleta. Assim, 

ela é percebida como alguém que necessita de cuidado, proteção e tutela para posterior 

atuação social na vida adulta. Tal percepção vem promover enclausuramento, 

disciplinarização e vigilância constante desses sujeitos, ainda mais pela escolarização como 

artifício de modelar os costumes vigentes, o comportamento, o pudor sobre o corpo, o 

controle da linguagem e da convivência, as diversões e, inclusive, a leitura adequada. A 

criança é reconhecida por sua via corporal, seu corpo é o limite (ARIÈS, 1981). 

É no século XIX que a visão da infância passa por um olhar médico, já que a 

mortalidade infantil, a pobreza e o trabalho infantil tornam-se evidentes. Depois disso, as 

grandes estatísticas ajudaram a ver a condição da criança. A concepção biológica sobre a 

criança pasteuriza, assepsia, esteriliza, mede, esquadrinha, normatiza e normaliza a criança, 

prescrevendo uma infância (ABRAMOWICZ; OLIVEIRA, 2010), sendo a psicologia, uma 

das primeiras disciplinas a interessar-se pela criança como objeto de investigação 
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(MENEZES, 2009). A psicologia medirá a inteligência, prescreverá o desenvolvimento, 

dividirá as crianças por idades e observará cada uma das idades até a adolescência. A idade 

torna-se uma marca, uma categoria prática, fixa e precisa. É a partir de 1980 que outros 

campos teóricos, além da psicologia e da medicina, se constituirão em e prescreverão o 

trabalho e a educação como a base da humanidade, pela ótica da infância. Esses campos são 

os dos pedagogos e sociólogos. Com isso, o debate sobre cuidar, educar e ensinar chega até os 

dias atuais sobre quem abarca o saber, o controle e a educação das crianças 

(ABRAMOWICZ; OLIVEIRA, 2010). 

Dentre os critérios demarcados pelos ditos especialistas está o etário. Tal critério é 

marcado pela relação hierarquizada adulto-criança, uma condição de subordinação e 

dependência, sob a qual a criança passa à qualidade de ser inacabado, incompleto, incapaz, 

imaturo e irresponsável, até tornar-se um adulto completo, adaptado e produtivo. Desse modo, 

ela é relegada a uma posição marginal de inserção no mundo, em uma relação de 

subordinação e inferioridade, cuja participação na sociedade é contraditória ao que é 

preconizado por sua condição de sujeito de direitos (CASTRO, 2001, 2008; MENEZES, 

2009). 

A lógica desenvolvimentista privilegiou a noção de menoridade em detrimento da de 

infância, o que reduz seus direitos civis e políticos, em que a criança, tornando-se cuidada e 

protegida pelo adulto, passa a incapaz de ser porta-voz de seus desejos e direitos e torna-se 

dependente do adulto, que age como seu porta-voz absoluto. Destarte, é prática comum pôr a 

infância, ou tudo aquilo que a enuncie, como algo a ser apagado, superado, vencido e deixado 

para trás no adulto, a fim de que algo mais perfeito e culturalmente aceito o constitua 

(CASTRO, 2001, 2008). 

Acontece, ainda, que as crianças ocupam um lugar periférico na história em geral, fato 

a ser refletido pela dificuldade em encontrar materiais produzidos por elas mesmas. Logo, ao 

mesmo tempo que não são elas que escrevem a própria história e que registram suas imagens, 

têm sua história contada e retratada por outros. Porém, ao estudarmos a história das crianças, 

percebe-se o lugar protagonista que ocupam, como a mediação entre o estado e a construção 

civilizatória. Desde pequenas, a educação de crianças as coloca no espaço público, o qual 

permite múltiplas experimentações, criação, subjetividade e ação. O espaço público, como a 

escola o é, expõe e possibilita à criança outros agenciamentos, afetos e amizades que o espaço 

material e imaterial do meio familiar não possibilita (ABRAMOWICZ; OLIVEIRA, 2010). 

Desse modo, percebe-se como a questão da idade entre os participantes da pesquisa 

aponta para embates que os alunos e alunas travam de poder ser considerado como mais velho 
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no grupo. Ter 13 anos, por exemplo, era questão de glamour e status. Quando falavam a idade 

entre si, eu percebia que muitos alteravam-na em ao menos um ano para mais. Antenor, por 

exemplo, disse que iria completar 14 anos no ano seguinte, ou seja, ele tinha 13. Amanda me 

disse sua idade; porém, quando perguntado entre os pares, pediu para que a confirmasse 

aumentada de dois anos, ou seja, de que ela teria 11 anos. 

Os homens desejados pelas meninas eram percebidos tendo sempre mais idade que 

elas, enquanto os meninos também demonstrava interesse pelas mais velhas, mas como estas 

procuram meninos de mais idade, os meninos acabavam ficando com meninas ou de sua idade 

ou mais novas, mesmo questionando o fato de as “novinhas estarem no seu pé”, através do 

uso de músicas como Mc Metal e Cego – “novinha tá querendo o quê?” ou de termos como o 

donzelice. 

Outra cena que mostra como a questão da idade é demarcada entre concepções de 

sexualidade era quando perguntavam minha idade e o que eu “era” ali na escola. Sempre 

vinha o ser mãe atrelado a uma idade maior, percepção mais bem explicitada em uma 

conversa entre Amanda, Adolfo e eu. Ele perguntou primeiro minha idade, e Amanda 

respondeu 20 e poucos, então ele questionou se eu era a mãe dela. Ela disse que eu era uma 

amiga, ao que ele se justificou diante da fala dela dizendo que pensou que eu era a mãe pelo 

fato de eu ter mais de 18 anos. Amanda até retrucou ao falar que sua irmã tinha 18 anos e não 

tinha filhos, e ele disse que também tinha uma irmã de 20 e poucos anos, mas que geralmente 

era assim. Desse modo, a idade possibilita trocas e maior mobilidade para relacionar-se. 

 Foi inicialmente em conversas com Helena, Horrana, Atena, Adolfo, Salvador e 

Suelen que essa compreensão da criança começou a tomar forma. Estávamos sentados nos 

bancos do pátio Helena, Adolfo e eu. Era recreio, e muitos alunos corriam por todos os lados. 

Logo, um deles começou, do primeiro andar, a jogar figurinhas no chão do térreo, no pátio em 

frente a nós. Quando as figurinhas caíam, amontoavam-se vários estudantes, especialmente 

meninos se jogando uns sobre os outros na tentativa de pegá-las e ficar com elas. Esse foi um 

movimento que aconteceu várias vezes, até que a coordenadora e uma das dirigentes 

ameaçaram recolher as figurinhas de todos. Uma das funcionárias da limpeza que passava 

disse: “Isso são uns animais.” 

Helena, a meu lado, comentava: “Ai! Essas crianças!” Virei então para ela e perguntei 

o que, em sua concepção, era ser criança. Disse que ser criança é brincar, pular e correr. 

Perguntei, então, se ela se considerava criança ou não. Disse que era pré-adolescente e que se 

deixa de ser criança por volta dos 12 anos, quando já se começa a querer ser adulto. Sobre o 

que seria ser adulto, Helena falou que era ter trabalho e família, e ser mãe. Assim, como já 
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trouxe em outras cenas, o ser mãe marca o tornar-se adulto, e nesse contexto existe uma 

compreensão do ser mãe marcado com a idade de 18 anos. A significação discutida era 

compartilhada ainda com Flora (11 anos, 6
o
 ano), que havia ido recentemente para o turno da 

manhã, mas sentia muitas saudades do turno da tarde, pois à tarde, ela dizia, os estudantes 

eram mais velhos, tinham 13 anos e ficavam todos juntos nos intervalos de aula, pela lateral 

da escola, conversando. Contudo, pela manhã, haveria muitas crianças, que só faziam correr. 

Durante as conversas de que participei nas laterais da escola sobre os conteúdos das 

músicas de Ávilo e Antenor e os de vídeo no celular deles, Ávilo falava que não podia 

mostrar para todos, pois havia crianças ali. A prima de Joelma, que se encontrava presente, 

dizia que podia mostrar, pois ele teria se referido a Amanda, mas Amanda não seria mais 

criança, por ter uma mentalidade adulta. Sobre essa “mentalidade adulta”, contavam que era 

pelo fato de Amanda saber do que os meninos estavam falando (referindo-se aos vídeos 

pornôs). Após uma discussão em que Suelen disse que não via filmes pornôs, afirmou que 

ainda assim não era mais criança, pois não brincava mais de bonecas, apenas de queimada na 

quadra. Os meninos riam e falavam que sabiam “de qual boneca ela gostava de brincar” (a 

palavra boneca vem em referência ao pênis). Após essa frase, todos riram. Percebemos a 

idade atrelada a aquisição de conhecimentos e experiências sexuais. 

Em outro dia de observação, surgiu novamente a conversa sobre ficar e namorar. Logo 

após Horrana ver Joelma passar com uma amiga e em seguida Ávilo passar atrás delas, ela 

contou que ele estaria pegando nas partes íntimas de Joelma. Com isso, perguntei se algum 

deles sentados a meu redor já teria namorado, ficado ou feito algo parecido com o relato de 

Horrana. Ela disse que não, pois ainda não tinha idade, só quando fizesse 15 anos. Perguntei, 

então, o que havia de diferente em ter 15 anos. Disse que era por ainda ser criança, pois ainda 

gostava de brincar de bonecas. Perguntei se mais algum deles se considerava criança. Atena 

falou que em algumas coisas, pois ainda brincava de casinha, cozinha, mas se achava 

“adolescente nos assuntos” de namoro e sexo. Adulta ainda não, pois adulto já seria “quando 

se tem filho, essas coisas”. 

Em meio à conversa, perguntei se mudava alguma coisa visivelmente. Horrana disse 

que “mudam as roupas. Elas ficam mais curtas, mais provocantes, mais sensuais, e as dos 

meninos também”. Os meninos concordaram, confirmando a fala de Horrana. Sony disse: “É 

verdade! O menino deixa de usar short, só usa mais bermudas e camisas meia-manga.” Sony 

ainda contou que queria usar correntes, mas o pai não deixava, não sabe por quê. Perguntei se 

ele chegou a questionar isso, ao que ele respondeu que não. 
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Assim, semelhantemente a alguns questionamentos do filme A corrente do bem,
13

 nós 

nos perguntamos: afinal, o que se espera de uma criança? Elas não podem votar, não podem 

sequer ir ao banheiro sem pedir permissão a algum adulto, quem diria viver suas sexualidades 

em liberdade. Assim, ter mais idade vai se configurando nesse contexto como um status que 

se consegue para lhe permitir autonomia de suas vivências, dentro de um padrão social do 

ideal na sociedade, ou seja, indivíduos adultos produtores, em todos os aspectos: capitalistas, 

biológicos, de saber científico, dentre outros. Logo, a idade parece promover esse status social 

que facilita, garante e admite o ir e vir das crianças em um contexto como este estudado. 

Refletindo sobre essa concepção nesse fluxo social das crianças, traços de sexualidade 

parecem colaborar para essa demarcação e compreensão. Pois, mais do que um ser limitado a 

um processo de desenvolvimento, elas apresentam-se como seres coibidos de sexualidade, 

tendo em vista que são indivíduos categorizados como crianças, percebidos como assexuados, 

questionados e repreendidos por viver uma sexualidade livre. No entanto, passam a viver certa 

sexualidade livre, mas distanciada dos olhares dos adultos. 

Assim, percebem-se, nos discursos oficializados na escola, significados de sexualidade 

vividos como motivo de punição e vistos como inconsequentes se vivenciada por uma 

categoria geracional tida como infância, a exemplo de como acontece com alguns dos 

personagens, os quais não são apenas questionados e analisados criticamente por esses 

discursos oficiais como também por seus colegas da escola. Por exemplo, as reclamações das 

funcionárias da limpeza, dos professores, da coordenadora como também os questionamentos 

de Joelma e Atena sobre os conteúdos e a vivência da sexualidade trazida por Ávilo e Manu. 

Porém, os participantes da pesquisa, de idade de nove a 13 anos, estariam, desde idades 

anteriores, atravessados pela cultura. E é pela via dessas suas interações sexuais e dos roteiros 

sexuais elaborados, os quais apresentamos anteriormente, que esses sujeitos realizam e 

imaginam a sexualidade. Logo, as crianças significam, no contexto de suas vivências, os 

signos que aprendem do que comumente chamamos de mundo dos adultos, o qual também é 

delas, já que elas colaboram para sua construção. No entanto, o que parece ocorrer é que os 

sentidos para a construção de roteiros sexuais que realizam podem ser diferentes daqueles que 

a hegemonia adulta atribui (RIOS, 2004). 

                                                 
13

 Filme da Warner Bros do ano 2000. A história retrada uma atividade escolar proposta por um professor, 

Eugene Simonet (Kevin Spacey), de estudos sociais, a seus alunos. Nela, eles deveriam pensar em algo que 

pudesse mudar o mundo. Trevor McKinney (Haley Joel Osment), um dos alunos, de 11 anos, cria um novo jogo, 

chamado pay it forward (passe adiante), em que a cada favor que alguém recebe deve retribuir a três outras 

pessoas. Nesse filme, há pequenos trechos com algumas reflexões sobre a atuação social do ser criança. 
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Dessa maneira, as experiências trazidas pelas crianças demonstram diferenças das 

vivências que uma hegemonia adulta prega nesse contexto, embora elas estejam atravessadas 

por esse contexto e discursos que influenciam a construção de roteiros. Logo, discussões e 

experiências encontradas na escola, bem como discussões sobre concepções que encontramos 

na literatura, sobre a concepção de criança e de sexualidade, possibilitaram estabelecer 

relações e refletir sobre o conceito de criança, baseado na teoria de Judith Butler (2010) no 

que se refere ao conceito de “abjetos”. Por esse conceito, o sujeito se constitui na 

identificação com o normativo do “sexo”, e essa identificação acontece por um repúdio que 

produz um campo de abjeção, no qual o sujeito é visto como uma monstruosidade, ao fugir da 

norma estabelecida como matriz. Sem esse processo de identificação ou repúdio, o sujeito não 

poderia emergir. Essa relação e transposição do ser abjeto discutido nas teorias de gênero, 

para concepções geracionais como a de criança, é possibilitada tendo em vista a própria 

reflexão que Butler (2010) faz de que o abjeto “não se restringe de modo algum a sexo e 

heteronormatividade. Relaciona-se a todo tipo de corpos cujas vidas não são consideradas 

‘vidas’ e cuja materialidade é entendida como ‘não importante’”. 

Assim, estabeleço relação com a concepção de criança, sujeito que desde a elaboração 

da teoria de Freud tem sido foco dos estudos vinculados à sexualidade. No entanto, ainda 

hoje, há uma abjeção da criança quando ela se mostra como um sujeito de sexualidade, por 

meio de denominações como maloqueiros, galinhas, ser homem, safada, entre outros. Ou seja, 

trata-se da criança que não aguarda o desenvolvimento biológico e hormonal, ou ainda que 

não toma as disposições de criança dos estudos, como a ideia de serem as meninas dos 

estudos ao contrário de outras caracterizações que possam ter conotação sexual que fuja à 

norma, estas tem na sua construção que o desejo prioritário deve ser a formação resguardando 

o prazer pelo corpo. Isso gera contradição, pois desde pequeno o indivíduo é chamado a 

comportar-se diante do sexo como elemento remetido à eroticidade, mas não pode vivenciá-la 

(BUTLER, 2010, 2004). Assim acontece com a categoria criança, à qual é dada 

constantemente um modelo adultocêntrico e que é chamada a ter um comportamento dentro 

do “aceitável”, mas é como se elas não pudessem vivenciar parte desse modelo e logo são 

mantidas na matriz “normatizadora” que determina o que é ser criança. 

As crianças que repudiam a matriz normatizadora do que é ser criança, “o ser da 

inocência” e em desenvolvimento, são postas à margem ou “corrigidas” pela punição ou pela 

pedagogia, pela clínica médica ou ainda psicológica. Assim, é como se se fizesse necessária a 

apresentação de diretrizes do que é ser criança para que a identificação ocorra e se distancie 

das concepções e dos discursos equívocos, sem os quais os indivíduos não teriam capacidade 
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de subjetivação. É dentro desse universo discursivo de subjetivação que tentamos pensar a 

noção de criança. 

Entretanto, essa concepção de criança esteve por tempos nos discursos das políticas e 

dos especialistas, determinando quais corpos importam e o que dos corpos haverá de surgir 

como de interesse político (BUTLER, 2010,2004). Por exemplo, cito o fato de a criança não 

entrar nas políticas de saúde por não ser compreendida dentro de um discurso da ciência que 

as encaixe em uma faixa de reprodução. Assim como na política de Direitos a sexualidade 

para ser delimitada e normatizada pelo campo da saúde e educação fortemente correlacionada 

e repleta de caráter biologizante, dentre tal campo que a política dos corpos infantis ainda que 

sutilmente aparece como relevante. Desse caráter e biopolítica para as crianças ao longo da 

história, sobre quais corpos que importam, as crianças estiveram postas à margem em sua 

participação política. Elas não podem responder e decidir sobre seus próprios direitos, pois 

não são percebidas como sujeitos intelectuais também, ainda que alguns estudiosos tenham 

refletido sobre e elaborado estudos na inserção desses indivíduos como sujeitos de autonomia 

para participar em direitos iguais das decisões sobre direitos e políticas (CASTRO, 2001; 

MENEZES, 2009). 

Em outra conversa no pátio, já com Atena, Adolfo, Salvador, Sony e Adão, Salvador 

perguntou se eu ficava somente pela manhã na escola. Disse que sim. Então, eles disseram 

que eu deveria ficar também no turno da tarde, uma vez que teria muita coisa de que iria 

gostar, pois à tarde tem muita droga, safadeza, meninos e meninas que transam no banheiro. 

Já haviam pegado várias camisinhas. Salvador mesmo teria pegado um casal transando, e a 

diretora até pensou em colocar uma câmera. Atena disse que isso não podia por conta do 

corpo deles, ou seja, mostrar órgão sexuais mais crescidos. Salvador completou sua fala 

dizendo que tudo bem, mas que quem tem um corpo mais formado mesmo grava e coloca na 

internet. Após as reivindicações deles sobre levar algumas demandas da escola do turno da 

tarde, perguntei o que achavam que eu fazia ali que poderia fazer à tarde. Disseram não saber, 

sabiam que não era atrás de coisas erradas, mas que eu poderia levar para o prefeito ou 

mesmo para a diretora da escola, o que durante a discussão eu entendi como questão política 

de sensibilizar e trabalhar com redução de conflitos na escola em torno de certas temáticas 

apontadas para, sexualidade, drogas, violência, entre outras. 

Logo, de tudo aqui posto, compreende-se uma concepção de criança que se constrói 

por limites de determinada matriz normatizadora, que coíbem o ir e vir desses sujeitos como 

agentes políticos, os quais não têm autonomia nem mesmo para sair à padaria da rua de casa 

ou à lanchonete da rua da escola. Essa autonomia é fornecida apenas posteriormente, com 
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certa idade, como se de um instante para outro, marcado pela idade, esses sujeitos tomassem 

consciência de si e dos outros, sendo então cobrado deles com mais ênfase a conduta das 

demais categorias geracionais em alcance. Ressalto ainda, para uma categoria que se mostra 

marcada pelo caráter sexual, uma sexualidade que é dada como elemento dessa matriz em prol 

daqueles que “produzem” a sociedade, produzir aqui no sentido da reprodução sexual. Logo, 

não se pode esperar uma atuação desses indivíduos na sociedade, pois eles não são capazes de 

compô-la, ao mesmo tempo que qualquer ação que misture ou confunda a existência de um 

caráter sexual é dada ao riso, “gozação” (espécie de bullying) ou incredulidade por aqueles 

que se encontram no seguimento de certa matriz que eu chamaria de matriz normatizadora 

geracional. Há uma tendência dos discursos oficializados em dirigir às crianças a 

incorporação de uma norma geracional, de um suposto padrão para tornar-se um bom adulto. 

Porém, as crianças, nesse contexto, atuam e elaboram cenas em contestação a determinados 

padrões hegemônicos e ressignificam determinados roteiros sexuais em um agenciamento 

próprio a seus desejos e vontades, ainda que não reconhecidos por aqueles agentes 

normatizadores e antagônicos. 

Assim, essa discussão de uma concepção de criança norteada por autonomia sobre 

questões de sexualidade corrobora estudos mais recentes, os quais têm se aprofundado na 

compreensão da infância como categoria social historicamente construída no interior de um 

conjunto de interesses políticos, culturais e econômicos. Nesses, as crianças passam a ser 

vistas como produtoras de cultura e de história, como sujeitos sociais completos e ativos 

politicamente. Esse movimento teve como ponto de partida a Carta Internacional dos Direitos 

da Criança, de 1987, e posteriormente sob a influência de abordagens fenomenológicas, 

sociointeracionistas e construcionistas, buscando os discursos das próprias crianças, em vez 

do das famílias e de especialistas(MENEZES, 2009). Agora, elas passam a ser vistas como 

seres de atuação no presente, e não no futuro, como na expressão “criança esperança”, como 

se sua capacidade de ação acontecesse unicamente em uma posteridade. 

Entre os estudos recentes, está o advindo das perspectivas sociológicas da infância. 

Estas trazem algumas inflexões na tentativa de falar da criança e da infância com base em 

outros referenciais, além de traçar novas possibilidades, bem como a elaboração de novas 

metodologias que busquem entender as crianças como produtoras de cultura, a partir delas 

próprias, com o objetivo de entender o que é ser criança e ter uma infância. No Brasil, estudos 

de sociologia na infância começam a se constituir a partir da década de 1990, na convergência 

entre os pedagogos e os sociólogos. A sociologia da educação por muito tempo esteve 

vinculada à definição durkheimiana, segundo a qual os valores adultos eram impostos à 
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criança, mantendo-a no silêncio, “muda”, marginalizada do “mundo adulto” 

(ABRAMOWICZ; OLIVEIRA, 2010). 

Com as novas perspectivas sociológicas, tem sido possibilitado pensar a criança como 

sujeito e ator social de seu processo de construção e de construção de sua infância, como ator 

pleno. O critério idade, pensado por vários anos como algo natural e biológico, sofre também 

inflexão do ponto de vista histórico e social (ABRAMOWICZ; OLIVEIRA, 2010). 

Assim, atualmente é percebido que crianças e jovens parecem participar efetivamente 

da vida cultural, econômica e social da cidade, ainda que invisíveis e negativizados nessa 

atuação (CASTRO, 2001). Dessa forma, as crianças serão pensadas como sujeitos capazes de 

decisão, e não como sujeitos limitados pelas possibilidades de experimentação, mobilização e 

ação no mundo, restrita pela tutela adultocêntrica, que cerceia sua capacidade de escolha. A 

criança não é passiva, ela se posiciona e produz sentidos sobre suas experiências (MENEZES, 

2009). Logo, este estudo visou, dentro do campo da sexualidade, à possibilidade de as 

crianças se dizerem e se construírem na ação cultural, social e política. É sob a ótica da 

sexualidade que propomos visibilizar a participação das crianças por meio de suas 

experiências. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com esta experiência de pesquisa, pode-se refletir sobre a atuação das crianças no 

contexto social, percebendo suas interações e sua compreensão nas redes de relações. Do 

material de campo elaborado apareceram, ainda, discussões outras, que em razão do recorte 

temático do presente estudo não foi possível abordar, mas que também chamam a atenção e 

alertam para um possível campo de discussão futuro, temáticas que envolvem violência, 

contextos de drogas, pichação e que se mostraram, ainda que em segundo plano, bastante 

presentes, gerando conflito e a construção de subjetividade entre os atores sociais. 

O material traz vivências e experiências dessas crianças no contexto do uso de drogas 

pelos pais e como elas lidam com e elaboram essas vivências, as conversas que acontecem 

entre pais e filhos sobre isso e como essas substâncias aparecem nas relações de amizades, 

como amigos que são ameaçados de morte nessa rede de drogas. Há relatos também de como 

se sentem e agenciam essas experiências, falas que apontam, mais do que receio ou medo, 

revoltas, e que são acionadas mesmo com amigos jurados de morte ou tomados como mortos. 

Comentários de que preferem e de que não se importam de estar com esses amigos em 

conversas na porta de casa, mesmo sabendo que a qualquer momento pode passar alguém de 

moto atirando. 

Outro fator é o uso da violência e seus significados nesse contexto; relatos de violência 

nas ruas por policiais, em casa ou entre amigos. Essa foi uma das temáticas também 

marcantes, enquanto compartilhei das experiências com o grupo, e que alerta para um debate 

e a participação dessas crianças em outros campos de discussão como atuantes e não ouvintes 

e receptores de direitos, mas com possibilidade de atuação em outras estruturas da sociedade. 

Neste estudo, buscamos a reconstrução de roteiros socioculturais que orientassem a 

formação de parcerias e práticas sexuais entre as crianças. Também procuramos identificar 

instâncias de poder e os marcadores sociais que ajudassem a configurar as vivências sexuais 

dos participantes da pesquisa, a fim de compreender como as crianças significam a 

sexualidade.Assim, buscamos conhecer algum contexto que estivesse norteado pela 

concepção de infância, como uma escola municipal, e dessa maneira procuramos conhecer 

seus costumes, vivências, histórias em uma escrita de caráter etnográfico sob a perspectiva da 

pesquisa qualitativa. Para tal, utilizamos como principais referências os trabalhos de Minayo e 

Sanches (1993), Becker (1997), de Laville e Dionne (1999), Dilthey (2002) e Geertz (1989). 
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Desse modo, discutimos ao longo da pesquisa como os roteiros sexuais são 

possibilitados em determinado cenário social, no caso, a escola municipal escolhida. Tal 

cenário se distribui em espaços que apresentam sentidos de sexualidade sob determinada 

ordem social das ações de atores sociais estabelecidas nesse meio. Esses atores dialogam com 

elementos apresentados em mídias como internet e televisão e com discursos oficializados 

imersos nesse cenário e que orientam a formação de parcerias demarcadas por personagens 

estabelecidos por esses elementos em cena. Orientam também as práticas sexuais, seja na 

produção de brincadeiras de caráter erótico, como fazer filhos, jogar-se na grama, jogo da 

verdade etc., seja na reconstrução de roteiros sexuais socioculturais por via dos 

relacionamentos afetivo-sexuais que eles criam, como ficar, apaixonar-se e namorar. Para 

essas discussões, ressaltamos o aporte teórico dos estudos do construcionismo social de 

Parker (1991), Rubin (1993), Simon e Gagnon (1999), Vance (1995) e Castañon (2001, 

2004); dos roteiros sexuais, de Simon e Gagnon (1999); e dos estudos de sexualidade, de 

Parker (1991, 2000, 2009) e Rios (2004, 2010, 2011). 

Levantamos ainda discussões que apontam para possíveis instâncias de poder e 

marcadores sociais que ajudam a configurar as vivências sexuais: os discursos dos adultos e 

as relações estabelecidas com eles que são trazidos na pesquisa, como a doutrina da norma do 

que se deve ou não falar, fazer, ouvir e ver sobre sexualidade. São instâncias que aqui 

apontamos, desde práticas pedagógicas pelos educadores até o controle recorrente dos 

estudantes por parte das funcionárias da limpeza, coordenadoras e pais. Assim, as crianças 

agenciam suas vivências sexuais em uma postura até certo ponto com autonomia do que 

utilizar e rejeitar desses discursos que as atravessam. Quanto aos marcadores sociais, estes 

parecem se atualizar nos próprios personagens em cena, marcadores como sexo, gênero e, em 

especial, idade e geração. A idade pareceu tomar foco para configurar os roteiros sexuais. Por 

meio dela, os sujeitos se sentem com maior mobilidade e liberdade de ação. A idade parece 

configurar status social nesse meio que em determinado polo pode até levá-los à ideia de 

sujeito abjeto, ou seja, aquele que não se enquadra em uma matriz normatizadora de 

determinado contexto, mais especificamente o contexto escolar sobre sexualidade, do que é 

suposto pensar e aceitar que determinado grupo em certa idade faça e tenha autonomia sobre 

tais questões. Para essa discussão, estivemos embasados, especialmente, em autores como 

Butler (2004, 2010), que apresenta a discussão de seres abjetos em meio às atuais discussões e 

movimentos sociais. Em junção aos estudos de Butler, trazemos os de Castro (2001, 2008) e 

Abramowicz e Oliveira (2010), que refletem a concepção de infância e de criança em uma 

perspectiva política sobre esses sujeitos que possibilite sua autonomia. 
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Logo, compreendemos que os significados de sexualidade estão estabelecidos em 

meio ao fluxo social pelos atores sociais em cena, significados construídos e entendidos pelos 

cenários, personagens, brincadeiras, rodas de conversas espontâneas, relacionamentos afetivo-

sexuais, discursos normatizadores e marcadores sociais. Assim, a sexualidade aqui está 

significada não em conceitos ou discursos verbais, mas em ações e roteiros desses sujeitos que 

dialogam com determinada matriz normatizadora geracional. 

Sobre a temática da sexualidade, apontamos ainda para uma compreensão desta entre 

os discursos oficializados que pareceu ser construída e influenciada pelas práticas 

pedagógicas, as quais estão relacionadas com discursos de educação de âmbito nacional, 

baseados nos PCNs. São discursos tornados oficiais com implicações na elaboração do plano 

de ensino, metodologias de trabalho, gestão educacional, dentre outras, nas quais a 

sexualidade parece um discurso tangente e fora de contexto se voltado para a categoria 

geracional de criança. 

Dessa percepção, surge uma reflexão sobre um sentimento que envolve a elaboração e 

o exercício das práticas pedagógicas no que se refere à sexualidade, que esteve presente 

durante toda a construção da pesquisa. Esse sentimento é de medo levantado por vários atores 

e atrizes. Posso dizer que esse receio já se inicia durante as avaliações do projeto para 

começar o trabalho de campo. Tive de lidar com ele, e não considero ter sido fácil, pois 

durante avaliações do projeto vieram frases do tipo: “Mas meu receio é de como você vai 

chegar para os pais e falar do que se trata.” Em seguida, vinham sugestões para desviar a 

temática, a fim de facilitar a aceitação da pesquisa em campo. Então, pensávamos: “vamos 

fazer só com meninas”, ou sugestões como “você pode pensar no tema da gravidez 

simplesmente e por esse tema olhar a sexualidade”. Nessa linha de raciocínio, “os pais 

aceitariam, por medo de seus filhos e filhas engravidarem”, ou eu diria que os pais aceitariam 

pela ideia construída de que falar de sexualidade é promover o sexo, enquanto falar de 

gravidez é impedir a gravidez. Contudo, pensei, estaríamos reafirmando certo modelo 

propagado na escola e seguindo a moral educacional sobre a sexualidade, a qual pode ser 

falada desde que pela via do desenvolvimento, biológica ou de mudanças corporais e 

hormonais no comportamento. 

Outras questões que surgiram nessa mesma linha de raciocínio foram com falas como: 

“Talvez você pudesse pensar qual a idade certa para trabalhar essa temática ou falar sobre ela, 

como foi discutido no kit anti-homofobia dentro da política brasileira.” Assim, sempre ouvi e 

me falavam de um mesmo sentimento em comum: de receio, de medo de falar de sexualidade. 

Receio e medo também levantados pelas dirigentes, que, durante a reunião para minha entrada 
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na escola, consideraram o estudo um bom trabalho, pois é assunto delicado para tratar na 

escola, muitos professores não sabem como falar, o que falar, outros têm vergonha, entre 

outras afirmações. 

Confesso que essas discussões se tornaram cíclicas em meus pensamentos, tendo de 

lidar com essas questões durante minha participação em campo. Assim, considero-as as que 

mais me afetaram em campo. Eu imaginava que pudesse ser complicado misturar sexualidade 

e crianças. Dessa maneira, qualquer situação, questionamento, discurso, brincadeira em que a 

sexualidade era compreendida eu me questionava: Será que posso ouvir isso? Saber disso? 

Até onde posso ir? E agora, falo ou deixo de falar? Pergunto ou não pergunto? 

Não vou dizer que em nenhum momento tive medo. Por duas vezes ao menos, 

imaginei: “Pronto, minha pesquisa acaba agora por repressão!” Uma foi quando Joelma 

chegou a me questionar se eu estaria falando sobre “coisas feias”, pois ouviu isso de uma 

amiga que estava conversando na lateral da escola. Senti como se pudesse estar rompendo 

alguma lei sobre a sexualidade de como, onde e quando tais práticas podem ser vividas. E tive 

de passar um tempo refletindo com essa menina sobre o posicionamento dela nessas questões, 

e se ela chegava em algum momento a falar das “coisas feias” que ela diz ser, e como outras 

pessoas falaram sobre acontecimentos da vivência delas durante aquela conversa em grupo, 

mas que caso não fosse a sua posição ela também podia discutir e dizer aos amigos e amigas 

que suas falas tem coisas feias e assim ela trazer o que acha ser melhor. Sei que Joelma 

concordou com as possíveis reflexões e saiu pensativa. Nessa situação, a cena que visualizei 

acontecer era: chegar no dia seguinte e encontrar todas as famílias reunidas, os professores e 

dirigentes discutindo sobre o que era possível ou não deixar uma criança falar. 

Outra vez, que fiquei recosa, foi quando Ávilo falava das práticas sexuais de Adilson 

com animais. Jerusa, a funcionária da limpeza, escutou por uma janela da escada que dá para 

a lateral da escola e gritou: “Mas, menino!... O que é isso que vocês ‘tão’ falando?! Vou 

chamar a diretora agora!” E gritou para o corredor da escola: “Carla! Vem ver o que esses 

meninos estão falando!...” Nesse momento, eu estava sentada no chão encostada na parede 

lateral, e em meio-círculo, sentados, estavam Ávilo, Antenor, Horrana, Atena, Suelen, e, em 

pé, Adilson, Sony, Joelma, Isís, Adolfo, entre outros. Começou um movimento de dispersão: 

alguns se levantaram e correram para pegar a bolsa em cima da tampa de poço de concreto 

que tem no local; outros correram; e em torno de quatro permaneceram sentados. Com a 

chamada de Jerusa, Carla deu a volta na escola e já ao longe foi gritando: “Tudinho para a 

frente da escola, agora! Venham, saiam daí! Estão fazendo o que aí?” Assim que ela dobrou a 

lateral, me viu sentada em meio àquele movimento dos alunos saindo correndo e outros se 
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levantando devagar. Até eu mesma cheguei a pensar: corro ou me finjo de morta? Uma 

repressão daquelas, que não percebi em nada agradável para quem experimenta. Ela mudou, 

então, a entonação da voz completamente, levando a mão até a cabaça, e eu senti aquilo como 

algo do tipo: “Caramba, reafirmei tudo o que critiquei sobre o discurso de sexualidade 

presente na escola.” Assim, ela me pediu desculpas e parou de reclamar com os alunos, 

voltando para dentro da escola. Os meninos e meninas foram retornando para o círculo quase 

como se tivessem recebido a emancipação, dizendo: “Ela pediu desculpas quatro vezes!...” 

Assim, eu me questionei se deveria recortar o assunto para gravidez e reprodução. E 

pensava: Quais são os assuntos de que as crianças devem ter consciência? Quais são lícitos ou 

ilícitos? O que tornaria um assunto ilícito? E a sexualidade, em meio a todas essas discussões 

levantadas até o momento, parecia ser algo como o prazer resguardado a um último pedaço de 

sorvete, de torta, o último brigadeiro da festa ou o último pedaço de pizza. Logo, seria ela o 

último pedaço da porção saborosa da vida? Como se fosse preciso ter a noção completa das 

outras partes individualmente para poder se deliciar com essa última fatia nas últimas 

categorias geracionais da vida. E, assim, os indivíduos de idades iniciais seriam tomados 

como incapazes de saber apreciar ou cuidar dessa fatia/pedaço prazerosa que também compõe 

o todo dos indivíduos, da sociedade e da vida? 

No entanto, como eu ouvia falar, uma aprendizagem interessante é a da experiência. 

Foi o próprio contexto de pesquisa que me ensinou e ajudou a pensar em estilos de práticas 

pedagógicas sobre o assunto sexualidade, e não o contrário. E os melhores ensinamentos 

vieram das pessoas de maior interesse nesta pesquisa: as crianças na faixa etária entre nove e 

13 anos de idade. Foi com essa vivência que consolidei a ideia de uma pratica pedagógica 

vinculada ao saber que o próprio grupo já tem ou está elaborando. Não há necessidade de uma 

fala toda programada, discursos estereotipados, materiais produzidos aos milhares, mas um 

processo de escuta, confiança, disposição para estar com os alunos e princípio de curiosidade, 

enquanto os estudantes exercem sua autonomia, espontaneidade e reflexão. Com grande 

enfoque nos processos educacionais, caberia mais uma vez a pedagogia freiriana refletida na 

educação sexual; seria novamente sair da velha posição de educação bancária, do professor 

que leva os conteúdos de sexualidade e os deposita nos alunos, até porque, como visto, a 

sexualidade se faz presente anteriormente à presença de um educador. 

Minha experiência entre os participantes me ensinou a perceber uma aprendizagem 

sexual já instalada, como sobre os atos que fazem, que ações desenvolvem, que vivências 

sexuais têm, quais cuidados tomam e como lidam com situações indesejadas, como a 

gravidez, por exemplo, e o aborto. Isso nos parece sugerir uma possibilidade e um desafio de 
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implementar uma educação que possa aprimorar e potencializar o que de certa maneira já 

acontece e que pude perceber no contexto escolar estudado. 
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