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RESUMO 

 

Este estudo busca compreender como as/os adolescentes/jovens (interlocutoras/es), com 

idades entre 16 e 19 anos, moradores dos municípios de Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, 

significam a sexualidade, especificamente o início da suas vidas sexuais e o namoro, em 

interseção com os marcadores sociais de gênero, geração, raça e classe. Desta forma, 

procurou-se refletir sobre o método de intervenção utilizado, trazendo as experiências que são 

(re)construídas nos (des)encontros entre a/os pesquisadora/es e as/os interlocutoras/es, e as 

produções acadêmicas na área de psicologia sobre a sexualidade das/dos adolescentes/jovens 

questionadas/os a partir de um olhar feminista pós-estrutural, sendo uma Pesquisa Ação 

Participativa (PAR), cujos instrumentos metodológicos foram as rodas de diálogos e o diário 

de campo. Nestes diálogos observamos (des)igualdades, diferenças e agenciamentos que as/os 

adolescentes/jovens vivem e mobilizam no percurso de suas carreiras sexuais (HEILBORN, 

1999). O início da vida sexual delas/deles acontece, em média, entre os 14 e 15 anos, idades 

que o mundo adulto considera “cedo” ou “precoce”. As práticas sexuais que definem este 

início giram em torno do que é considerado como “normal” e da noção de “virgindade”. Por 

outro lado, o namoro ainda mantém certas características do amor romântico, o pretendente é 

quem vai à casa da namorada para solicitar a aceitação dos pais, como sinal de fidelidade e de 

compromisso futuro para um casamento – muito embora o relacionamento possa continuar 

mesmo sem ter o aceite dos pais da adolescente/jovem, o mesmo não acontece com os 

rapazes.  Assim sendo, outros vínculos afetivo-sexuais surgem na “ilegalidade” como “ficar”, 

“amizade colorida” e “conhecerem-se”, formas menos complicadas de elas/eles viverem a 

sexualidade fora da vigilância adultocêntrica. Através destas experiências, também discutimos 

as teorias ideológicas (heterossexismo, capitalismo, patriarcado, colonialismo) que sustentam 

e mobilizam saberes/poderes na interação entre as micropolíticas e macropolíticas que 

circulam nos cenários sexuais das/dos adolescentes/jovens (SPIVAK, 2010); discutimos ainda 

os circuitos (des)integrados (HARAWAY, 2009): família, escola, religião e posto de saúde, os 

quais dificultam a vivência da sexualidade delas/deles e o acesso a seus direitos sexuais e 

direitos reprodutivos. Este é um panorama mais constrangedor para as mulheres e para os 

grupos LGBTTI. Outro aspecto importante é que a metodologia nos permitiu (re)pensar sobre 

o próprio dispositivo de pesquisa. Assim, consideramos que trabalhar a partir de uma 

perspectiva teórico-metodológica feminista pós-estrutural tenha facilitado as reflexões e os 

posicionamentos das/dos adolescentes/jovens como sujeitos responsáveis por sua sexualidade. 

Por este motivo, é importante seguir investindo em novas formas de fazer pesquisa que 

possam visibilizar a voz das/dos adolescentes/jovens, capazes de debater e exigir seus 

próprios direitos sexuais e direitos reprodutivos, de lutar contra as desigualdades que as/os 

atingem. 
 

PALAVRAS-CHAVE: sexualidades; adolescentes; jovens; feminismos; direitos. 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This study intends to understand how adolescents/youngsters (interlocutors) from 16 to 19 

years old, from Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, signify their sexuality, specifically the 

start of their sexual life and romantic attachment in intersection with social indicators gender, 

generation, race and class. In this way, its aim was to on the chosen intervention method; 

retrieving the experiences which are (re)constructed in the (dis)encounters between the 

researcher(s) and the interlocutors; and the academic output in the psychology area which 

covers the sexuality of these interlocutors, questioned under the perspective of a post-

structural feminist point of view. Being a participatory action research (PAR), their 

methodological instruments were dialogue rounds and field notes. In these dialogues, we 

observed (in)equalities, differences and strategies that these adolescents/youngsters live and 

effect in the course of their sexual careers  (HEILBORN, 1999). Sex life initiation takes place 

around 14 to 15 years old; an age that the adult world considers "early" or "precocious".   The 

sexual practices that define this start circle around what can be considered as "normal" and the 

notion of "virginity".  In parallel,  falling in love/ infatuations/crushes  still maintain some 

characteristics of romantic love; the male pretender goes to the girlfriend's house to request 

her parent's approval, also as a guarantee of fidelity and future engagement and marriage. The 

relation can continue despite not having the parents's approval, the reciprocal case does not 

occur. Thus, other sexual, affective bonds arise in this context of "illegality" like "booty 

calls", "colorful friendship", "getting to know each other"; a less complicated way of living a 

sex life beyond the adult-centric supervision. In parallel, through these experiences we 

discussed sociological theories (heterosexism, capitalism, patriarchy, colonialism) which 

support and mobilize wisdom/power in the interaction between the micropolitics and 

macropolitics that circumscribe the sexual escenarios of the adolescents/youngsters (SPIVAK, 

2010); we discussed the still (dis)integrated circuits  (HARAWAY, 2009)  by the action of 

family, school, religion and health services,  which seem obtrussive in their experiences and 

access to sexual and reproductive rights.  This is a panorama more embarrasing for women 

and LBGTTI groups. Another relevant aspect is that the methodology allowed us to (re)think 

about the research device itself. In this regard, we considered that working from a feminist, 

post-structural made easier the reflexions and positionings of the adolescents/youngsters as 

responsible of their sexuality. Due to this, it is important to continue the investment in new 

ways of doing research that allow the visualization of the voices of adolescents/youngsters 

capable of debating and demanding their own sexual and reproductive rights; and to fight 

against the inequalities they face.  

 

keywords :  sexualities, adolescents, youngters, feminisms, rights. 
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1. INTRODUÇÃO 

Tecendo o Caminho da Pesquisa 

A Sexualidade
1
 das/dos adolescentes/jovens

2
, como inquietação, como algo que precisa 

ser problematizado, dialogado e politicamente posicionado, tornou-se objeto de estudo a partir 

de minha
3
 própria experiência e da relação com esse cenário de experiências que se criam e se 

recriam, que se entrelaçam nos encontros e desencontros com as/os adolescentes/jovens 

(interlocutoras/es) da pesquisa.  

Neste sentido, Joan Scott (1999), historiadora e militante feminista, assinala que é através 

da experiência que os sujeitos são constituídos e posicionados, que se produzem identidades, 

sentimentos, conhecimentos e ações. Por isso, ficar atenta à complexidade desta inter-ação
4
, 

me ajudaria a entender, (re)interpretar e visibilizar as diversas experiências e agências
5
  

de/com as/os interlocutoras/es da pesquisa.  

Assim, a experiência entendida, desde uma perspectiva feminista pós-estrutural 

(HARAWAY, 1995; SCOTT, 1999; FINE ET AL, 2006; PISCITELLI, 2008; HARAWAY, 

2009, BUTLER, 2012), foi o alicerce para tecer o caminho da pesquisa referida à sexualidade 

das/dos adolescentes/jovens de Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca-PE. 

Para dar abertura a esta discussão, gostaríamos de refletir sobre nossas primeiras 

experiências com o tema e com o campo de pesquisa, em quatro momentos que serão a base 

para pensar a (des)estruturação da pesquisa:  

- O primeiro momento, intitulado Desejos de (des)localizar-me, reflete minha própria 

experiência como mulher, as (des)igualdades vividas com relação à minha sexualidade, o que 

me instigou a estudar este tema e a deslocar-me de país, de cidade e de olhar epistêmico. 

                                                
1 A Sexualidade não tem o mesmo grau de importância para todos os sujeitos; ela é uma construção social, 

historicamente datada e culturalmente localizada, que fornece significados e sentidos aos corpos através de 
categorias, esquemas e rótulos que servem para enquadrar as experiências sexuais e afetivas; experiências que 

inclusive vão além do modelo heterenormativo (HEILBORN, 1999; TONIETTE, 2009). Mais detalhes p. 42. 
2Adolescência/Juventude entendidos como conceitos não substanciais e sim construídos social e culturalmente 

(COIMBRA; BOCCO; NASCIMENTO, 2005; LEÓN, 2012). Mais detalhes p. 37. 
3 A escrita desta dissertação transita entre a primeira pessoa do singular e a primeira pessoa do plural, além da 

terceira pessoa do plural, a fim de ressaltar esta co-produção entre mim e as/os interlocutoras/es, como também a 

colaboração da equipe da “Ação Juvenil”. 
4Inter-ação no sentido de ir além da interlocução e da interação, ou seja, queremos remarcar as ações que esta 

relação suscitou. 
5 A agência é uma capacidade complexa e, às vezes ambígua, de agir que está presente em qualquer ato de 

resistência. (BUTLER, 2006; ORTNER, 2007; PISCITELLI, 2012). Mais detalhes p. 56 
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- No segundo momento, Suape como campo de pesquisa, utilizei como foco de estudo 

os dados socio-históricos dos impactos do desenvolvimento industrial e sua relevância, além 

de definir, a partir desta experiência, os objetivos da pesquisa. 

- O terceiro momento é a definição dos Objetivos da Pesquisa,produto das primeiras 

experiências com o campo de pesquisa e de reflexões continuadas. 

- No quarto momento, Estudar Sexualidade na área de Psicologia; por quê?, trouxe à 

discussão o impacto e a relevância que possuem as produções referidas à sexualidade, na área 

de Psicologia, especificamente a sexualidade das/dos adolescentes/jovens. 

 

1.1. Desejos de (des)localizar-me 

Na procura de outras formas de entender, de estar, de sentir e de viver a 

sexualidade.  

 

Eu venho do Perú... Sou filha de dois migrantes internos, de dois jovens que deixaram seu 

lar familiar, sua vida na chácara, deslocaram-se dessas regiões esquecidas pelo governo para a 

capital do país, Lima, em busca de estudo, de trabalho e de um novo lar. Ela, mulher da selva; 

ele, homem da serra. Ambos tiveram que enfrentar as desigualdades e as discriminações de 

um lugar designado só para/pela burguesia. Vistos como provincianos e como mão de obra de 

baixo custo, seus corpos
6
 foram marcados por tensões de classe, de gênero, de raça e de 

território. Ela e ele lutaram por adaptar-se, inclusive aburguesar-se, para ganhar um espaço de 

legitimação, um lugar no sistema de controle desta sociedade evidentemente capitalista
7
. A 

esse sistema de controle, Foucault denominou de Biopoder. Em suas palavras: 

Este bio-poder, sem a menor dúvida, foi elemento indispensável ao desenvolvimento 

do capitalismo, que só pôde ser garantido à custa da inserção controlada dos corpos 

no aparelho de produção e por meio de um ajustamento dos fenômenos de 

população aos processos econômicos. Mas, o capitalismo exigiu mais do que isso; 

                                                
6
Para Foucault (1992) o corpo é tudo o que se diz dele, é a superfície onde sucedem os acontecimentos, do 

mesmo modo que dele nascem os desejos, os desfalecimentos, os erros; os corpos também atam-se e desatam-se, 

exprimem-se e entram em luta, apagam-se uns aos outros e continua inseparável conflito. Por isso, o corpo é uma 

realidade biopolítica. 
7 O capitalismo no Perú trouxe vertiginosas mudanças sociais e econômicas, criando uma nova estrutura social e 

novas necessidades de classe, o que acrescentou deslocamentos de pessoas das zonas rurais para as zonas 

dominadas pelo capitalismo, sendo Lima, a capital do país e centro do capitalismo, o destino principal destas 

migrações internas. Este êxodo aguçou ainda mais as tensões nas relações de gênero, raça, classe e território. 

(IGUIÑIZ, 1987; BARBA; MARTOS; FONSECA, 1997; QUIJANO, 2007) 
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[...] foram-lhe necessários métodos de poder capazes de majorar as forças, as 

aptidões, a vida em geral, [...] como técnicas de poder presentes em todos os níveis 

do corpo social e utilizado por instituições bem diversas (a família, o Exército, a 

escola, a polícia, a medicina individual ou a administração das coletividades), [...] 

(FOUCAULT, 2012, p. 153) 

 

Nascida também nessa sociedade, eu não sou alheia a estes mecanismos disciplinares. O 

controle de meu corpo e, por conseguinte, de minha sexualidade iniciou-se no lar familiar, 

onde, colocada como mulher, recebia instruções para ser uma “senhorita de sua casa”, 

aprendendo os cuidados com o lar, os ofícios maternais e os papeis femininos, atribuições 

que, em maior ou menor grau, também foram usadas por outras instituições tradicionais para 

colocar-me num lugar diferenciado.  

Na escola: uma escola só de mulheres onde a educação sexual limitava-se aos estudos das 

mudanças biológicas e “psicológicas” provenientes da adolescência, ao conhecimento dos 

aparatos sexuais e reprodutivos e ao mandato que determinava sexo só depois do casamento. 

Esse espaço não estava liberado de segregações. Eu, estudante de rasgos indígenas, de classe 

media baixa, sentia, nas salas de aula, as aflições entre raça e entre classe social. Como Louro 

(1997, p.58) afirmou: “[...] A escola delimita espaços, servindo-se de símbolos e códigos, ela 

afirma o que cada um pode (ou não pode) fazer, ela separa e institui [..]”. Categorizações que 

até agora incomodam minha memória, mas também estas lembranças me mobilizaram para 

buscar outros lugares de legitimidade. Lugares às vezes manifestos e, muitas vezes, 

clandestinos que fui conquistando somente depois de muitas encrencas
8
, a partir da minha 

adolescência/juventude.  

Na graduação: como discente da carreira de Psicologia, o cotidiano acadêmico e 

burocrático mostrava seu status de saber científico, suas relações de poder e minhas 

(im)possibilidades de emancipação. Neste cenário, meus interesses estudantis se perfilavam 

sobre tópicos relacionados com a sexualidade, o que me levou a procurar bibliografia e 

atividades (oficinas, minicursos e seminários) relacionadas com este tema, as quais, 

curiosamente em sua maioria, eram ofertadas fora da universidade. Características que foram 

reconhecidas também pelos outros quando a turma me escolheu como monitora da única 

                                                
8
O uso que se da à palavra “Encrenca” no texto é para explicar o processo de encontrar outras formas de estar, de 

interagir e também de entender como a categoria gênero atravessava minha vida. Sandra Azeredo (2010) salienta 

o posicionamento da Psicologia sobre esta categoria, a importância de seu estudo, a fim de entender os discursos 

que materializam “o que é gênero?” e como estes discursos geram formas de subjetivação e de poder político. 



18 
 

 
 

disciplina oferecida sobre Psicologia da Sexualidade. Disciplina que, embora carregada por 

conceitos biologistas e de certos determinantes do que é “normal” e “anormal”, conseguiu 

incitar discursos, conhecimentos, ideias e até piadas de corte sexual. Sobre essas questões, 

Foucault aponta: 

E tais discursos sobre o sexo não se multiplicaram fora do poder ou contra ele, 

porém lá onde ele se exercia e como meio para seu exercício; criaram-se em todo 

canto incitações a falar; em toda parte, dispositivos para ouvir e registrar, 

procedimentos para observar, interrogar e formular. (FOUCAULT, 2012, p. 39) 

 

Desejos de ouvir, de escutar, de se falar sobre sexo, que se expandiram da sala de aula 

para diferentes espaços e encontros improvisados dentro do campus da universidade, espaço 

acadêmico que meus colegas – em sua maioria provenientes de famílias patriarcais
9
 –

encontravam para questionar, questionar-se e até para assumir-se sexualmente. 

Depois da graduação eu não me afastei deste tema. Trabalhei em escolas onde realizava, 

entre outras tarefas, oficinas sobre sexualidade, tanto para os alunos das escolas como para o 

pessoal docente. Nestas oficinas, a pergunta que sempre surgiu como dúvida para as/os 

adolescentes/jovens foi: Existeuma idade certa para ter relações sexuais?Ao que eu 

respondia: 1°) Com a lei: no Perú permite-se ter relações sexuais a partir dos 18 anos
10

;  2°) 

Com a visão adultocêntrica: no momento em que a pessoa e seu/sua parceiro/a sejam 

maduros/as podem ter relações sexuais.  

Estas respostas não me convenciam, sentia-me paradoxal: por que o governo programa e 

determina a vida sexual das/dos adolescentes/jovens? Por que eu repetia esse discurso?  Será 

porque já era “adulta” ou me sentia “adulta?” Meu dever era “proteger = proibindo”? 

Foucault, mais uma vez, ilumina estas indagações, quando explica que: 

A partir do século XVIII, o sexo da criança e dos adolescentes passou a ser um 

importante foco em torno do qual se dispuseram inúmeros dispositivos institucionais 

e estratégias discursivas. [...] tratando de proteger, separar e prevenir, assinalando 

                                                
9Segundo Barba, Martos e Fonseca (1997), nas famílias peruanas os padrões ideológicos e culturais patriarcais, 

impostos desde o colonialismo, criaram modelos de socialização diferenciados por sexo, que colocaram à mulher 

em situação de subordinação e submissão frente ao homem.
 

10Recentemente, em 15 de junho de 2012, a Comissão da Mulher e Família do Congresso Peruano aprovou um 

projeto de lei para descriminalizar o sexo consensual entre os jovens de 14 a 18 anos, o que gerou muita 

polêmica no governo e também na mesma população. In: El Comercio, Lima-Perú, junio 2012. Disponível em: 

http://elcomercio.pe/lima/1428599/noticia-sexo-consentido-entre-jovenes-14-18-anos-no-seria-penado?utm_ 

source=BoletinComercio&utm_medium=Email&utm_content=Envio20120622&utm_campaign=EnlacesNoticia

s. 

http://elcomercio.pe/lima/1428599/noticia-sexo-consentido-entre-jovenes-14-18-anos-no-seria-penado?utm_%20source
http://elcomercio.pe/lima/1428599/noticia-sexo-consentido-entre-jovenes-14-18-anos-no-seria-penado?utm_%20source
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perigos em toda parte, despertando as atenções, solicitando diagnósticos, 

acumulando relatórios, organizando terapêuticas; em torno do sexo eles irradiaram 

os discursos, intensificando a consciência de um perigo incessante que constitui, por 

sua vez, incitação a se falar dele. (FOUCAULT, 2012, p. 36-37). 

 

Meu status naturalizado de adulta e o fato de trabalhar numa instituição disciplinar como a 

escola me fez esquecer os embates tidos na minha adolescência/juventude contra esse 

discurso constrangedor, esse discurso adultocentrista
11

 que diz proteger e que não escuta, 

apenas programa a vida das “novas gerações”. A escola, como instituição dirigida por adultos 

para educar o corpo, é um lugar também de controle do sexo que, por um lado incentiva a 

sexualidade “normal”
12

, ou seja, a heterossexualidade, e, por outro, tem que contê-la 

propondo a manutenção da “inocência” e “pureza” das crianças e adolescentes, ainda que isso 

implique silenciar e negar a curiosidade, os saberes, fantasias e práticas sexuais deles e delas. 

Estando sempre atento, vigilante de quem ousa expressar sua sexualidade de forma mais 

evidente. (LOURO, 2000). 

Assim, esta inquietação sobre a sexualidade das/dos adolescentes/jovens, a forma como 

eles/elas são liberados e “assujeitados”
13

 foi o que me levou a buscar mais informação e 

formação para entender, analisar e trocar ideias com as/os adolescentes/jovens e com as/os 

pesquisadores envolvidos com esta área. Então, nesse intento de encontrar respostas para 

minhas dúvidas desloquei-me do Perú para o Brasil, lugar ideal para falar de sexualidade, 

segundo a visão que já tinha escutado sobre ela. 

É uma visão que se tornou cada vez mais acentuada em anos recentes nas histórias 

que os brasileiros escolheram para relatar sobre si próprios, como um povo. Na 

verdade tem sido muito importante para o que podemos descrever como os mitos de 

origem propriamente ditos do Brasil – mitos que contam, para bem ou para mal, a 

                                                
11Adultocêntrica é um critério ideológico que produz, reproduz e legitima a dominação dos adultos frente a 

outras faixas etárias. Ela parte de um ideal de ser adulto para programar o futuro das/dos jovens, sua preparação, 

sua educação, sua saúde e sua proteção traduzidas em políticas e normas disciplinares (KRAUSKOPF, 1998). 

Algo que foi denunciado pelo Movimento de Jovens Feministas, inclusive dentro do próprio movimento elas 

procuram evidenciar as condições peculiares das adolescentes/jovens e ressaltar a importância da troca entre 

gerações, de saberes e de suas experiências juvenis. (ADRIÃO; MÉLLO, 2009; SILVA, 2009) 
12 O normal, refere Foucault (2010), é um critério de regulação fixado por uma decisão normativa que classifica 

os indivíduos e eventos como normais ou anormais. Normativa que gradua, classifica e hierarquiza as diferenças 
individuais, possibilitando sua organização. Desse modo, por exemplo, “O Normal se estabelece como principio 

de coerção no ensino, com a instauração de uma educação estandardizada e a criação das escolas normais [...]” 

(FOUCAULT, 2010, p.176) 
13  Foucault (1994), citado por Adrião (2008, p.16): “usa este termo para discutir sobre a constituição dos sujeitos 

no mundo. O autor assinala que os indivíduos são atravessados por leis e pelo poder de forma tal que não têm a 

possibilidade de serem completamente livres em suas decisões, já que as mesmas prescindem de decisões 

sociais. Os sujeitos são, portanto, “assujeitados” em seu processo de constituição”. 
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formação de um povo singularmente sexual numa terra exótica e que confere sentido 

simultaneamente ao passado e ao presente, fornecendo uma das interpretações mais 

poderosas e intrigantes na vida contemporânea brasileira. (PARKER, 1991, p. 23-

24) 

 

Admitida para o Mestrado em Psicologia, no Programa de Pós-graduação em Psicologia 

da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), cheguei a Recife (PE), Nordeste do Brasil, 

onde sua gente é reconhecida como “Nordestina”
14

. Esta palavra, segundo Albuquerque 

Júnior (2003), citado por Vojniak (2003, p. 666), indica não somente um lugar, mas também 

uma história específica de discursos populares, traços subjetivos e códigos culturais que 

definem a forma de ser de seus habitantes: “Assim, a figura do nordestino, ao ser gestado nos 

anos vinte, vai agenciar toda uma galeria de tipos regionais ou tipos sociais marcados por uma 

vida rural, por uma sociabilidade tradicional e, acima de tudo, desenhado com apanágios 

masculinos”. Este lugar foi o que me acolheu como estudante e como parceira de pesquisa, 

lugar tropical, de calor diário, de forró, que o artista Luiz Gonzaga descreveu com 

singularidade em sua canção: 

“Senhor Repórter, já que tá me entrevistando vai anotando pra botar no seu jornal 

que meu Nordeste tá mudando, publique isso pra ficar documentado [..]. Já tem 

conjunto com guitarra americana, já tem hotel que serve whisky escocês e tem 

matuto com gravata italiana, ouvindo jogo no radinho japonês [...] E ainda diziam 

que meu Nordeste não ia pra frente, falavam até que a Sudene não funcionava. Mas 

Dr. João chegou lá com fé em Deus e no meu Padim Ciço e todo mundo passou a 

acreditar no serviço, essa é que é a história...” (Letras da Canção: “O Nordeste vai 

pra frente” - 1968). 

 

Pernambuco como parte do Nordeste, usando as letras da canção acima citada, “vai pra 

frente...”: nos últimos anos tem se convertido num polo financeiro importante, devido também 

ao agenciamento de grandes investimentos que acontecem na sub-região de Suape, que 

integra a região metropolitana do Recife, Pernambuco.  

Suape converteu-se num instigante lugar de investigação pelo contexto de grandes 

investimentos que estavam afetando os habitantes desta sub-região e pela relação que tinha 

com a UFPE, especificamente no Programa de Pós-graduação em Psicologia, através de um 

projeto guarda-chuva “Diálogos para o Desenvolvimento Social de Suape”, configurado como 

                                                
14No entanto, falar do Nordeste é entender que não é um objeto neutro e sim uma criação de imagens e discursos, 

de configurações produzidas por estratégias de poder, por convenções dadas como essenciais, típicas e 

estereotípicas dentro da região (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011). 
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Pesquisa-Intervenção. Isso tudo integrou e mobilizou diversas ações sociais e produções 

acadêmicas na área, entre elas a minha pesquisa e três dissertações com as quais também 

dialogamos no percurso da escrita: “Significados de Sexualidades entre Crianças em uma 

Escola Municipal de Cabo de Santo Agostinho-PE” (QUEIROZ, 2013); “Comportamentos, 

Atitudes e Práticas Sexuais e de Prevenção em Saúde de Homens que Fazem Sexo com 

Homens em Suape” (GALVÃO NETO, 2013); e “Masculinidades e Cuidados em Saúde na 

Região de Suape: Gênero e Territorialidade” (MACHADO, 2013).  

A seguir, tentarei explicar o território de minha/nossa pesquisa, as mudanças acontecidas 

em Suape, focando-me nos municípios de Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca – cenários 

específicos da pesquisa – e como a UFPE se implicou com a comunidade para promover 

sustentabilidade social.  

 

1.2. Suape
15

 como campo de pesquisa 

 

Suape era o nome que os índios davam ao rio Massangana, que em língua Tupi significa 

caminho incerto e tortuoso. Também assim era chamado um ancoradouro localizado na 

ilharga do Cabo de Santo Agostinho, separado do mar por um cordão de arrecifes de arenito 

onde, na parte norte, desembocavam três rios importantes, Massangana, Tatuoca e Ipojuca, 

vias de acesso ao local para pequenas embarcações que desembarcavam produtos, inclusive 

escravos (VAINSENCHER, 2006 apud ALVES, 2011). Desde a colônia Suape foi convertida 

a lugar estratégico para uma base portuária. Isso se evidencia em sua geografia, pois é o ponto 

mais próximo, nas Américas, em relação à Europa, sem falar da configuração das regiões 

adjacentes (ALVES, 2011). 

A economia desta região estava centrada na indústria agropecuária que, aproximadamente 

entre os anos de 1970 e 1990, sofre uma perda significativa, inclusive com a fuga de 

empresários locais (LIMA, SICSU, PADILLA, 2007). Embora as usinas de açúcar se 

concentrassem, em sua maioria, em Cabo de Santo Agostinho, era no Porto do Recife que 

aconteciam as comercializações. Mas este porto não conseguia dar conta de todas as 

transações econômicas, o que tornou necessária a construção de um novo ponto portuário 

                                                
15 Contextualizar Suape como campo de minha pesquisa é procurar compreender que teoria/s ideológica/s 

formadora/s de sujeitos instigam as micropolíticas a operar os interesses das macropolíticas e, por sua vez, 

entender como as macropolíticas se (re)produzem e consolidam a partir de suas intervenções na micropolítica 

(SPIVAK, 2010).  
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comercial. Assim, pelos fatos históricos e pelos estudos, na década de 1970, começaram as 

primeiras iniciativas para conseguir investimento a fim de construir o complexo industrial-

portuário no Cabo de Santo Agostinho (ALVES, 2011). 

No ano 1983, Suape
16

 começou a operar, como complexo portuário e industrial, através da 

movimentação do álcool pela Petrobras. Em 1996, através do Programa “Brasil em Ação”, 

recebeu financiamento para construir um porto interno. Os anos subsequentes receberiam 

diferentes investimentos para sua implantação, mas alcançaria um maior auge em 2005 

quando a Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras assinou com a estatal venezuelana de petróleo 

PDVSA uma sociedade para construir a Refinaria General José Ignácio Abreu e Lima, obra 

que teve início em 2008. A isto se somou a construção do Estaleiro Atlântico Sul (2007), obra 

resultante da sociedade entre os grupos Camargo Corrêa, Queiroz Galvão e a empresa PJMR 

Empreendimentos com o suporte tecnológico da Samsung Heavy Industries, que lançou 

formalmente construção do estaleiro.   

A região conta com cerca de 100 empresas em operação, entre elas indústrias de produtos 

químicos, metal-mecânica, granéis líquidos e gases, alimentos, energia eólica, naval e 

logística, responsáveis por mais de 15 mil novos empregos e mais de 40 mil empregos na 

construção civil. Como é de esperar, estes investimentos trouxeram para a comunidade 

mudanças no plano laboral, econômico e social, em especial pela chegada de milhares de 

homens para trabalhar nesta zona. Os municípios de Cabo de Santo de Agostinho e Ipojuca 

contam com uma população de 185.025 e de 80.637, respectivamente (IBGE, 2010), 

população com um passado econômico que se centrava na produção de cana de açúcar e na 

escravidão, desigualdades sociais que ainda permanecem e que se reflete na Incidência de 

Pobreza de 57,01% e Índice Gini 0,39 para Cabo de Santo Agostinho; 62,83% de Incidência 

de Pobreza e 0,41 de Índice de Gini para Ipojuca (IBGE, 2003). Somado a estes indicadores, 

destaca-se que, no ano 2000, 63,16% de crianças de Cabo de Santo Agostinho e 71,47% de 

Ipojuca pertenciam a famílias pobres, precariedade que dificulta o acesso à educação, 

nutrição, moradia, serviços de saúde e outras necessidades básicas e obriga muitas crianças e 

também os/as adolescentes/jovens a exercerem alguma atividade que gere renda. É evidente a 

situação de vulnerabilidade social que afeta estes municípios e que exige o atendimento do 

poder público, local e estadual (RIOS ET AL, 2011) 

                                                
16 Histórico de Suape disponível no site http://www.suape.pe.gov.br/institutional/historic.php. Ultimo acesso em: 

04 out. 13. 

http://www.suape.pe.gov.br/institutional/historic.php
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Essa situação foi discutida na 65ª Reunião Anual da SBPC “Ciência Para o Novo Brasil” 

(Julho, 2013), na mesa redonda intitulada “O Projeto de Suape e suas relações econômicas e 

socioambientais”, onde os conferencistas José Henrique Artigas de Godoy (UFPB) e Clóvis 

de Vasconcelos Cavalcanti (FUNDAJ) trouxeram sérios questionamentos sobre os caminhos 

sinuosos do desenvolvimento
17

 em Suape, local interpelado por esse modelo capitalista 

globalizado
18

 que tenta avançar sem prestar atenção às demandas e necessidades dos 

moradores desta sub-região. Assim, muitos moradores foram obrigados a modificar suas 

vidas, deslocando-se de suas comunidades em favor do crescimento do complexo industrial, o 

que mudou também suas possibilidades de renda, suas práticas extrativas (pesca, caça e 

agricultura) foram trocadas por trabalhos que, em sua maioria, centramse em construção civil 

(21% em Cabo de Santo Agostinho e 45% em Ipojuca) e na indústria de transformação (27% 

em Cabo de Santo Agostinho e 20% em Ipojuca), tal como observamos nos Gráfico 1 e 2. 

 

 

Gráfico 6. Economia por setor de atividades. Cabo de Santo Agostinho. 

Fonte: ARTIGAS, 2013 

                                                
17 Veja-se como exemplo desta discussão a pesquisa de Miliano e Leitão (2010) sobre “A Ilha de Tatuoca e os 

Caminhos Sinuosos do Desenvolvimento”, trabalho apresentado no V Encontro Nacional da ANPPAS, que 

aconteceu entre os dias 4 e 7 de novembro 2010, em Florianopolis (SC), Brasil 

(http://www.anppas.org.br/encontro5/cd/artigos/GT14-25-8-20100831092506.pdf, acessado o 10 out. 2013). 
18 Segundo Miglioli (1996), a “globalização” é um processo que procura uma crescente integração entre os 

países de todo o mundo, criando modelos econômicos, políticos e jurídicos quase similares entre os países 

envolvidos. Inclusive, padrões éticos e culturais se uniformizam em escala mundial. E tudo isto em prol de um 

liberalismo econômico e do conservadorismo político. Pode-se dizer então que a tendência à globalização é um 

resultado natural do capitalismo que se implantou por todo o mundo a partir do século XIX. 
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Gráfico 7. Economia por setor de atividades. Ipojuca. 
 Fonte: ARTIGAS, 2013 

 

Desta maneira, a população econômica ativa parece não poder ter maiores rendas devido 

ao fato de que um número significativo de moradores não conta com qualificação técnica e 

profissional (Gráfico 3 e 4. 40% para Cabo e 52% para Ipojuca, sem instrução ou até o 1º grau 

incompleto) que lhes possibilitem pretender posições de maior hierarquia, cargos destinados 

aos imigrantes de outros estados ou de outras nacionalidades
19

.  

 

 

Gráfico 8. Indicadores Sociais por grau de instrução. Cabo de Santo Agostinho. 

 Fonte: ARTIGAS, 2013 

                                                
19 Em 24 de outubro 2010, um jornal público noticia que, por falta de soldadores no Brasil e devido à demanda 

do serviço, o Estaleiro Atlântico Sul contratou 100 soldadores decasséguis que tinham experiência de trabalho no 

Japão. Veja-se In: NIPPOBRASIL. Disponível em: http://www.nippobrasil.com.br/dekassegui/548.shtml. 24 out. 

2010. Acessado. 15 out. 13  
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Gráfico 9. Indicadores Sociais por grau de instrução. Ipojuca. 

 Fonte: ARTIGAS, 2013 

 

Como exemplo, vejamos a renda média que, além de ser baixa, também apresenta 

desigualdades de gênero (Gráfico 5 e 6. Renda Média. Em Cabo de Stº Agostinho: R$ 1.106, 

58 para os homens e R$ 610, 75 para as mulheres
20

. Em Ipojuca: R$ 881,08 para os homens e 

R$ 591, 34 para as mulheres) e de raça (Gráfico 7. Renda Media. Em Cabo de Stº Agostinho: 

R$ 945,24 para a raça branca e R$ 850, 26 para a raça preta + parda. Em Ipojuca: R$ 955,89 

para a raça branca e R$ 782,26 para a raça preta + parda).  

 

 

Gráfico 10. Indicadores Sociais por sexo. Cabo de Santo Agostinho. 

Fonte: ARTIGAS, 2013. 

                                                
20 Scott ET AL (2012), na pesquisa realizada desde o ano 2010 sobre Três Polos de desenvolvimento e a vida 

sexual das mulheres jovens em Pernambuco, observaram que para as mulheres com idades entre 16 e 24 anos, 

moradoras da região, trabalhar em Suape não se configurava opção significativa, havendo apenas 1% das 418 

mulheres que responderam um questionário que reportou estar trabalhando no Complexo Portuário e Industrial. 



26 
 

 
 

 

Gráfico 6. Indicadores Sociais por sexo. Ipojuca.  

Fonte: ARTIGAS, 2013 

 

 
Gráfico 7. Indicadores Sociais por raça/cor.  

Fonte: ARTIGAS, 2013 

 

Assim, esse encontro de imigrantes com os residentes de Suape não vai ser de todo 

tranquilo, tal como afirma a pesquisa feita por Machado (2013): 

[...] “quando começou o negócio do Estaleiro veio muito baiano por cá” (sic). Esse 

encontro entre pessoas que moram em um determinado lugar com novos moradores 

acaba gerando algumas tensões. No caso de Gaibu, a nomeação de “baianos” é usada 

para se referir, muitas vezes de modo pejorativo, a esta população de “invasores” 

[...] Neste sentido, num território de constantes migrações, marcadas pelo trabalho e 

pela circulação de homens, ser “residente original” e ser migrante são posições de 

pessoa que se definem não apenas pelo lugar de nascimento ou origem, mas, 

sobretudo por um jogo de conflitos que, neste caso, inclusive se atrelam aos modos 

de se produzir homens e masculinidades, tais como malandro, maloqueiro, “tirador 

de onda”. Muitas vezes, essas nomeações também traziam inscritas um certo 

incômodo com relação aos jogos de sedução e relacionamento, onde o tal malandro 

assume um lugar de intruso indesejado que seduzia as mulheres dos “residentes 

originais” (MACHADO, 2013; p. 90-91). 
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Sendo evidente que os grandes investimentos em Suape não somente trouxeram mudanças 

econômicas, como também sociais, inclusive na forma de viver a sexualidade, exacerbando as 

desigualdades de gênero, tensões sobre o território, disputas pela empregabilidade, aumento 

do custo de vida, da violência e do uso e/ou abuso de drogas (MACHADO, 2013).   

Scott ET AL (2012) assinala, a respeito disso, que nos últimos anos a vida das 

adolescentes/jovens residentes dos locais atingidos pelo Complexo Portuário de Suape ganhou 

maior visibilidade: eis a raiz dos fatos que, entre outras coisas, a imprensa
21

 reportara 

afirmando que muitas delas eram seduzidas pelos homens recém-chegados e logo 

abandonadas na gravidez. O que alarmou muitos setores do estado e da sociedade civil para a 

emergência de procurar estratégias de atendimento e diminuição desses casos e de outros 

problemas sociais que tinham aumentado, como a exploração sexual infantil, a prostituição e 

o abuso de drogas. 

Neste panorama é que a UFPE constrói e executa o Projeto Diálogos para o 

Desenvolvimento Social em Suape, denominado “Diálogos Suape”, a fim de dar resposta a 

esta demanda social (RIOS et al., 2011), recebendo para isto o apoio e o investimento de 

grandes empresas localizadas em Suape como a Petrobras. 

 

O Projeto “Diálogos para o desenvolvimento social em Suape” 

 

Esta proposta configura-se como uma grande pesquisa-intervenção que procura minimizar 

os impactos sociais, produtos da aceleração industrial, e refletir sobre as possibilidades de se 

atuar na promoção e prevenção da saúde, desde os princípios do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e as políticas de governo, em sinergia com os diferentes setores da sociedade 

(empresas, trabalhadores e população em geral) do Estado (gestão e profissionais dos 

serviços) e da academia (universidade e outras instituições educativas).  

O projeto é considerado “guarda-chuva” por articular-se em sete ações: Conhecer o 

Território, Ação Juvenil, Caravana da Cidadania, Chá de Damas, Mulheres e Educação para 

                                                
21 Ao respeito, veja-se uma parte do documentario intitulado “Filhos de Suape”, exibida entre os dias 08 e 13 de 

maio de 2011, feito pelo jornalista Marcionita Teixeira, publicado pelo Diário de Pernambuco, e subido no site 

de YouTube  no dia 10 de maio de 2011. In: <https://www.youtube.com/watch?v=heToS1Ux9Nk> e também 

In:<https://www.youtube.com/watch?v=D1-0MiZkiqI>. Acessado 10 janeiro 2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=heToS1Ux9Nk
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Cidadania, Diálogos com os Homens das Empresas Terceirizadas e Observatório Suape. Tem 

como metas: 1º) Reduzir os índices relacionados a problemas de saúde e violência na sub-

região de Suape (gravidez na adolescência, DST e HIV/AIDS, uso abusivo de álcool e outras 

drogas, violência sexual e de gênero) e 2º) Analisar a eficiência e a efetividade do modelo de 

intervenção utilizado.  

Esta pesquisa, intitulada “Diálogos sobre sexualidade com as/os adolescentes/jovens de 

Suape”, que eu/nós apresento/apresentamos nesta dissertação está em consonância com estas 

metas ao estar vinculada a uma das sete ações: a Ação Juvenil. 

 

Ação Juvenil 

 

Esta ação busca formar e instrumentalizar adolescentes/jovens, residentes em Cabo de 

Santo Agostinho e Ipojuca, de ambos os sexos, enquanto lideranças e agentes multiplicadores 

de informações no âmbito da promoção dos direitos de crianças e adolescentes/jovens e dos 

direitos sexuais e direitos reprodutivos
22

. A perspectiva é motivar a participação ativa em cada 

uma das ações do projeto, assim como oferecer aos/às adolescentes/ jovens instrumentos 

teóricos sobre os temas-objeto do Programa “Diálogos Suape”, possibilitando a construção 

coletiva de estratégias e tecnologias sociais para mobilização popular e comunitária, entre 

estas, a Caravana da Cidadania
23

.  

Além disso, disponibilizar apoio escolar as/os adolescentes/jovens de forma a facilitar seu 

melhor desempenho escolar e a construção de habilidades necessárias para o trabalho no 

projeto. É importante assinalar que a produção dos materiais passa pela avaliação do 

                                                
22 Os direitos reprodutivos e os direitos sexuais são considerados como partes fundamentais dos direitos 

humanos. Os direitos reprodutivos foram criados para assegurar a autonomia cidadã sobre o próprio corpo, sobre 

as decisões reprodutivas, sem sofrer discriminação, coerção ou qualquer tipo de violência, o direito de participar 
e receber o atendimento necessário para o exercício saudável e seguro da reprodução e da sexualidade. Os 

direitos sexuais, por sua vez, dizem respeito ao direito a viver a sexualidade com autonomia nas escolhas e no 

estilo de vida sexual, no exercício responsável da sexualidade. Então, é imprescindível política e 

estrategicamente conceber estes direitos sexuais e reprodutivos separadamente, no sentido de efetivar a 

autonomia e a democracia na sexualidade, além de permitir relacioná-los entre si e com outras dimensões da vida 

social (ÁVILA, 2003; RIOS ET AL, 2002; RIOS; OLIVEIRA, 2012). Mais detalhes p. 62 
23 A Caravana da Cidadania é uma linha de ação do projeto “Diálogos Suape” que objetiva contribuir para a 

formação continuada dos técnicos dos serviços da rede municipal de saúde, assistência e educação, bem como 

mobilizar a comunidade através de atividades lúdicas e de interação direta com a população. Nesta segunda ação, 

os materiais produzidos pelos/pelas jovens participantes da “Ação Juvenil” sobre os temas do projeto serão 

distribuídos e as/os adolescentes/jovens irão interagir com as comunidades, através de ações de intervenção. 
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Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde municipais tendo como condição para o seu 

uso a autorização por estas instâncias – parceiros em todo o processo.  

Portanto, o projeto “Ação Juvenil” e a equipe com a qual trabalhei, além do cenário que 

acolheu esta pesquisa, resultaram em um espaço propício para desenvolver outra forma de 

fazer ciência, discutir, debater, (re)construir e (re)avaliar a teoria, os objetivos e a metodologia 

da pesquisa. 

 

1.3. Objetivos da Pesquisa 

Geral: Compreender como as/os adolescentes/jovens (interlocutoras/es) de Cabo de Santo 

Agostinho e Ipojuca significam a vivência de sua sexualidade. 

 Específicos: 

 Entender quais práticas sexuais definem o início da vida sexual e o namoro para/entre 

nossas/os interlocutoras/es, a partir dos significados produzidos por elas/eles mesmos. 

 Refletir sobre a relação da vivência sexual das/dos adolescentes/jovens na interface 

dos marcadores sociais de geração, gênero, raça e classe social. 

 Compreender como nossas/os interlocutoras/es se posicionam e posicionam os outros 

no que se refere à vivência da sexualidade. 

 Analisar se a metodologia/método de intervenção (PAR)
24

 utilizada auxiliou ou não o 

processo de co-construção da pesquisa-intervenção como um todo. 

 

Antes de submergir-nos em resposta/s a estes objetivos, considero necessário discutir a 

relevância e o impacto do estudo sobre sexualidade, na área de Psicologia, observando 

criticamente os discursos sobre a sexualidade das/dos adolescentes/jovens (re)produzidos, até 

o momento, na área. Além disso, considero importante especificar o marco conceitual com 

que nos embasamos ao falar de adolescência/juventude e de sexualidade. 

 

 

                                                
24 PAR sigla de “participatory action research” ou pesquisa ação participativa – nossa escolha metodológica. 
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1.4. Estudar Sexualidade na área de Psicologia: por quê? 

Como tinha relatado, sou formada em Psicologia pela Universidade Nacional Mayor de 

San Marcos, no Perú, e, no quinto ano de faculdade, fui monitora de Psicologia da 

Sexualidade, única disciplina do curso voltada para este assunto. Embora existisse a 

disciplina, a prática profissional demonstrou-me que ainda não estava preparada para lidar 

com este tema. O curso orientava para a compreensão de uma sexualidade “normal”, na linha 

heterossexista
25

, e o “anormal” estava descrito e categorizado no “Diagnosticand Statistical 

Manual of Mental Disorders” (DSM) ou na Classificação Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados à Saúde (CID-10), manuais carregados de autoridade científica, o 

que, para mim, foi fonte de muitos conflitos e paradoxos. 

Esta situação não está alheia a alguns programas de graduação em Psicologia, aqui no 

Brasil. As grades curriculares de universidades federais, como a Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), a Universidade Federal do Maranhão (UFMA), a Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG) e a Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) – isso 

só para mencionar algumas – , até o momento não contam com uma disciplina específica para 

falar de sexualidade na graduação. Outras universidades, como é o caso da Universidade 

Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS), até possuem uma disciplina com este foco, mas 

seus/suas alunos/as do estágio dizem sentir-se despreparados/as para abordar este tema 

(PRETTO, 2006). A pesquisa de Pretto (2006) “Um olhar para a sexualidade no curso de 

Psicologia da UFRGS” é evidência disto: 

[...] o que fazer quando o assunto surge, não saber quais são os limites que devem 

ser dados à sexualidade, não saber como reagir quando o assunto é sexualidade, 

referências quanto às dificuldades de falar sobre as sexualidades, suas delimitações 

ou amplitudes. Tais inquietações foram descritas como uma constante durante o 

curso e, em especial, nas atividades desenvolvidas pelos estagiários. [...] Ao analisar 

as falas das professoras entrevistadas, encontro a sexualidade narrada como não 

recebendo uma abordagem específica na Psicologia [...] (PRETTO, 2006, p.107 ) 

 

A respeito desses limites no agir profissional em relação à sexualidade: 

                                                
25 Segundo Welzer-Lang (2001, p. 467-468) “[...] O heterossexismo é a promoção incessante, pelas instituições 

e/ou indivíduos, da superioridade da heterossexualidade [...] O heterossexismo toma como dado que todo mundo 

é heterossexual, salvo opinião em contrário [...] Toda forma reivindicada de sexualidade que se distingue da 

heterossexualidade é desvalorizada e considerada como diferente da doxa de sexo que se impõe como modelo 

único[...] 
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Em julho de 2009, a imprensa brasileira deu destaque ao caso de uma psicóloga 

punida pelo Conselho Federal de Psicologia por oferecer aos seus pacientes um 

tratamento que supostamente curava a homossexualidade. Ao ser interpelada sobre 

sua prática, a profissional apela para a Organização Mundial de Saúde (OMS), que 

adota como categoria do Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - 

DSM a homossexualidade egodistônica. Lê-se na tese da cura da 

homossexualidade o estabelecimento da heterossexualidade, em acordo com a antiga 

e equivocada ideia de que a orientação homoerótica do desejo constitui, por si só, 

uma patologia, uma anormalidade ou um disfuncionamento. (DUNKER; 

KYRILLOS NETO, 2010. p.427) 

 

Esses fatos demonstram a importância do discurso, dentro da atuação profissional do 

psicólogo, através do qual as práticas, as não práticas e os silêncios, transformam-se no fazer 

dos saberes/poderes que assujeitam a sexualidade. (PRETTO, 2006). Por isso, Foucault 

(2012) diz que:  

“Não se deve fazer divisão binária entre o que se diz e o que não se diz; é preciso 

tentar determinar as diferentes maneiras de não dizer como são distribuídos os que 

podem e não podem falar, que tipo de discurso é autorizado ou que forma de 

descrição é exigida a uns e outros. Não existe um só, mas muitos silêncios e são 

partes integrantes das estratégias que apoiam e atravessam os discursos” (p. 33-34). 

 

Neste sentido, a entrevista feita pela Revista Veja
26

 à psicóloga punida pelo Conselho 

Federal de Psicologia (CFP), em 2009, mostra suas estratégias discursivas para tentar 

defender sua proposta de curar a homossexualidade e criticar a sanção recebida pelo 

Conselho. Como observamos em algumas se suas palavras, durante a entrevista: 

 “[...] A OMS diz que a homossexualidade pode ser um transtorno e eu acredito 

nisso [...] Há no conselho muitos homossexuais e eles estão deliberando em causa 

própria [...] esse Conselho fez aliança com um movimento politicamente organizado 

que busca a heterodestruição e a desconstrução social através do movimento 

feminista e do movimento pró-homossexualista, formados por pessoas que 

trabalham contra as normas e os valores sociais.” 

 

Além disso, ela usará como garantia “profissional” de saber/poder científico o CID-10
27

, 

especificamente a categoria diagnóstica F66 “Transtornos psicológicos e comportamentais 

                                                
26 Revise o site da Revista Veja na Edição 2125/12 de agosto de 2009. In: <http://veja.abril.com.br/120809/ 

homossexuais-podem-mudar-p-015.shtml>. Acessado 10 Nov. 2013 
27 A psicóloga mencionada havia utilizado o CID-10, entre outras coisas, como argumento para solicitar um 

Mandado de Segurança Individual no Poder Judicial contra o Presidente do Conselho Federal de Psicologia. 

Neste documento, a psicóloga questiona os embasamentos regulamentares que levaram à sanção interposta pelo 

http://veja.abril.com.br/120809/%20homossexuais-podem-mudar-p-015.shtml
http://veja.abril.com.br/120809/%20homossexuais-podem-mudar-p-015.shtml
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associados ao desenvolvimento sexual e sua orientação”
28

 para reproduzir uma 

“heterossexualidade compulsória” (BUTLER, 2012). Diante da homossexualidade ou de 

qualquer outra identidade sexual que está fora da ordem regulatória do sexo/gênero/desejo, 

este heterossexismo vai exigir e prescrever um diagnóstico, um tratamento para voltar ao 

estado “natural”, ou seja, a seu estado heterossexual. Nas palavras de Butler (2012):  

[...] a categoria sexual e a instituição naturalizada da heterossexualidade são 

construtos, fantasias ou “fetiches” socialmente instituídos e socialmente regulados, e 

não categorias naturais, mas políticas (categorias que provam que, nesses contextos, 

o recurso ao “natural” é sempre político). (BUTLER, 2012. p. 182) 

 

Esse requerimento de uma “heterossexualidade compulsória” também será assumido, 

ironicamente, por autoridades da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e das Minorias 

(CDHM), cujo presidente, Marco Feliciano (PSC-SP), havia apoiado o Projeto de Decreto 

Legislativo 234/2011 (PDC)
29

, mais conhecido como a “Cura Gay”, apresentado pelo 

deputado João Campos (PSDB-GO). As autoridades e os representantes da bancada 

evangélica instigaram pela aprovação do mencionado projeto e, em 18 de junho de 2013, 

conseguiram a homologação do projeto de lei pela CDHM, mas ainda era preciso passar pela 

aprovação na Câmara dos Deputados e no Senado para que houvesse sua execução como lei.  

A proposta de lei em debate sugere sustar os artigos nº 3 e nº 4 da Resolução nº 1/1999 do 

CFP, alegando que, nesses artigos, o Conselho extrapolou o seu poder regulamentar e usurpou 

a competência do Poder Legislativo de criar e restringir direitos mediante resolução. Os 

artigos que o projeto tenta reprimir indicam o seguinte:  

Art. 3° - Os psicólogos não exercerão qualquer ação que favoreça a patologização de 

comportamentos ou práticas homoeróticas, nem adotarão ação coercitiva tendente a 

orientar homossexuais para tratamentos não solicitados. 

Parágrafo único - Os psicólogos não colaborarão com eventos e serviços que 

proponham tratamento e cura das homossexualidades. 

Art. 4° - Os psicólogos não se pronunciarão, nem participarão de pronunciamentos 

públicos, nos meios de comunicação de massa, de modo a reforçar os preconceitos 

                                                                                                                                                   
Conselho Federal a seu exercício como profissional da área. A Juíza Federal Substituta, da 15ª Vara Federal de 

Justiça, na data de 30 de julho de 2009, indeferiu a liminar pleiteada pela psicóloga. Confira o documento: In: 

<http://site.cfp.org.br/wp- content/uploads/2009/07/Decisaojudicial.pdf> Acessado em 10 Nov. 2013.  
28 É preciso dizer que esta categoria é ainda polêmica por atingir diretamente o transexualismo.  
29 Observe-se o conteúdo do Projeto do Decreto Legislativo 234/2011 (PDC) na íntegra, no site da Câmara dos 

Deputados. In:<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=881210> Acessado 

em 11 de Nov. 2013 

http://site.cfp.org.br/wp-%20content/uploads/2009/07/Decisaojudicial.pdf
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=881210
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sociais existentes em relação aos homossexuais como portadores de qualquer 

desordem psíquica. 

 

De modo que, se for aprovada esta proposta de lei, os psicólogos/as
30

 terão permissão de 

atuar em prol dessa “suposta cura”. Parece que o castigo de transgredir a norma heterossexual 

“[...] poderá funcionar em plena luz como terapêutica e a sentença se inscrever entre os 

discursos do saber” (FOUCAULT, 2010. p. 242). 

No entanto, a força do peso que esta lei implicaria na vida das pessoas acabou por gerar 

outra força, um movimento de resistência tão intenso ou talvez maior que o dos deputados, 

que liberou uma série de discursos e manifestações em oposição a esta lei, tanto por parte de 

ativistas LGBTTI, de pessoas simpatizantes, como também do próprio Conselho Federal de 

Psicologia
31

. As redes sociais, como Facebook, Twitter e Youtube, são substanciais para a 

articulação de discursos subversivos, panfletos, lutas e posicionamentos. Essas mobilizações 

foram evidentes em todo o país, inclusive em nível internacional
32

, o que, de alguma forma, 

obrigou a retirada da moção, em 02 de julho 2013, por parte de seu autor – o deputado João 

Campos que já tinha perdido o apoio de seu grupo partidário (PSDB) – e, por conseguinte, o 

arquivamento do projeto.  

O que busco ressaltar com os fatos acima citados é o caráter bastante político que assume 

o saber psicológico, ou seja, presta-se a uma aplicabilidade política, determina “quem pode 

ser inteligível ou não”, “quem é mais humano ou não” (BUTLER, 2006). Isso implica em 

fortes decorrências políticas e sociais, até porque, contemporaneamente, os poderes 

encontram-se bastante sutilizados, aplicando uma instrumentalização psicológica (PRADO 

FILHO; MARTINS, 2007).  

Então, nosso desafio político, como assinala Wittig:  

                                                
30 Uma psicóloga foi destaque nesse processo ao mostrar publicamente seu apoio ao Projeto do Decreto 

Legislativo 234/2011. Observemos sua participação na audiência pública, na Comissão de Seguridade Social e 

Família (CSSF) do dia 27 de novembro de 2012. In: <http://www.youtube.com/watch?v=wXOMjwCBek0> 

Acessado em 11 Nov. de 2013. 
31 Veja-se no site do Conselho Federal de Psicologia, na seção intitulada “Fique de Olho” – dos dias 18 de 

dezembro de 2012, 2 de maio de 2013, 25 de junho de 2013 e 28 de junho de 2013 –, onde o Conselho convida 

as pessoas a defender o respeito e a tolerância à diversidade sexual e a mobilizar-se contra o Projeto do Decreto 

Legislativo 234/2011, In: <http://www.crpsp.org.br/portal/midia/fiquedeolho_ver.aspx?id=558> Acessado em 20 

Out. de 2013. 
32Ao respeito revise o site:<http://igay.ig.com.br/2013-06-19/internautas-criam-remedio-para-ironizar-projeto-

de-cura-gay.html> Acessado 23 Out. de 2013. 

http://www.youtube.com/watch?v=wXOMjwCBek0
http://www.crpsp.org.br/portal/midia/fiquedeolho_ver.aspx?id=558
http://igay.ig.com.br/2013-06-19/internautas-criam-remedio-para-ironizar-projeto-de-cura-gay.html
http://igay.ig.com.br/2013-06-19/internautas-criam-remedio-para-ironizar-projeto-de-cura-gay.html


34 
 

 
 

“[...] consiste em tomar a linguagem como meio de representação e produção, tratá-

la como um instrumento que constrói invariavelmente o campo dos corpos e que 

deve ser usado para desconstruí-lo e reconstruí-lo, fora das categorias opressivas do 

sexo [...]” (BUTLER, 2012. p. 181). 

 

Daí a importância que tem a Psicologia para desconstruir, reconstruir e criar novos 

discursos sobre a sexualidade. Como assinala Paiva (2008), a Psicologia tem que “redescobrir 

a sexualidade”, por em evidência aquilo que perpassa o discurso hegemônico, o político, o 

econômico, o normatizado, o que sustenta o sistema, a fim de olhar também aquilo que não 

está dito, o silêncio, o que se encontra nas interseções entre geração, gênero, classe e raça, ou 

seja, o singular, o que acontece nos bastidores das carreiras sexuais
33

, especificamente das/dos 

adolescentes/ jovens, interlocutoras/es de nossa pesquisa. A Psicologia assume esse papel de 

oferecer não somente um espaço para o debate, como também para o diálogo com eles/elas e 

deles/delas na luta por seus direitos sexuais e direitos reprodutivos. 

 

Sexualidade das/dos adolescentes/jovens 

 

Então, sendo o objetivo desta pesquisa compreender com as/os adolescentes/jovens 

(interlocutoras/es) os significados que a sexualidade têm para/entre elas/eles, é preciso saber: 

que discursos sobre sexualidade das/dos adolescentes/jovens vem se (re)produzindo no 

campo da Psicologia? (Tabela 1). Para isso, dispus das informações colocadas nos sites dos 

principais bancos de dados: Banco de Teses da CAPES, Biblioteca Digital Brasileira de Teses 

e Dissertações (BDTD) e Scielo Brasil. 

 

 

 

 

                                                
33 As Carreiras Sexuais são as trajetórias biográficas, vivencias, valores e práticas singulares que orientam e 

cinzelam desejos e modos de viver a sexualidade, em cenários marcados pelas categorias de gênero e 

classe.Esses relatos de vida colocam em realce determinados eventos, entre eles a iniciação amorosa/sexual; 

organizam os fatos e datas que funcionam como um catalisador de reminiscências que promove a rememoração 

da trajetória de vida nesse âmbito. (HEILBORN, 1999) 
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Tabela 1.  Levantamento Bibliográfico 

Descritores Banco de Dados 

Banco de Teses CAPES 1ª Etapa 2ª Etapa 

Título[Contém]: Sexual. Todos os campos [Contém]: adolescentes.   

Programa[Contém]: Psicologia. 

47D 12T 47D 12T 

Título[Contém]: Sexual. Todos os campos [Contém]: jovens.   

Programa[Contém]: Psicologia. 

06D 03T 01D 01T 

Título[Contém]: Sexualidade. Todos os campos [Contém]: adolescentes.   

Programa[Contém]: Psicologia. 

08D 02T 07D 01T 

Título[Contém]: Sexualidade. Todos os campos [Contém]: jovens.   

Programa[Contém]: Psicologia. 

03D 03T 02D  02T 

Total 64D 20T 57D 16T 

BDTD   

Título:"Sexual". Resumo:"adolescentes". Assunto:"Psicologia". País:br."  19D 04T 04 D 0T 

Título:"Sexual". Resumo:"jovens". Assunto:"Psicologia". País:br."  04D 0 T 0D 0T 

Título:"Sexualidade". Resumo:"adolescentes". Assunto:"Psicologia". País: 

br.  

10D  0T 02D 0T 

Título:"Sexualidade". Resumo:"jovens". Assunto:"Psicologia". País:br.  05 D 01T 03D 0T 

Total 38D 05T 09D 0T 

Dissertações e Teses 102D  25T 66D 16T 

Scielo Brasil   

Sexual [Title words] and adolescentes [All indexes] and Psicologia [All 

indexes] 

22 22 

Sexual [Title words] and jovens [All indexes] and Psicologia [All indexes]  11 05 

Sexualidade [Title words] and adolescentes [All indexes] and Psicologia 

[All indexes]  

07 05 

Sexualidade [Title words] and jovens [All indexes] and Psicologia [All 

indexes]  

07 02 

D: Dissertações T: Teses  

br: Brasil 

Total 

47 34 
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Nesta Tabela 1, apresento o último levantamento bibliográfico, realizado em 14 de 

novembro de 2013. Utilizei como estratégia de busca a junção de três descritores: “Sexual”/ 

“Sexualidade”, no título; “adolescentes”/“jovens” em todos os índices; mais o descritor 

“Psicologia” que foi utilizado de duas formas: no índice “Programa”, para filtrar somente as 

dissertações e teses dos Programas de Pós-graduação em Psicologia inseridas dentro do Banco 

de Teses da CAPES, e em todos os índices para o Banco de dados da BDTD e do Scielo 

Brasil. Desta forma, na 1ª Etapa está o total de trabalhos encontrados: 102 dissertações, 25 

teses e 47 artigos; e na 2ª Etapa foram eliminados os trabalhos que, por idiossincrasia, 

repetiam-se, ficando um total de  66 dissertações, 16 teses e 33 artigos.  

 Fazendo uma primeira revisão através da leitura dos resumos, conseguimos agrupá-los 

em quatro temáticas de estudo:  

A primeira temática refere-se ao conglomerado de pesquisas (40 dissertações, 10 teses e 

10 artigos) sobre violência sexual e exploração sexual contra crianças e adolescentes/jovens, 

embora também tivéssemos encontrado três dissertações e um artigo que indicam o 

adolescente/jovem como autor da violência (ARAUJO, 2008; MELO, 2008; CHAGNON, 

2009; COSTA, 2012). Além disso, a maioria destes estudos gira em torno de estratégias para 

desvendar a “verdade” sobre a violência sexual (SANTANA, 2009; GAVA, 2012) e de 

técnicas de enfrentamento ao abuso sexual (LUCÂNIA ET AL, 2009; HABIGZANG, 2010). 

Ao que parece, existe, no campo da Psicologia, uma grande ênfase no estudo da sexualidade 

das/dos adolescentes/jovens pelo canal da violência sexual (MARTINS, 2007; VIODRES 

INOUE; RISTUM, 2008; AZEVEDO, 2011). Uma segunda linha foca-se nos trabalhos (17 

dissertações, 04 teses e 12 artigos) referidos a explorar e entender os comportamentos, 

atitudes, desejos e práticas sexuais das/dos adolescentes/jovens, em singular (NIMTZ, 2004; 

PAIVA; ARANHA; BASTOS, 2005; PAIVA ET AL, 2008), ou associada com a 

vulnerabilidade ou/e a prevenção de DST/HIV (COUTO, 2004; BELLENZANI, 2008). O 

terceiro grupo apresenta estudos (05 dissertações, 01 tese, 06 artigos) que trazem reflexões a 

respeito da educação sexual nas escolas (SILVA, 2004; OLIVEIRA, 2009; RODRIGUES, 

2011). E a quarta linha busca compor produções (01 dissertação, 01 tese e 04 artigos) voltadas 

à participação das/dos adolescentes/jovens em relação aos seus direitos sexuais e direitos 

reprodutivos (TONELI, 2004; MENDONCA, 2005; SILVA, 2010; CARVALHO ET AL, 

2012; SILVA; PAIVA; PARKER, 2013).  
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Num segundo momento da revisão bibliográfica, procuramos responder nossa inquietação 

inicial, como também refletir a partir dos marcos teóricos utilizados nestas (re)produções 

psicológicas, nosso próprio sujeito-objeto de pesquisa: De quem se fala? Adolescente e/ou 

Jovem? O que se fala sobre elas/eles? Sexualidade, entendida como?  

 

Então: 

 

- Adolescente e/ou Jovem? 

 

“Adolescência” e “Juventude” são conceitos que circulam no cotidiano para definir uma 

“fase da vida” ou uma identidade ou um movimento social; às vezes tratados como 

homólogos, outra hora, marcando suas diferenças. Estes conceitos são entendidos como 

construções sociais que perpassam os fundamentos biológicos e que servem para fins de 

ordem social, cultural, econômica e político de um Estado, de um estilo de governo, de 

objetivos internacionais ou de movimentos sociais. No entanto, nos parágrafos seguintes, 

pretendemos explicar e levantar alguns questionamentos sobre estes conceitos.  

Para iniciar, discutiremos sobre essa ideia de “Fases da vida” (infância, adolescência, 

juventude, fase adulta, velhice) que nem sempre existiu e, se existia, não estava demarcada 

especificamente por um processo de desenvolvimento, mas, pode-se dizer, pelo tamanho, 

gênero e pela força dos indivíduos. Assim, logo do nascimento e passado o período de 

dependência física da mãe, as/os filhas/os incorporavam-se ao mundo dos adultos. Como 

exemplos temos que: na Idade Antiga, na cidade de Esparta, Grécia, os habitantes eram 

olhados como parte do patrimônio do Estado e ao serviço do mesmo, de modo que os recém-

nascidos homens eram considerados e tratados como “novos guerreiros” e as mulheres como 

as “futuras produtoras de guerreiros”, mantendo-se somente a vida daqueles indivíduos que o 

Estado considerasse fortes e saudáveis (FERREIRA, 2011); na Idade Média, antes da 

escolarização, não existia uma divisão de atividades em função da idade dos indivíduos, todos 

compartilhavam os mesmos lugares, fossem de trabalho, do lar e de festa (ÁRIES, 1973 Apud 

NASCIMENTO; BRANCHER; OLIVEIRA, 2008); porém, na Idade Moderna, entre os 

séculos XV e XVIII, com o crescimento da classe burguesa e do capitalismo, novas 
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estratégias de controle social e disciplinamento surgiram para “civilizar” a sociedade de 

acordo com os interesses dos donos do poder. Neste período, o Estado percebeu que os jovens 

praticantes de crimes, delinquência e arruaças estavam prejudicando os interesses do mercado 

capitalista, então tornava-se necessário mobilizar mecanismos de “cuidado” para a população, 

desde criança, justamente porque isso garantia o desenvolvimento de um adulto “civilizado” e 

disposto a compor os lineamentos políticos do Estado. Assim, a partir da idade moderna, a 

criança ganha um espaço importante para a configuração socioeconômica da Europa 

ocidental. (FERREIRA, 2011; BUSSON, 2012).  

No Brasil, no percurso do século XVIII, o Estado empeça a preocupar-se e a tomar 

algumas medidas para proteger o grande grupo de crianças e adolescentes órfãs e 

abandonadas nas ruas, criando as “Rodas dos Expostos”. Mas, é no séc. XX que se inaugura 

um período que demandaria ao Estado maiores medidas de cuidado e proteção não somente 

do menor órfão ou abandonado, como também do coletivo de crianças e adolescentes, 

exigindo assim uma série de reformulações legais. Segundo Amin (2010) apud Ferreira 

(2011), o governo vivia uma conjuntura em que, por um lado, precisava assegurar os direitos 

dos menores e, por outro, defender-se deles/delas em função do aumento de menores de idade 

envoltos em situações delitivas. Criou-se assim, em 1906, a Casa de Recolhimento que tinha 

como objetivo “reabilitar” os menores infratores. Em 1926, formula-se o primeiro Código de 

Menores do Brasil dirigido a assegurar a proteção de menores abandonados e expostos a 

situações de riscos sociais.  

A Declaração Universal dos Direitos da Criança, em 1959, trouxe um importante aporte 

para que o Estado revisasse as formas de proteção e cuidado não apenas dos menores 

abandonados ou infratores, como também de todo o coletivo de crianças e adolescentes – 

embora o processo de reconhecimento legal de direitos da criança e do adolescente tenha sido 

bastante lento devido ao cenário sociopolítico em que vivia o país, como a ditadura militar 

dos anos 1964-1985.  

Com a retomada da democracia em 1986 e a promulgação da Constituição Federal de 

1988, o Estado inicia seu compromisso legal de desenvolver estratégias para assegurar a 

proteção e defesa dos direitos de todas as crianças e adolescentes (e jovens – incluídos em 13 

de julho de 2010, pela Ementa Constitucional nº67), explícito nos artigos 227 e 228 da 

constituição. Desse modo, com o objetivo de velar pela execução desta norma constitucional, 

no dia 13 de julho de 1990, foi promulgada a lei nº 8069, o Estatuto da Criança e do 
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Adolescente – ECA, uma Lei Federal, que dispõe de uma série de mecanismos de proteção e 

defesa dos direitos da criança e do adolescente, como também designa responsabilidades da 

família, da sociedade e do Estado. Além disso, o ECA veio substituir a terminologia “menor” 

por “criança e adolescente” e veio também dar uma nova visão sobre as crianças e os 

adolescentes, como sujeitos de direitos e em desenvolvimento (FERREIRA, 2011). 

Focando-se no “adolescente”, o ECA contempla como adolescentes aqueles/as que têm 

entre 12 e 18 anos de idade. Esta determinação etária parte dos discursos médicos, biológicos 

e até psicológicos, como o aporte teórico do psicólogo norte-americano Stanley Hall que 

define a adolescência como um processo de desenvolvimento caracterizado por uma série de 

mudanças hormonais, glandulares, corporais e físicas, estas, por sua vez, seriam responsáveis 

por certos atributos psicológicos (rebeldia, desinteresse, instabilidade emocional, agressão 

etc.) e criariam uma identidade, o “ser adolescente”, uma forma “específica” de relacionar-se 

socialmente.  

Durante muito tempo, atribuiu-se à Psicologia a responsabilidade de estudar a 

“Adolescência”. E os estudos da “juventude” foram mais abordados por outras disciplinas das 

Ciências Sociais e Humanas: a Antropologia, a Educação, a Sociologia, entre outros. Como 

observamos em nossa revisão bibliográfica que a maioria de (re)produções sobre a 

sexualidade das/dos adolescentes/jovens se centram em usar “adolescentes” como descritor e 

poucos usam o termo “Jovens” (Ver Tabela 1).  

Desse modo, a “Adolescência” é definida, em muitas destas (re)produções, como um 

processo de desenvolvimento e período de transição entre a infância e a idade adulta  

(NIMTZ, 2004; OLIVEIRA, 2009; FERREIRA,2011) e outras usam o ECA (VIODRES 

INOUE; RISTUM, 2008; GAVA, 2012) como instrumento para delimitar os sujeitos de 

pesquisa e reafirmar a lógica desenvolvimentista.  

Alguns autores como Coimbra, Bocco e Nascimento (2005) criticaram essa ideia de 

padronizar uma identidade fixa e homogênea para a “adolescência” e querer psiquiatrizar e/ou 

criminalizar os desvios que saem desse padrão, assinalando a emergência de subverter esse 

conceito de adolescência. Assim, nesta linha, conseguimos encontrar algumas (re)produções 

que questionam essa visão estigmatizada e estereotipada dos/das adolescentes e que retarda o 

processo de participação social e política deles/delas como sujeitos de direitos 

(TONELI,2004; SOUZA, 2008). Inclusive alguns optaram pelo uso de “adolescências” para 
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fazer referência a várias adolescências em construção, tomando em conta o contexto 

sociocultural de que fazem parte, as experiências que vivenciam, o estilo musical que 

escolhem, os produtos e serviços aos quais têm acesso e a forma como o próprio adolescente 

significa e é significado nesse cenário (RODRIGUES, 2004; MENDONCA, 2005; COSTA, 

2012).  

Por outro lado, a “Juventude” não escapa desse marco etário, Horta e Sena (2010) 

assinalam que, a partir do ano de 1999, o conceito de juventude é apontado nos documentos 

oficiais da Área de Saúde do Adolescente e do Jovem, da Secretaria de Políticas de Saúde do 

Ministério da Saúde, para nomear as pessoas dentro da faixa etária de 15 a 24 anos. Assim, 

em um primeiro momento, as ações de saúde abarcam o atendimento de adolescentes e jovens 

juntos. No ano de 2003, incorporam-se referenciais de juventude na formulação de políticas 

públicas e se cria a Secretaria Nacional da Juventude que tenta personalizar o atendimento a 

este grupo populacional.  

Embora os limites entre adolescência e juventude não estejam ainda muito claros, como 

vemos na maioria de (re)produções científicas encontradas nas quais é comum o uso de 

“adolescência” e “juventude” como homólogos (CARVALHO ET AL, 2012), inclusive na 

redação das próprias políticas públicas. E são poucas as (re)produções que utilizaram somente 

o conceito “juventude” para defini-lo como um sujeito de direitos e progressivo detentor de 

autonomia, de experiências socioculturais e subjetivas, práticas sociais e trajetórias sexuais 

(SILVA; 2010). 

Atualmente, esperam-se novas modificações nos serviços de atendimento à/ao jovem, 

devido à recente Lei nº 12.852 do Estatuto da Juventude (EJUVE), promulgado no dia 05 de 

agosto de 2013 – que dispõe sobre os direitos das/dos jovens e sobre os princípios e diretrizes 

das políticas públicas de juventude –, devido ao Sistema Nacional de Juventude – SINAJUVE 

– que indica como jovens aqueles/as que se encontram dentro da faixa etária entre 15 e 29 

anos de idade – e devido ao ECA – que, igualmente toma como princípio o desenvolvimento 

integral do sujeito, neste caso das/dos jovens. Ressalva feita ao fato de que aplica-se o ECA 

às/aos adolescentes entre 15 e 18 anos de idade e, excepcionalmente, o EJUVE, se não 

conflitar com as normas de proteção integral do adolescente.  

Desse modo, devemos entender que o uso da “faixa etária” ou “fases da vida” responde a 

uma determinada ordem social que tem sua efetividade ao estruturar políticas públicas, 
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deveres e direitos para grupos populacionais. No entanto, isso não quer dizer que devemos 

esquecer os limites desse uso, devido ao fato de que pode resultar em uma classificação 

arbitrária e até inconveniente, correndo o risco de ignorar o contexto sociocultural a partir dos 

quais estes conceitos são formados, usados, reformulados e afetados (DAYRELL, 2003; 

DEBERT, 2010). 

Mas as/os jovens, com sua experiência e sua dinâmica, às vezes contraditórios aos 

parâmetros esperados, são fatores propulsores de críticas e, consequentemente, de mudanças 

na sociedade: um canal de reflexão sobre o que está e não está, sobre o que se diz e não se diz, 

sobre o que se impõe e o que se tenta calar. A juventude se torna complexa de ser delimitada a 

uma só identidade, as experiências dos jovens acontecem de formas diversas por questões de 

gênero, raça, geração, religião, território e classe. Por isso é que muitas/muitos jovens operam 

na diferença (exemplos em Pernambuco: Levante Popular da Juventude, Movimento Hip Hop 

e de Arte de Rua “Flores Crew”, Coletivo de Jovens Educadores, entre outros movimentos), 

procurando outras formas de funcionamento e de organização que fogem das práticas 

consumistas que lhes são impostas, criando outros mecanismos, outras formas de estar e de 

escapar desse capitalismo que vende imagens de ser jovem, de vestir-se, de crescer, de 

divertir-se e, por vezes, até de viver (CASTRO, 2001; SALLAS; BEGA, 2006; SOUSA, 

2006). 

Esta pesquisa não pretende encontrar uma resposta definitiva ou a verdade sobre 

adolescência/juventude, uma vez que o uso desses dois termos não são estritamente 

homólogos, nem indicam alguma “faixa etária”, uma “fase da vida” ou uma série de 

comportamentos específicos designados a essas categorias. Além disso, pensar tanto em 

adolescência/juventude no mesmo momento não nos assegura a quebra de naturalizações, já 

que, sendo construções sociais, em algum instante são aprisionadas e institucionalizadas. No 

entanto, essa diversidade de olhares pode servir de estratégia para dialogar e questionar os 

saberes que estão sendo produzidos e normatizados, para compreender a plasticidade dos 

conceitos e desse “ser” que dizem representar, para entender os fluxos, as relações de força, as 

multiplicidades, o que os/as identifica e também o que as/os diferencia (SCOTT, 1999). 
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Sexualidade, entendida como?   

 

Nos últimos tempos, a sexualidade tem se convertido em um tema que se espalha nos 

campos teórico, técnico, científico e social a serem discutidos, tanto seus conceitos como na 

sua prática, por diferentes profissionais e instituições: religiosas, políticas, econômicas, de 

saúde e educacional.  

Segundo Paiva (2008) duas abordagens coexistem no campo da sexualidade, tentando 

explicá-la: a sexológica, que responde os problemas populacionais, demográficos e/ou de 

saúde mental e sexual, produzindo os discursos chamados “biopolíticos”; e o construcionismo 

que tenta entender a sexualidade como fenômeno social, a desigualdade entre gêneros, a 

discriminação sexual, além de dedicar-se, nas últimas três décadas, ao estudo da AIDS, ao 

combate desta doença e contra a violação dos direitos sexuais e reprodutivos. 

Para Duarte (2004), o construcionismo social convida a pesquisar, através do 

“desentranhamento”, um modo de estranhar o dito como “natural” de nossa cultura. O uso do 

“desentranhamento” como estratégia de estudos sobre sexualidade permite observar que a 

sexualidade não é autônoma da cultura e de outras instâncias da vida. Essa refletividade do 

construcionismo permite que se questione a legitimidade de se imputar, a outras culturas, as 

crenças populares ocidentais sobre a sexualidade (VANCE, 1995). 

O Feminismo acadêmico e o de movimento social, e em especial o Feminismo pós-

estruturalista, fez diversos aportes e críticas à teoria da construção social, com respeito à 

sexualidade, ao questionar o determinismo biológico tácito nos constructos ocidentais da 

sexualidade, os quais acreditam nas diferenças entre “sexos”, numa “essência feminina”, 

criando papeis naturalizados sobre o gênero. Assim, o Feminismo ressalta e denuncia os jogos 

de poder, as diferenças culturais, históricas e geracionais, as desigualdades nas relações de 

gênero, de raça/etnia, de classe social e a luta pelos direitos sexuais e direitos reprodutivos 

tentando resignificar as categorias de sexualidade e de gênero (PARKER, 2000; PAIVA, 

2008). 

Cabe lembrar que “gênero” é uma expressão que foi apropriada do campo da linguística 

(gênero das palavras) e que, no percurso da história, seria usada para referir-se às diferenças 

culturais entre os sexos. No século XX, o próprio movimento feminista adotará a palavra 
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“gênero” para distinguir quem são os sujeitos subalternos (SPIVAK, 2010). Daí a importância 

de estudar o gênero no campo da sexualidade. 

Neste ponto, as (re)produções encontradas sobre a sexualidade das/dos 

adolescentes/jovens no campo da Psicologia trouxeram à tona a influência das prescrições 

sobre gênero na vida sexual dos sujeitos. Algumas pesquisas ressaltam que estudar a categoria 

gênero nas investigações sobre adolescentes/jovens poderia nos permitir compreender as 

formas, os conteúdos, os significados, as mudanças e as permanências que vêm assumindo as 

relações entre gênero e geração, raça/etnia e classe social (RODRIGUES, 2004; ARAUJO, 

2008; SOUZA, 2008). Em estudos sobre este tema, encontramos debates sobre a gravidez na 

adolescência que, considerada pela maioria como “precoce”, é tratada como um problema 

social e de saúde pública (CERQUEIRA-SANTOS ET AL, 2010). Em contraposição a esse 

discurso, a gravidez pode ser utilizada como uma via de reconhecimento de gênero e de 

geração, as adolescentes/jovens grávidas são olhadas como “mulheres”, a maternidade 

converte-se numa via de entrada ao mundo adulto (BRANDÃO, 2006; MENEZES ET AL, 

2012).   

Em outras produções que se referem a situações de violência sexual contra crianças e 

adolescentes/jovens, a tradição patriarcal é mais evidente, as relações estão marcadas por 

desigualdades de gênero e de geração. A mulher e a criança e/ou adolescente/jovem é 

situado/a num plano inferior ao do homem e ele é o encarregado de controlar sua a 

sexualidade em função da família, da procriação e da reprodução (BELLENZANI, 2008; 

SOUSA, 2006).  

Por outro lado, pesquisas voltadas para o início da vida sexual das/dos 

adolescentes/jovens entendem este fenômeno como sendo cada vez mais “precoce” 

(XAVIER, 2005), como se existisse uma “idade certa” para transar. Para Gagnon (2006), 

estes eventos acontecem seguindo certos “roteiros sexuais” ainda imprecisos, aprendidos 

desde criança (QUEIROZ, 2013). Estes roteiros indicam padrões de iniciação, controle e 

dominação na relação entre mulheres e homens, regras sobre a nudez e as carícias, virtudes 

masculinas e femininas, roteiros coercitivos de gênero, ensinados inclusive antes de saber em 

que consiste o coito. Mas, nessa trajetória para o coito, coito que também pode incluir 

experiências entre pessoas do mesmo sexo (GALVÃO NETO, 2013; MACHADO, 2013), 

eles/elas também vão adquirindo outros roteiros sexuais individualmente, como a 

masturbação, ou com algum/as parceiro/as, como “bolinagem”, “sarro” ou “amasso”, 
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aprendidos e/ou praticados com certa cumplicidade durante o processo de “ficar” ou namorar 

(GAGNON, 2006).  

A literatura encontrada também faz referência aos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN’s) que falam de uma sexualidade mais individual, biológica e em desenvolvimento. 

Entendo como se, na adolescência, com a ativação hormonal também se ativassem as práticas 

sexuais, por isso, a emergência de ensinar, na escola, os “cuidados do corpo”: oferecer 

“orientação sexual”
34

 para evitar comportamentos de risco, uma gravidez indesejada, ou uma 

DST/HIV. Contudo, para a escola, ainda é difícil lidar com este tema, pois os educadores 

acreditam que falar sobre isto é estimular a sexualidade das/dos adolescentes/jovens 

(ALTMANN, 2001; MENDONCA, 2005; QUEIROZ, 2013). 

A respeito deste tema, Foucault (2012) assinala que, desde o século XVII, o sexo emergiu 

do âmbito privado para tornar-se público através da confissão, ritual da penitência cristã que, 

com os avanços do Protestantismo, da Contra Reforma, da Pedagogia do século XVIII e da 

medicina no século XIX, difundiu-se em seu uso também nas scientia sexualis, convertendo-

se numa primeira técnica para produzir a verdade sobre o sexo. No entanto, essa forma de 

“ciência-confissão”, de saber sobre o sexo, criou, por sua vez, prazer e poder. Prazer de ouvir, 

de escutar sobre o sexo. Um poder além do institucional, estratégias que servem para manter 

as relações de poder numa sociedade determinada. Foucault salienta em seu livro História da 

Sexualidade I quatro conjuntos de estratégias de saber e poder sobre o sexo: a histerização do 

corpo da mulher, a pedagogização do sexo da criança, a socialização das condutas de 

procriação e a psiquiatrização do prazer perverso. Estratégias não únicas, nem globais, mas 

que pretendem produzir a sexualidade como um dispositivo histórico. O autor assinala que: 

[...] Se é verdade que a “sexualidade” é o conjunto dos efeitos produzidos nos 

corpos, nos comportamentos, nas relações sociais, por certos dispositivos 

pertencentes a uma tecnologia política complexa, deve-se reconhecer que esse 

dispositivo não funciona simetricamente lá e cá, e não produz, portanto, os mesmos 

efeitos (FOUCAULT, 2012. p. 139)  

 

Sendo um dispositivo, ele opera através de estratégias, técnicas, formas de subjetivação 

colocadas em funcionamento do poder, de maneira que a sexualidade é construída 

historicamente. No entanto, Butler (2012) faz uma observação a essa teoria da sexualidade 

                                                
34 O termo “educação sexual” foi substituído por “orientação sexual”, sendo mais usado no campo da Educação, 

como observamos nos PCN’s (ALTMANN, 2001). 
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apresentada por Foucault, em seu livro a História da Sexualidade I, onde o autor é reticente 

aos modelos emancipatórios da sexualidade porque respondem a um padrão jurídico que não 

reconhece o sexo como categoria. Mas Foucault, numa outra publicação sobre os diários de 

Herculine Babin, um hermafrodita francês do século XIX, parece-se contradizer ao questionar 

se a noção de um sexo verdadeiro é necessária. Nessa obra, Foucault apresenta um corpo 

hermafrodito que implicitamente acusa e rejeita as estratégias reguladoras da categorização 

sexual, o caráter ilusório do sexo, considerado como um fundamento substancial que o corpo 

“deveria” aderir-se. A sexualidade de Herculine constitui um conjunto de transgressões de 

gênero que desafia a própria distinção entre o heterossexual e o homossexual. Então, as 

produções de subjetividades, de verdades do próprio sujeito, encontram-se inevitavelmente 

entrelaçadas com as questões de gênero, questões que foram negligenciadas por Foucault em 

sua obra a História da Sexualidade I, o que vai ser uma crítica feminista central a sua obra 

(NARVAZ; NARDI, 2007). Assim, a discussão sobre a subjetividade deve ser concomitante 

ao questionamento da identidade de gênero e dos regimes de verdade que a produzem, que os 

convertem em inteligíveis. Com Butler (2012): 

Em sendo a “identidade” assegurada por conceitos estabilizadores de sexo, gênero e 

sexualidade, a própria noção de “pessoa” se veria questionada pela emergência 

cultural daqueles seres cujo gênero é “incoerente” ou “descontínuo”, os quais 

parecem ser pessoas, mas não se conformam às normas de gênero da inteligibilidade 

cultural pelas quais as pessoas são definidas (BUTLER, 2012. p. 38) 

 

Essas Identidades Binárias criadas como “feminino” e “masculino”, que Butler (2012) 

procura problematizar por serem ditas hegemônicas, subordinam outras identidades tais como 

gays, lésbicas, travestis, transgênero etc. A proposta é desvincular as diferenças biológicas 

dos comportamentos esperados de homens e mulheres, sustentando que esses 

comportamentos não são efeitos da natureza, mas sim de regras sociais que determinam o 

conjunto de características que diferenciam o feminino do masculino. O sexo e sua concepção 

como dado natural é também um efeito da construção sociocultural de comportamentos 

esperados dos sujeitos. Construção que faz aos sujeitos se adequarem às regras sociais que 

definem o que é uma “mulher” e um “homem” e seus modos de agir.  

O gênero então é performativo, predefinido, onde a regra fundamental tem sido por muito 

tempo a heteronormatividade, que estabelece a heterossexualidade como principio regulatório 

da sexualidade e que toma uma aparência de “natural” e “universal”, ocultando seu caráter 

disciplinar. 
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Nesse sentido, teorizar o gênero segue sendo uma tarefa complexa, que implica 

“encrenca” porque não surgiu por si só, afinal, ele é transverso e contingente, sempre se está 

fazendo com e para o outro, numa sociabilidade que não tem uma só autoria. Assim, em maior 

ou menor grau, a gente vai internalizando os papeis, as normas, funções, hierarquias, os traços 

de comportamento; construindo estruturas linguísticas e políticas de “normalidade” para 

manter essa matriz binária, para fazê-lo inteligível numa determinada cultura (NOGUEIRA, 

2003; AZEREDO, 2010; BUTLER, 2006).  

Essa inteligibilidade exige comportamentos e desejos que não partem da individualidade e 

sim desses jogos de poder que criam formas de “ser pessoa” ao dotá-las de reconhecimento, 

na qual aqueles que estão fora dessa ordem são “os invisíveis”, não reconhecidos, a nomeada 

“minoria sexual”, frente a essa forçada hegemonia heterossexista. Por outro lado, estar 

debaixo dessa inteligibilidade, desse não reconhecimento pelo que se diz “normal”, pode 

trazer certas vantagens no sentido de que minha supervivência depende de fugir dessas 

normas que tentam constranger-me para direções indesejadas. 

Desse modo, é crucial compreender o gênero tanto em contextos globais, a fim de 

combater as ideias universais sobre o que se diz do “gênero” e que estão a serviço desse 

colonialismo moderno, como também pensar o gênero em relação a outras categorias como 

sexo, raça, classe, geração etc., a fim de articular e localizar as diferenças, as desigualdades, 

numa determinada cultura. 

No Brasil, segundo Parker (1991), no percurso do século XIX e do XX, a sexualidade 

converteu-se não somente numa estrutura sociocultural hierárquica entre o que se diz dos 

“homens” e das “mulheres”, mas também numa interpretação da natureza de cada indivíduo, 

ganhando espaços nos sistemas de poder e nas políticas populacionais. Especialmente em 

meados do século XX, em pleno processo de desenvolvimento urbano e de diferenciação da 

sociedade brasileira como um todo, iniciou-se uma modernização da vida sexual. Ideias e 

valores vindos da Europa, dos Estados Unidos, do movimento feminista, das novas disciplinas 

como a Psicologia, Sociologia e a Sexologia, e o surgimento da epidemia da Aids convidaram 

a repensar-se o universo sexual brasileiro, seus valores e as diversas práticas sexuais, a criticar 

essa suposta hierarquia de gêneros, tentando imprimir ao comportamento sexual um 

tratamento racionalizado e livre de preconceitos moralistas. Assim, a sexualidade se torna um 

assunto público a ser discutido, educado, controlado e ressignificado, através dos avanços das 

ciências de onde, por conseguinte, derivam-se as normas e regras da “verdade” em 
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sexualidade, em especial políticas públicas ligadas à saúde reprodutiva e sexual. Este novo 

panorama ofereceu, para alguns brasileiros, a oportunidade de se questionar sobre o 

comportamento sexual convencional, de reinterpretar e ressignificar sua própria vivência 

sexual. 

Heilborn (1999), Bellenzani (2008) e Toniette (2009) assinalam também que a 

sexualidade não é algo que possa ser universalizado ou estandardizado, nem deve ser 

sinônimo de heterossexualidade, reprodução ou genitalidade, nem tem o mesmo grau de 

significação para todas/todos, nem esses significados são fixos. A sexualidade se constrói na 

história e na cultura, onde o corpo é investido por diversos sentidos: de gênero, classe, 

categorias, valores, trajetórias, práticas sociais e sexuais que moldam, orientam, entalham, 

elegem, descartam e entrelaçam desejos e modos de viver a sexualidade, dando origem a uma 

carreira sexual e amorosa. Carreira que organiza e realça certos eventos, como a iniciação 

amorosa e sexual, assim esses fatos e datas trabalham como um catalisador de relembranças 

que promove a recordação da trajetória de vida nesse âmbito. 

Compreender a sexualidade das/dos adolescentes/jovens a partir das relações de gênero 

permite situá-lo no contexto social, na interação e nos silêncios, refletir sobre as 

desigualdades e atuar no sentido de des(naturalizar) o que é considerado como feminino e 

masculino, questionar as funções que cumpre, ir além das questões biológicas e 

epidemiológicas (SAAVEDRA; NOGUEIRA; MAGALHÃES, 2010).  

Então, para fazer esta pesquisa sobre a sexualidade das/dos adolescentes/jovens, 

considerando o gênero como categoria de análise que se inter-relaciona, como as categorias 

geração, de raça, religião, classe social e território, é necessário pensar em uma abordagem 

que permita aos adolescentes/jovens dialogar, debater e posicionar-se sobre sua sexualidade e 

sobre o reconhecimento e promoção de seus próprios direitos sexuais e de direitos 

reprodutivos. 

Para continuar esta trilha científica, no capítulo seguinte relato os percursos epistêmico-

metodológicos que sustentam a pesquisa, a epistemologia feminista pós-estrutural que mudou 

minha forma de fazer ciência, a pesquisa Ação Participativa (PAR) e a abordagem de direitos 

sexuais e de direitos reprodutivos como uma forma de intervenção e transformação social, 

assim como o processo de intervenção e de análises usados e (re)elaborados em parceria com 

as/os interlocutoras/es. 
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O terceiro capítulo inicia com a apresentação das/dos interlocutoras/es da pesquisa e, em 

seguida, analisamos os diálogos sobre sexualidade que foram (re)significados nas rodas
35

, 

centrando-nos em duas temáticas: o início da vida sexual e o namoro e outros vínculos 

afetivo-sexuais. Além disso, refletimos sobre nossa experiência nesta interlocução, nossos 

posicionamentos e sentimentos no processo da pesquisa. 

Finalmente, a última costura deste tecido é um capítulo onde trazemos algumas 

considerações a respeito de fazer ciência sobre a sexualidade das/dos adolescentes/jovens, 

partindo de uma perspectiva feminista pós-estrutural, e todas as tensões, os medos, 

aprendizagens e transformações que envolveram este processo pessoal e de pesquisa. 

Também procuramos instigar a/o leitora/leitor a seguir refletindo e debatendo a respeito deste 

tema. 

Tendo dito isto, convido vocês a mergulhar à vontade no texto. Boa leitura! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                
35As rodas de diálogos, ou rodas de conversa, foram nossa escolha metodológica e consistiram no encontro de 

um coletivo de adolescentes/jovens para tratar de assuntos referidos a sua sexualidade. Explicaremos a respeito 

na p. 70. 
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2. PERCURSOS EPISTÊMICO-METODOLÓGICOS 

Assumir uma perspectiva feminista pós-estrutural (HARAWAY, 1995; SCOTT, 1999; 

NEVES; NOGUEIRA, 2005; FINE ET AL, 2006; PISCITELLI, 2004; PISCITELLI, 2008; 

HARAWAY, 2009, BUTLER, 2012), apropriar-se dos debates epistêmicos, teóricos, 

metodológicos, éticos e políticos de outra forma de fazer ciência foi e ainda é um percurso 

que demandou tempo, espaços de debate, pausas para assimilar e refletir, encontros cientifico-

políticos, sentimentos diversos e escolhas metodológicas. Escolhas e ações surgidas a partir 

de minha experiência individual e grupal e também escolhas provindas do próprio processo de 

pesquisa, aceitando a responsabilidade de seus efeitos, o que determinou a (des)estruturação 

da pesquisa e da escrita desta dissertação. Entendo o que diz Haraway (2009) 

 [...] Não há um ponto de vista feminista único porque nossos mapas requerem 

dimensões em demasia para que essa metáfora sirva para fixar nossas visões. Mas a 

meta de uma epistemologia e de uma política de posições engajadas e responsáveis 

das teóricas feministas de perspectiva permanece notavelmente potente. A meta são 

melhores explicações do mundo, isto é, "ciência". Acima de tudo, o conhecimento 

racional não tem a pretensão do descompromisso: de pertencer a todos os lugares e, 

portanto, a nenhum, de estar livre da interpretação, da representação, de ser 

inteiramente auto-contido ou inteiramente formalizável. O conhecimento racional é 

um processo de interpretação crítica contínua entre "campos" de intérpretes e 

decodificadores [...] (HARAWAY, 2009, p. 32-33) 

 

 Assim, no percurso da pesquisa, ia reconhecendo este posicionamento de saber/poder e 

minha responsabilidade ética e política com o trabalho científico frente às (des)igualdades 

(gênero, geração, raça, classe), discriminações, atentados contra os direitos, que marcam 

diferenças e criam as/os “outras/os”, as/os subjugadas/os, as/os subalternas/os (entre elas/eles, 

as/os adolescentes/jovens). Daí os cuidados e o compromisso no processo metodológico para 

ouvir, sentir, decodificar/traduzir a voz das/dos adolescentes/jovens de Suape. 

A fim de entender melhor este percurso epistêmico-metodológico vou dividi-lo em quatro 

momentos: Encontros com o feminismo e outra forma de fazer ciência, onde falo de minha 

experiência pessoal com a epistemologia feminista em interface com a psicologia. 

Metodologias Feministas, onde defino a metodologia que vai guiar esta pesquisa, as pesquisas 

qualitativas feministas, a pesquisa ação participativa e a abordagem de direitos sexuais e de 

direitos reprodutivos. O Processo de Intervenção, onde narro as etapas do processo de 

intervenção. E O Processo de Análises, onde descrevo os princípios e procedimentos que 

auxiliam a análise.  
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2.1. Encontros com o Feminismo e outra forma de fazer ciência 

  

Eu posso dizer que meus encontros com o Feminismo, como movimento social, político e 

acadêmico, foram aqui no Brasil
36

. E, para ser mais especifica, aqui no Recife (PE) onde se 

iniciam estes contatos feministas. 

Em 22 de fevereiro de 2012, Rá, uma jovem feminista de peruca “laranja” viria acudir-me 

no aeroporto. Ela era orientanda de Karla, minha atual orientadora e amiga nesta história. 

“Rá”, com seu sorriso e espírito “carnavalesco”, acolher-me-ia por duas semanas em sua casa: 

conseguiu um cantinho de seu tempo e me ensinou as coisas básicas para estabelecer-me nesta 

cidade, desde conhecer suas avenidas principais, os lugares de alimentação, as linhas 

telefônicas, acompanhar-me nos trâmites para efetivação de minha matrícula, até, juntas, 

conseguirmos meu primeiro espaço de moradia. Rá fez-me uma breve introdução sobre o 

Feminismo, com seu agir, com seus diálogos sobre o movimento, facilitando minhas 

primeiras leituras a respeito: “O que é Feminismo”, de Branca Moreira Alves e Jacqueline 

Pitanguy e “Uma história do Feminismo no Brasil”, de Céli Regina Jardim Pinto, e algumas 

coisas mais.  

Conheceria Karla Galvão Adrião, professora da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE), feminista acadêmica e militante, em 27 de fevereiro de 2012. Já mantínhamos 

comunicação eletrônica, no início por assuntos relacionados ao processo seletivo de mestrado 

e, logo depois, para organizar minha chegada a Recife (PE). No dia em que nos conhecemos, 

ela participava como presidenta da banca de defesa da dissertação de uma de suas orientandas 

de mestrado, que apresentava o trabalho intitulado: “Essa Empresa não é Lugar de Mulher 

                                                
36 É preciso dizer que meu recente contato com o Feminismo, aqui no Brasil, não quer dizer que no Perú não 

existisse este movimento. No Perú, entre os anos setenta e oitenta, surgem as primeiras organizações feministas, 

como a organização “Manuela Ramos” (desde 1978) e a associação “Flora Tristan” (desde 1979), entre outros 

movimentos considerados feministas. Estes grupos foram considerados, desde seus inícios, como transgressores 

que lutaram e lutam pela reivindicação das mulheres nos diferentes setores do estado, convertendo-se num 
movimento social e político importante. Mas este tema, como cojuntura social e política relevante, não foi de 

interesse para o programa curricular da área de Psicologia, nem sequer os problemas do campo político ou da 

realidade atual faziam parte dos debates em sala. A carreira de Psicologia, incluída dentro do bloco das Ciências 

da Saúde, era obrigada a cumprir os parâmetros científicos das ciências naturais, através de metodologias 

imparciais e objetivas, onde o social e político era aquela variável interveniente ou a variável estranha que não se 

podia controlar. Convertida quase numa ilha onde parecia não acontecer nada ao redor, ela parecia apolítica. 

Atrevo-me a dizer que tudo isto é mais um produto das repressões que o governo impôs, durante anos, a todas as 

universidades públicas. Ante qualquer tipo de manifestação estudantil, policiais e até militares tomavam o 

campus, registravam os/as estudantes e muitos/as terminavam presos/as. O controle chegou a interiorizar-se e 

passou-se a acreditar em sua “normalidade”. Poucos se atreviam a ter uma visão crítica e aqueles que tinham 

eram logo reprimidos pelos coetâneos, de forma que o controle circulava também entre nós. 
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Parideira: Considerações Feministas sobre as Relações de Gênero nas Organizações” 

(ALMEIDA, 2012). Este foi o primeiro evento que assisti, onde uma dissertação era discutida 

a partir do olhar feminista. Perguntava-me como se pode falar de Feminismo fora do 

movimento social?  Feminismo e Ciência, que relações podem ter? Inquietações para as quais, 

durante o percurso de meus encontros com o Feminismo, encontrei resposta. 

Cada orientação com Karla convertia-se em um encontro com o Feminismo. Ela ajudou-

me a circular pela literatura feminista
37

, pelo movimento, pelas lutas e pelos espaços de 

pesquisa (os grupos “Lab-ESHU”, “Gravide”, “Muda”, “Quartas Trans-piradas” e, em 

particular, “Ação Juvenil”), compartilhando ideias em espanhol, em português e outras em um 

“portunhol” sempre na busca por nos compreendermos melhor. Toda essa compreensão 

comigo, essa atenção da diferença, foi muito aconchegante e necessária para eu não somente 

entender o que é Feminismo, como também para sentir o que é Feminismo. 

Assim, durante meu processo de formação acadêmica, ou eu ia ao encontro do Feminismo 

ou o movimento vinha ao meu encontro. Nas disciplinas, nas oficinas, mesas redondas, 

simpósios, congressos, manifestações populares na rua, no refeitório do campus, nas 

passarelas, em diversos espaços, inclusive em mesa de bar, tudo se convertia em lugar ideal 

para sérios debates feministas sobre a cojuntura política e social atual.  

Neste sentido, é preciso ressaltar a importância que teve a disciplina Teorias Feministas e 

de Gênero (TFG), ministrada por Karla e “Rose” (Rosineide de Lourdes Meira Cordeiro, 

professora da UFPE, feminista acadêmica e militante), no primeiro semestre 2012. Esta 

disciplina foi fundamental para minha formação teórica, ética, política e de pesquisa no 

campo da Psicologia. A disciplina trouxe à tona a trajetória do Feminismo no Brasil, fez um 

mapeamento crítico do Feminismo contemporâneo, discutiu a reelaboração da categoria 

“mulher” (identidade versus posições e performances), ressaltando as diferenças, igualdades e 

desigualdades que esta categoria demanda, debateu sobre o sistema sexo-gênero, os conceitos 

e as tensões que este sistema gera e, entre outras coisas, propôs outra forma de fazer ciência, 

uma epistemologia e metodologia feministas pós-estrutural, perspectiva em que esta pesquisa 

foi trabalhada e que tentarei explicar na continuação.  

                                                
37 Não posso dizer que não tive minhas resistências, pois até esse tempo acreditava que a luta pelos direitos tinha 

que ser para todos/as e que não precisava especificar somente nas mulheres. De modo que, entender as leituras 

sobre o Feminismo não foi uma tarefa fácil, pois elas não só propunham um novo conhecimento, como também 

um novo olhar da vida, mobilizavam sentimentos e amarguras, desigualdades que eu também tinha vivido e que 

vivia no meu dia a dia, muito embora já tivesse naturalizado tanto a ponto de desistir de lutar.  
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O Feminismo, como diz Alves e Pitanguy (1985), não tem uma definição precisa, é um 

termo que fala de um processo que se iniciou no passado e que se constrói no cotidiano, nas 

resistências, nos debates, nas derrotas e nas conquistas obtidas na luta contra a opressão e as 

desigualdades “[...] que compõem a história da “mulher” 
38

e se coloca como um movimento 

vivo, cujas lutas e estratégias estão em permanente processo de recriação [...]” (p. 74). Nesse 

processo de recriação está também a categoria “mulher”: 

 

Não existe nada no fato de ser “mulher” que naturalmente una as mulheres. Não 

existe nem mesmo uma tal situação – “ser” mulher. Trata-se, ela própria, de uma 

categoria altamente complexa, construída por meio de discursos científicos sexuais e 

de outras práticas questionáveis. [...] Mas tampouco existe qualquer coisa que se 

possa chamar de “ela”, tampouco existe qualquer singularidade; o que existe é um 

mar de diferenças entre os diversos grupos de mulheres [...] que tem afirmado sua 

identidade histórica [...] Essa identidade assinala um espaço construído de forma 

autoconsciente. Sua capacidade de ação não pode ter como base qualquer 

identificação supostamente natural: sua base é a coalizão consciente, a afinidade, o 

parentesco político. [...] (HARAWAY, 2009. p. 47, 49) 

 

Entendendo que [...] “nós” não queremos mais nenhuma matriz identitária natural e que 

nenhuma construção é uma totalidade. [...] (HARAWAY, 2009, p. 52). Daí a importância 

social, econômica e política que o Feminismo tem para criticar e intervir nesses modos de 

(re)produção de conhecimento científico dominante que falam de uma totalidade, de ideias 

universais e de objetividade, expondo ao serviço de quem trabalha essa forma do fazer 

científico e a fragilidade de seus procedimentos metodológicos. Como assinala Gergen 

(1993): 

 [...] as críticas feministas revelam numerosas instâncias em que as hipóteses que 

orientavam os cientistas condicionavam o tipo de resultados (ou realidades) que a 

pesquisa poderia produzir. E, porque essas hipóteses orientadoras representam 

perspectivas masculinas predominantes, as realidades científicas tipicamente 

suprimem a voz feminina. [...] Consequentemente, atacar o processo científico em 

função de sua pré-estrutura preconceituosa da compreensão não é meramente 

questionar o uso tradicional do método científico, mas a adequação básica do 

próprio método. (GERGEN, 1993. p. 50) 

  

Assim;  

                                                
38  As aspas foram incluídas por mim. 
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[...] Muitas críticas feministas identificaram situações em que as teorias científicas 

surgem para justiçar ou, uma ideologia androcêntrica ou uma estrutura de poder que 

beneficia a si mesma. No entanto, apesar das tentativas do empiricismo, desde seu 

início, de separar nitidamente fatos e valores, parece ser impossível alcançar a 

neutralidade em relação aos últimos. Na medida em que qualquer conjunto de 

fenômenos observáveis está sujeito a interpretações múltiplas, as regras do método 

empírico não estabelece uma barreira contra o livre jogo de valores na escolha de 

uma interpretação em detrimento de outra. [...] Na verdade, a crítica feminista mina 

a própria tese de neutralidade em relação a valores, tradicionalmente utilizada para 

validar o procedimento científico. [...] Para muitas feministas, essa acusação vai 

direto ao alvo, indicando que a concepção empiricista do conhecimento é em si 

mesma uma projeção da ideologia ou dos valores masculinos [...] (GERGEN, 1993. 

p. 50-51). 

 

No caso da Psicologia, a epistemologia empírico-positivista com uma suposta 

“objetividade”, vai tentar manter uma ordem estabelecida de “ciência”, onde o individuo está 

no centro de todas as coisas e por isso deve ser a principal unidade de pesquisa e de análise 

(NOGUEIRA, 2003). Mas, essa individualização na Psicologia, essa “cientificidade” vai ser 

alvo de críticas por parte do Feminismo pós-moderno e pós-estrutural. 

O pós-modernismo, enquanto movimento intelectual, rejeita suposições epistemológicas, 

refuta convenções metodológicas, suscita ideias de ruptura até uma nova ordem, em função 

das mudanças que têm acontecido em nossa sociedade e no mundo: transformações 

tecnológicas (sistemas de comunicação e informática), transformações em nossa experiência 

com o tempo e o espaço, transformações laborais, políticas, sociais, transformações nas lutas 

dos novos movimentos sociais e no modo como nos constituímos subjetivamente. Alguns 

filósofos vinculados à ideia da pós-modernidade são: Lyotard, que enfatiza o esgotamento das 

metanarrativas que organizavam nossa ideia do mundo. Ele propõe, no âmbito do 

conhecimento, que não há uma razão e sim razões; Baudrillard mostra que vivemos num 

mundo de simulacros, da hiper-realidade. Para ele, já não existem mais fronteiras entre a 

aparência e a realidade, o real foi substituído por imagens e o referente vivido desapareceu. A 

perspectiva pós-moderna subtrai do pensamento moderno seus próprios fundamentos, tidos 

como incondicionais e supra-históricos. O individuo não é visto como origem e centro, mas 

como datado e localizado (HARAWAY, 1995; HENNIGEN, 2007).  

Do outro lado, o Pós-Estruturalismo remete a uma série de análises e teorias que ampliam 

e modificam pressupostos e procedimentos estruturalistas quanto à concepção da natureza e 

ao papel da linguagem. A ênfase estruturalista nos processos linguísticos e discursivos 
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mantém-se, mas o processo de significação é compreendido como instável, indeterminado, 

incerto. (OLESEN, 2006; HENNIGEN, 2007). Pensadores como Foucault, Butler, Derrida e 

Barthes, em maior e menor grau, podem ser identificados nesta perspectiva pós-estruturalista.   

Nesta linha feminista, fazer ciência é primeiro avaliar os conceitos naturalizados, 

denominados como científicos e verdadeiros, na procura de uma nova linguagem, de um 

contradiscurso. Como diz Haraway (2009, p.88) “[...] é a luta pela linguagem, é a luta contra a 

comunicação perfeita, contra o código único que traduz todo significado de forma perfeita 

[...]”. A Psicologia, seguindo esse percurso científico, tem a oportunidade de criar novas 

formas de discurso, nova formas de subjetividades, recusando as naturalizações subjetivas que 

nos foram impostas há muito tempo.  

O que nos permite entender que a Psicologia, por sua pluralidade, resulta difícil de tentar 

encaixá-la num só padrão metodológico, objetivo e empirista. As correntes psicológicas têm 

seus próprios conceitos, sua teoria, seu objeto e seu método, sua maneira de conectar-se com 

o mundo, de um modo bem próprio que não quer dizer que uma corrente é mais importante 

que a outra (LAVRADOR, 1999. FERREIRA, 2002). Então, a Psicologia não precisa de uma 

unidade para ser considerada uma ciência. Nem precisa reunir as características hegemônicas 

que a identifiquem como “ciência”, decidir se sua atividade é ciência ou não é algo que não 

precisa ter uma resposta (KUHN, 2006).   

De forma que: 

[...] Os termos teóricos podem ser vistos, todos como constituintes críticos de um 

complexo conjunto de interdependências sociais. Embora não sejam aproximações 

de verdade, ainda assim são vitais para a realização do empreendimento científico. 

[...] abandonar a busca da verdade na ciência ou em outras explorações acadêmicas 

não significa minar a importância dessas atividades. É, ao contrário, elevar o senso 

de responsabilidade do cientista; tal atividade pode contribuir para com as formas 

existentes de vida cultural ou destruí-las. Na medida em que os frutos da academia 

de vida cultural vêm a ser saboreados por números cada vez maiores vêm a ser 

saboreados por números cada vez maiores de pessoas, aumenta também o potencial 

de transformação cultural. A preocupação feminista com a distância entre o trabalho 

conceitual abstrato e a práxis social recebe, assim, uma resposta; pois enquanto esse 

trabalho teórico puder ser significativamente comunicado, ele constitui uma forma 

de práxis. (GERGEN, 1993.p. 63-64). 

 

A proposta de trabalhar a partir de uma Epistemologia Feminista pós-estrutural é fazer 

uma ciência mais social. Uma Psicologia que faz pesquisas mais inclusivas e de 
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responsabilidade ética, estética, política e social (LAVRADOR, 1999; FERREIRA, 2002), 

cujo fundamento teórico-metodológico nos permita refletir, criticar e posicionar-nos frente à 

experiência de (des)igualdades, diferenças e também resistências dos sujeitos subalternos 

(SPIVAK, 2010), que em nossa pesquisa são as/os adolescentes/jovens de Cabo de Santo 

Agostinho e Ipojuca.      

Neste sentido, a teoria da interseccionalidade poderia auxiliar-nos a entender como essas 

diversas diferenças e pluralidades são operacionalizadas na produção/reprodução de 

(des)igualdades (PISCITELLI, 2012).  

 

Interseccionalidade 

 

Um conceito básico sobre interseccionalidade, a partir de Degele e Winker (2007) citada 

por Mattos (2011), é que esta teoria explica e critica como as normas, ideologias, discursos, 

estruturas sociais e identidades se co-influenciam, gerando diferenças e dominação.  

A interseccionalidade permite observar a diferença como algo relacional, contingente e 

variável, questionando se esta (re)produz (des)igualdades, opressões ou agenciamentos 

(BRAH, 2006) 

Para Nogueira (2011) esta teoria pretende analisar como as categorias socioculturais 

(sexo/gênero, raça, classe, religião, nacionalidade, orientação sexual) se inter-relacionam em 

diversos níveis para evidenciar as formas de discriminação/subordinação a que estão sujeitas 

as pessoas, dentro de um contexto que também (re)significa essas mesmas categorias 

(VIVEROS, 2012).  

A Interseccionalidade, segundo Crenshaw (2002), citada por Piscitelli (2012), serve para 

compreender as consequências da interação entre as várias formas de subordinação, ajudando 

a superar essa noção de superposição de opressões, como exemplo a imagem de que uma 

mulher negra é duplamente oprimida. Assim, a interseccionalidade revela como as ações e 

políticas que atuam em tais eixos concorrem e oprimem, gerando “desempoderamento”. Esta 

ideia de “desempoderamento” vai ser criticada por Piscitelli (2012), principalmente em dois 

pontos: o uso análogo da diferença com a desigualdade e a ideia de que o poder é algo que 
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alguns têm e outros não. Para a autora, o poder não só oprime, mas produz sujeitos. Como 

assinala Brah (2006): 

[...] Toda formação discursiva é um lugar de poder e não há nenhum lugar de poder 

onde a dominação, subordinação, solidariedade e filiação baseadas em princípios 

igualitários, ou as condições de afinidade, convivialidade e sociabilidade sejam 

produzidas e asseguradas de uma vez por todas. Antes, o poder é constituído 

performativamente em práticas econômicas, políticas e culturais, e através delas. As 

subjetividades de dominantes e dominados são produzidas nos interstícios desses 

múltiplos lugares de poder que se intersectam. A precisa interação desse poder em 

instituições e relações interpessoais específicas é difícil de prever. Mas se a prática é 

produtiva de poder, então a prática é também um meio de enfrentar as práticas 

opressivas do poder [...] (BRAH, 2006, p. 373) 

 

Então, o poder circula, coexiste e é (re)produzido dentro de teorias ideológicas (Ex. 

capitalismo, patriarcado, heterossexismo, entre outras) que favorecem e mantêm essa 

interação continuada da micropolíticamacropolítica (SPIVAK, 2010), presente nos 

discursos ditos e não ditos, nas mudanças, nos conflitos e também nos pontos de resistência – 

ou agência.   

Para Oliveira e Oliveira (1981) mesmo em contextos autoritários e repressivos, as pessoas 

se revoltam e reagem contra as tentativas de controle e dominação, no entanto suas ações 

podem ser sutis ou contraditórias. 

A agência então é a capacidade de operar, mediada social e culturalmente, realizando 

ações quem têm efeitos nos outros, efeitos que contêm dimensões de poder. Por outro lado, é 

certo que existe agência na resistência, mas esta capacidade não só remete-se a isso 

(PISCITELLI, 2008; PISCITELLI, 2012), existem diversos tipos de agências envolvidas em 

qualquer ação, por isso seu caráter complexo e ambíguo (ORTNER, 2007). 

Butler (2006) menciona esse caráter complexo e paradoxal da agência, que implica 

questionar as normas que restringem a vida e convocam modos diferentes de se viver:  

[...]Mi agencia no consiste en negar la condición de tal constitución. Si tengo alguna 

agencia es la que se deriva del hecho de que soy constituida por un mundo social 

que nunca escogí. Que mi agencia esté repleta de paradojas no significa que sea 

imposible. Significa sólo que la paradoja es la condición de su posibilidad. Como 

resultado, el “yo” que soy se encuentra constituido por normas y depende de ellas, 

pero también aspira a vivir de maneras que mantengan con ellas una relación crítica 

y transformadora […]  BUTLER, 2006, p. 16) 
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Desse modo, tomar em conta a Teoria de Interseccionalidade durante todo o processo de 

pesquisa, facilita-nos entender e visibilizar as diferenças (re)produzidas numa sociedade 

(des)igual, como são as cidades de Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, cenários de nossa 

pesquisa que, como já mencionamos, têm sido, nos últimos anos, focos de grandes 

investimentos industriais e econômicos. No entanto, seu desenvolvimento populacional 

(Incidência de Pobreza – IBGE, 2003: 57,01% para Cabo de Santo Agostinho; 62,83% para 

Ipojuca) ainda precisa ser questionado. Assim, neste panorama pretendemos entender como 

as/os adolescentes/jovens (interlocutores) agenciam diversas estratégias para viver sua 

sexualidade.  

Refletir com nossas/nossos interlocutores como operam os sistemas de dominação e 

marginalização, mas também como eles/elas refletem, intervêm e co-influenciam essas noções 

e classificações – onde estão imersas/os, como e de que forma constroem espaços de agência 

e que tipo de agência é essa. 

 

2.2. Metodologias Feministas Qualitativas 

As feministas encontraram, nas pesquisas qualitativas, um modelo para responder esses 

métodos hegemônicos de fazer ciência. No entanto, é preciso aclarar que a pesquisa feminista 

é diversa e envolve diferentes trabalhos científicos. Alguns destes trabalhos ainda mantêm 

visões mais universais e tradicionais para trabalhar gênero, havendo discrepâncias no 

momento de atender à questão das vozes (de quem se fala?) e de como elaborar a pesquisa 

para seu uso em políticas, sendo a execução de políticas públicas um tema heterogênero que 

as feministas têm avaliado em diversos níveis (OLESEN, 2006; NARVAZ; KOLLER, 2006). 

A pesquisa qualitativa, ela mesma, é um campo de estudo interdisciplinar. Por isso, sua 

definição requer o entendimento do campo sócio-histórico onde será aplicado. Mas, numa 

definição geral, pode-se dizer que a pesquisa qualitativa é uma atividade localizada onde o 

pesquisador e o sujeito pesquisado são igualmente considerados, uma multiplicidade de 

métodos, práticas materiais e interpretativas que dão visibilidade aos sujeitos que se inter-

relacionam no mundo. 

No percurso do tempo, as pesquisas feministas qualitativas iam-se questionando e gerando 

uma crescente complexidade na forma de fazer pesquisa. As feministas ampliaram sua 
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atuação indo além das críticas às disciplinas acadêmicas, às instituições sociais e além das 

denúncias ao Estado sobre a pouca preocupação e o pouco atendimento à vida das mulheres. 

Elas chegaram até sérios debates e discussões por uma epistemologia mais crítica. De modo 

que elas começaram a chamar a atenção sobre a natureza em que a pesquisa é produzida, 

levantando inquietações sobre: quem são elas/eles? Que lugares ocupam? De quem seriam os 

conhecimentos produzidos? Na voz de quem se faz a pesquisa? Que finalidades tem a 

pesquisa? (NEVES; NOGUEIRA, 2005; OLESEN, 2006; FINE ET AL, 2006). 

Nesta perspectiva, é preciso estar atentos sobre a relação do pesquisador e das/dos 

interlocutoras/es no sentido de entender como o saber, os desejos e expectativas estão 

constantemente intervindo nessa relação com “o outro”, que também me afeta e é afetado. 

Assim, é inquietante para todas as pesquisadoras feministas qualitativas descobrir como 

fazer com que as vozes daqueles “outros” sejam ouvidas, sem explorar ou distorcer essas 

vozes.  Como menciona Spivak (2010): 

É no interesse de tais precauções que Derrida não invoca que se “deixe o(s) outro(s) 

falar por si mesmo(s)”, mas ao invés, faz um “apelo” ou “chamado” ao “quase 

outro” (tout-autre em oposição a um outroautoconsolidado), para “tornar delirante 

aquela voz interior que é a voz do outro em nós” (SPIVAK, 2010. p. 83) 

 

Esta ideia pode ajudar-nos a decodificar/transcodificar e traduzir criticamente as vozes 

subalternas, dos subjugados, para entender sua constituição dentro da pesquisa, compreender 

de quem é esse conhecimento produzido e de quem são as interpretações que prevalecem 

(HARAWAY, 2009; SPIVAK, 2010). 

Por outro lado, outras pesquisadoras feministas têm apelado a uma triangulação 

metodológica, o uso de multiplicidade de práticas metodológicas no sentido de assegurar uma 

compreensão em profundidade do fenômeno em questão. Porém, isto somente leva a 

diferentes graus de teorização e de contextualização de vozes (OLESEN, 2006).  

Assim, as pesquisadoras feministas podem apenas tentar explicar as bases nas quais a 

interpretação seletiva foi realizada, explicitando o método e os processos através dos quais 

decisões foram tomadas. Justamente esses alcances e limites são refletidos (FINE ET AL, 

2006) nesta Pesquisa Ação Participativa. 
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2.2.1. A Pesquisa Ação Participativa (PAR) 

No texto, entendemos que todo dispositivo de pesquisa, de forma proposital ou não, gera 

transformações no que deseja pesquisar, o que significa que toda pesquisa é também uma 

intervenção (CASTRO, 2008). De modo que a pesquisa Ação Participativa, enquanto um 

dispositivo de pesquisa-intervenção, propicia transformações, mas também renovações no 

próprio processo de pesquisar. 

A pesquisa Ação Participativa facilitará o processo de intervenção com as/os 

adolescentes/jovens (interlocutoras/es), tanto para visibilizar o lugar de nossas/os 

interlocutoras/es na sociedade, como para analisar como essa posição gera diferenças e 

(des)igualdades na forma de viver suas carreiras sexuais, além de mobilizá-los a novas ações e 

novas posições. Como diz Freire (1978) citado por Oliveira e Oliveira (1981, p. 20) “[...] O 

que temos que fazer é propor ao povo, através de certas contradições básicas, sua situação 

existencial, concreta, presente, como problemas que, por sua vez, o desafiam, e assim, lhe 

exigem resposta, não só no nível intelectual, mas no nível da ação [...]”. 

 Este dispositivo é usado geralmente na área de educação popular, como instrumento de 

ação comunitária para criar conexões entre reflexão-ação-aprendizagem, para dialogar entre 

as pessoas envolvidas na comunidade, promover ações de desenvolvimento sociopolítico das 

comunidades e/ou dos grupos marginalizados, procurando responder as necessidades de 

transformação social. 

A pesquisa parte da ideia de que cada comunidade tem um potencial humano, intelectual e 

de conhecimentos, capaz de reunir esforços para dirigir o desenvolvimento de sua própria 

comunidade (CONTRERAS, 2002).  

Nessa linha, nós acreditamos no potencial de ação e de transformação das/dos 

adolescentes/jovens como atores sociais, capazes de agir e de intervir no mundo, de contribuir 

no processo de (re)produção da vida, da cultura e da política. E ainda acreditamos que sua 

participação se singulariza no percurso da ação, revelando-se como sujeitos distintos 

(CASTRO 2001), permeados por (des)igualdades de gênero, geração, raça, classe. 

O pesquisador na PAR é o encarregado de gerar justamente esses espaços de ação política 

coletiva. Assim, política e educação, política e organização são relações que facilitam a 

transformação da realidade (ROCHA; AGUIAR, 2003) 
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É importante que o pesquisado observe a forma como se implica com a ação 

transformadora. Seja entendendo sua contribuição no contexto social que trabalha, assim 

como nos objetivos e demandas que o grupo levanta, seja entendendo os objetivos que 

levamos para reflexão analítica. Esta observação nos permitirá enfrentar a diferença que existe 

nessa relação com nossas/nossos interlocutoras/es, de maneira que não gere maiores 

hierarquias ou (des)igualdades.  

Ressalta-se também que neste tipo de pesquisa é precisamente o deslocamento dos estudos 

das universidades para o campo da realidade, que reverte à dicotomia de sujeito-objeto, 

produzindo uma relação de interação entre o grupo ou comunidade com a equipe de pesquisa. 

Portanto, a pesquisa organizada nos espaços onde as/os atores sociais circulam e vivem 

facilita a (re)avaliação e (re)construção dos objetivos do projeto, a fim de que as questões da 

pesquisa também sejam relevantes para elas/eles próprios.  

Destarte, a ação/ações surpreende os atores sociais e o próprio pesquisador, o que 

confirma o caráter imprevisível, precário e relativo do processo de pesquisa. O que também 

permite (re)significar  e (re)organizar a proposta de intervenção, entendendo as demandas 

das/dos interlocutoras/es que, junto com o pesquisador, estão envolvidos na construção de 

conhecimentos (CASTRO, 2008; ADRIÃO, 2014) 

O pesquisador na PAR, não é um pesquisador solitário, ele trabalha em coletivo, 

conversando e refletindo permanentemente com o outro, tendo-se enriquecido pelas múltiplas 

perspectivas dos pesquisadores trabalhando juntos. No meu caso, contei com o apoio da 

equipe de “Ação Juvenil”. 

Além disso, os objetivos da pesquisa são compartilhados não somente pelos 

pesquisadores, técnicos ou avaliadores, mas também pelo próprio grupo ou comunidade, 

constituindo um processo de pesquisa em equipe e uma efetiva democratização dos 

conhecimentos. Incentiva-se a coesão da comunidade e o coletivo científico, ajudando a 

descobrir os problemas e também as possíveis soluções (KAMLER; FINE, 2001).  

Desse modo, considera-se que PAR é uma estratégia útil para fazer uma pesquisa-

intervenção em grupo
39

 com adolescentes/jovens porque as/os situam como interlocutoras/es 

num contexto sócio-histórico de ensino-aprendizagem. Assim, elas/eles são considerados 

                                                
39 Grupo aqui é entendido como um processo grupal, experiência/s que se constrói/constroem num determinado 

tempo e lugar (ADRIÃO, 2014). 



62 
 

 
 

capazes de refletir sobre sua própria ciência e seus conhecimentos como recurso vital para a 

defesa de sua identidade, do funcionamento de si mesmo e do meio que o circunda (FINE ET 

AL, 2006). 

Consequentemente, ao acreditar que as/os adolescentes/jovens são atores sociais, capazes 

de agir, de contribuir social e politicamente no seu contexto e de revelar-se frente a situações 

opressoras, estou também considerando que elas /eles são sujeitos de direitos.  

 

2.2.2. A Abordagem de Direitos sexuais e Direitos reprodutivos. 

A partir da década de 90, depois de intensas lutas dos movimentos de mulheres, de 

feministas e de outros movimentos sociais, os direitos sexuais e direitos reprodutivos 

conseguiram um reconhecimento político, legislativo e judicial: na Conferência Internacional 

sobre População e Desenvolvimento, realizada no Cairo (1994), e na Conferência Mundial 

sobre a Mulher em Pequim (1995) que incluiu também os/as adolescentes/ jovens, mas com 

ênfase para o sexo feminino, nos cuidados durante a gravidez e a maternidade.   

Os direitos reprodutivos garantem o pleno exercício da sexualidade e da reprodução, a 

liberdade de decidir sobre a reprodução, ter ou não filhos, o número deles, ter acesso à 

informação, aos meios para o exercício saudável e seguro da reprodução e da sexualidade sem 

sofrer discriminação, coerção ou qualquer tipo de violência. Do outro lado, os direitos sexuais 

foram concebidos como complemento dos direitos reprodutivos, sua aplicabilidade era 

voltada ao campo da saúde. Desdobrar-se da área reprodutiva admitiria a existência de 

múltiplas formas de expressão sexual, da diversidade sexual.  

Nos últimos anos, ativistas feministas, LGBTTI, pessoas vivendo com AIDS, 

profissionais do sexo, pessoas de distinta raça, classe social, adolescentes/jovens e outros 

sujeitos políticos que falam a partir de sua experiência corporal e sexual têm se movimentado 

para visibilizar as diferentes formas de expressão sexual e ampliar a noção de direitos sexuais 

fora do plano reprodutivo. Pode-se dizer que um produto disso é no EJUVE, diferente do 

ECA, os direitos sexuais foram considerados no Art. 20. Inciso IV “[...] garantia da inclusão 

de temas relativos ao consumo de álcool, tabaco e outras drogas, à saúde sexual e reprodutiva, 

com enfoque de gênero e dos direitos sexuais e reprodutivos nos projetos pedagógicos dos 

diversos níveis de ensino [...]” (BRASIL, 2013). O que reforçaria o trabalho dos PCN’s no 
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que se refere à “Orientação Sexual” na escola, como tema transversal, promotora de direitos 

sexuais e de direitos reprodutivos. 

Os direitos sexuais, como instrumento político, exigem o direito de viver a sexualidade 

com prazer, com autonomia nas escolhas e no estilo de vida sexual, no exercício responsável 

da sexualidade, protegido de qualquer tipo de coerção ou violência. Então, é imprescindível, 

política e estrategicamente, dar maior abrangência e inclusão aos direitos sexuais e aos 

direitos reprodutivos, em separado, no sentido de efetivar estes direitos como substantivos 

para viver em liberdade e em democracia sexual.  

Os direitos sexuais e os direitos reprodutivos, como parte dos direitos humanos, são 

inerentes à existência humana. Mas, estes direitos para as crianças e as/os adolescentes/jovens 

têm sido invadidos por uma atitude protecionista do Estado que, na busca por garanti-los 

termina limitando e criando uma condição de dependência (JOBIM; SOUZA, 2010). Assim, 

os direitos sexuais e os direitos reprodutivos estão ainda impregnados de uma lógica do 

desenvolvimento, de manifestações conservadoras e moralistas, especialmente provenientes 

das religiões que acreditam que falar sobre sexualidade implicaria incitar práticas sexuais 

nas/nos adolescentes/jovens. Estes discursos podem atrasar o atendimento a estes direitos nos 

diferentes planos políticos, como o educativo e a saúde, além de naturalizar a condição de 

dependência e incapacidade sociopolítica para as/os adolescentes/jovens. 

Observamos que o foco das políticas públicas ao atender os direitos sexuais e direitos 

reprodutivos está mais voltado a prevenir: uma gravidez indesejada, doenças sexualmente 

transmissíveis, AIDS e /ou violência sexual.  Como indica Rios ET AL (2002) 

[...] A emergência desses dois importantes fenômenos data do início da década de 

1980, e ambos envolvem questões relacionadas a sexo duplamente seguro (em 

relação à AIDS e à gravidez), contracepção, concepções de sexualidade e relações 

de gênero, idade, instituições, recortes de classe, etnia e orientação sexual, entre 

outros. Se, por um lado, eles apontaram para uma necessidade de pesquisas e 

intervenções na área da sexualidade, levaram, por outro, ao incremento de uma 

abordagem da educação sexual que Arilha& Calazans (1998) chamaram de 

“preventivista”. [...] Simone Monteiro argumenta que ela seria um modo bastante 

pretensioso de tentar dar conta da mudança comportamental, uma vez que está 

calcada na perspectiva de que o interventor sabe – e deve dizer para outro – o que é 

o melhor, na expectativa que o outro mude a sua forma de pensar e agir. [...] ela 

sugere que propostas de intervenção devem ser desenvolvidas não tanto em uma 

perspectiva normativa – o que predomina –, mas a partir do entendimento da lógica 

que rege o comportamento dos indivíduos e grupos [...]. (RIOS ET AL, 2002, p. 47-

48) 
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A esse respeito, Correa e Petchesky (1996) ressaltam a contínua vigilância e o debate 

feminista sobre a execução e a implantação dos direitos sexuais e direitos reprodutivos, no 

sentido de que estes sejam cada vez mais inclusivos.  

O objetivo é transformar o modelo liberal clássico dos direitos a fim de: (1) enfatizar 

a natureza social, não somente individual, dos direitos, deslocando o peso das 

obrigações correlativas da esfera do agenciamento individuais para o plano da 

responsabilidade pública; (2) reconhecer os contextos comunitários relacionais nos 

quais os indivíduos agem para exercer ou lutar por seus direitos; (3) colocar em 

primeiro plano a base substantiva dos direitos e necessidades humanas e a 

redistribuição de recursos; e (4) reconhecer os portadores dos direitos em suas 

identidades múltiplas e autodefiníveis, incluindo gênero, classe, orientação sexual, 

raça e etnicidade. (CORREA; PETCHESKY, 1996, p.155) 

 

Segundo as autoras, para que as decisões sobre a sexualidade e reprodução sejam 

assumidas em liberdade e não sejam o resultado de (des)igualdades e opressões, devem-se 

garantir certas condições ou direitos sociais que [...] envolvem uma política de bem-estar 

social, segurança pessoal e liberdade política, elementos essenciais para a transformação 

democrática da sociedade e para a abolição de injustiças raciais, étnicas, de gênero ou classe 

[...] (CORREA; PETCHESKY, 1996, p. 149-150).  

 A proposta é que os direitos sexuais e os direitos reprodutivos sejam abordados através de 

quatro princípios éticos: integridade corporal (o direito a não ser alienada por sua capacidade 

sexual e reprodutiva e o direito à integridade de sua pessoa física); autonomia pessoal (direito 

à autodeterminação); igualdade (refere-se a que os benefícios sejam distribuídos em uma base 

justa e exige uma atitude de respeito às decisões sexuais das mulheres, por parte dos 

responsáveis pelas políticas públicas, evitando qualquer tipo de discriminação); e diversidade 

(respeito pelas diferenças) – a fim de assegurar a existência de cidadãos e cidadãs 

politicamente responsáveis (CORREA; PETCHESKY, 1996) 

Num contexto de “desenvolvimento” e de (des)igualdade como é Suape, estes princípios 

éticos podem auxiliar-nos para pensar o trabalho em grupos e para analisar os diálogos sobre 

sexualidade com as/os adolescentes/jovens. 

Desse modo, trabalhar em grupos tomando em consideração os direitos sexuais e os 

direitos reprodutivos das/dos adolescentes/jovens é, primeiro, entender que “[...] com quem se 
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pode fazer sexo, de que maneiras, em que circunstâncias e com que resultados nunca são 

questões simplesmente aleatórias. Tais possibilidades são definidas por regras e códigos 

implícitos e explícitos impostos pela cultura sexual de uma comunidade especifica [...]” 

(PARKER, 2000, p. 37). Então é preciso considerar o contexto sociocultural em que elas/eles 

convivem e transitam.  

Outro ponto é promover o diálogo e incentivar a troca de conhecimentos, experiências e 

inquietações que as/os adolescentes/jovens possam trazer ao grupo sobre gravidez, 

contracepção, negociação sexual, DST/HIV, afetos, sentimentos, prazeres, entre outros. 

Entendendo que tanto a gravidez como outras práticas sexuais constituem parte de seus 

direitos sexuais e direitos reprodutivos e que suas interações sexuais (PARKER, 2000) estão 

permeadas também por características e (des)igualdades da sociedade. 

É preciso ficarmos atentos às (des)igualdades de gênero, geração, raça, classe que estejam 

assujeitando  as/aos adolescentes/jovens em suas carreiras sexuais para levantar críticas, 

reflexões e outros posicionamentos mais autônomos, de igualdade e de justiça nas interações. 

Além disso, é importante também motivá-los a promover seus direitos sexuais e reprodutivos 

na produção coletiva de cartilhas, cartazes, materiais audiovisuais, entre outras tecnologias 

sociais
40

, valorizando sua capacidade de produzir conhecimentos (QUADROS; MENEZES, 

2009) 

Entendemos que as/os adolescentes/jovens são sujeitos sexuais (PAIVA, 1996), 

indivíduos capazes de regular sua vida sexual: 

[...] significando na prática: a) desenvolver uma relação negociada com as normas da 

cultura familiar e do grupo de pares; b) explorar (ou não) a sexualidade 

independente da iniciativa do parceiro; c) conseguir dizer não e ter esse direito 

respeitado; d) negociar práticas sexuais que sejam prazerosas para si, desde que 

aceitas pelo parceiro e consensuais; e) conseguir negociar sexo seguro; f) ter acesso 

aos meios, matérias e serviços para efetuar escolhas reprodutivas, contraceptivas e 

de sexo seguro [...] (PAIVA, 1996 apud QUADROS; MENEZES, 2009 p.136). 

 

Por último, é importante reconhecer que eles/elas, em algum momento, no manifesto ou 

no latente, exercem essa autonomia sexual negada, seja nas brincadeiras, nos discursos, nos 

                                                
40As Tecnologias Sociais são um conjunto de técnicas e metodologias transformadoras desenvolvidas e/ou 

aplicadas pela interação com a população e apropriadas por ela. Representam soluções para a inclusão social e a 

melhoria de vida (VIVARTA, 2006). 
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lugares de lazer, no cotidiano. Ser consciente disso pode nos ajudar a tecer políticas dentro da 

proteção e da liberdade (RIOS ET AL., 2002; TONELI, 2004; LEITE, 2009).  

 

2.3. O Processo de pesquisa-intervenção: 

 

2.3.1. Etapas da pesquisa-intervenção:  

Esta pesquisa se inicia com minha inserção no projeto “Diálogos Suape” através da “Ação 

Juvenil”, entre março de 2012 até dezembro de 2013. Descreverei em duas etapas
41

 que 

seguem os métodos da etnografia, por meio da observação participante
42

 e do trabalho com 

grupos, através das rodas de conversas: 

 

- O Curso de Mídias Móveis (CMM) 

 Realizou-se entre os dias 02 e 13 de julho de 2012, na Escola Frei Otto, em Nossa 

Senhora de Ó, Ipojuca (Figura 8). Foi a 1ª atividade de intervenção que a “Ação Juvenil” 

realizava com as/os alunas/os de Ensino Médio da sub-região de Suape, cumprindo os 

objetivos do projeto “Diálogos Suape”.  Nesta etapa, eu realizei observação participante a fim 

de conhecer o território e as/os adolescentes/jovens moradores da sub-região as/os que serão 

minhas/meus interlocutoras/es na seguinte etapa. 

Este curso tinha como objetivo capacitar as/os adolescentes/jovens para a produção de 

roteiros audiovisuais, captação de imagens e edição de vídeos, de forma que fosse entendido 

como ferramenta de diálogo e de debate sobre temas relacionados à saúde sexual, gravidez na 

adolescência, uso/abuso de drogas, violência contra mulher, exploração sexual, entre outros 

temas de relevância social, abordados pelo projeto “Diálogos Suape”. O que mobilizou uma 

série de atividades de logística e de pedagogia, antes e depois do curso. Atividades em que 

                                                
41 Estas etapas foram registradas em um diário de campo onde descrevia minha experiência, meus sentimentos e 

inquietações surgidos no processo da pesquisa (LAVILLE; DIONNE, 1999). 
42Entende-se que observar é uma das portas para conhecer e compreender as pessoas, as coisas, os 

acontecimentos e as situações. A observação participante é uma das técnicas que consistem na inserção, neste 

caso, da pesquisadora no grupo de adolescentes/jovens com o qual se deseja interagir, participando, observando 

e sendo observada, tanto no formal (ex. aulas de classe), como no informal (ex. áreas de lazer), dentro de uma 

estrutura ou na periferia. Assim, a pesquisadora afeta e é afetada, o próprio ser individual e grupal destas 

interações. A interação social deve ser compreendida como o exercício de conhecimento de uma parte com o 

todo e vice-versa, que produz linguagem, cultura, regras e, assim, o efeito é ao mesmo tempo a causa 

(QUEIROZ ET AL, 2007). 
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Tacinara (Mestranda em Psicologia) e Fernanda (Doutoranda em Psicologia), ambas 

assistentes do projeto, guiaram-me e me brindaram seu apoio nas diversas tarefas em que 

estivemos encarregadas: 

a) Atividades de Logística: entre os meses de março e junho tivemos diversas reuniões 

com os gestores das escolas públicas de Cabo de Santo de Agostinho e de Ipojuca, tanto para 

apresentar o projeto “Diálogos Suape”, como para propor as atividades da “Ação Juvenil” e, 

especificamente, o Curso de Mídias Móveis, a fim de ter aliados estratégicos que apoiassem e 

promovessem as atividades do projeto.  

Para a divulgação do curso preparamos um edital (em anexo) e visitamos 14 escolas 

estaduais, entre os dias 29 de maio e 06 de junho de 2012. Devido aos critérios do edital, 

somente alunas/os da 1ª serie e da 2ª serie, de 16 anos de idade para cima poderiam inscrever-

se. Conseguimos 455 inscrições.  

Nas visitas às escolas, havia sempre certo temor de errar na fala, como meu português 

ainda não era fluente, intentava memorizar algumas palavras do edital. Assim, entrava nas 

salas de aulas, falava com as/os alunas/os sobre o Curso de Mídias Móveis e solicitava sua 

inscrição através de uma ficha. Meu sotaque de estrangeira não passava despercebido, alguns 

perguntaram de onde eu vinha, eu respondia que vinha do Perú e articulava algumas palavras 

em espanhol – as alunas/os achavam isso “bonitinho” – inclusive se atreviam a conversar 

comigo em espanhol, escapando-se diversas risadas por nossos sotaques diferenciados. 

Situação, que me ajudou a descontrair-me e sentir-me mais segura durante o processo de 

divulgação.   

Em 18 de junho de 2012 realizou-se o sorteio para escolher os 114 participantes (57 

mulheres, 57 homens) titulares e 45 (24 mulheres, 21 homens) suplentes para o curso. E, do 

dia 19 de junho até o dia 01 de julho, mobilizamos diversas estratégias para conseguir 

contatar-nos com as/os alunas/os escolhidos. Conseguimos a confirmação de 122 alunas/os 

(61 mulheres, 61 homens). 108 alunas/os (51 mulheres, 57 homens) compareceram para o 

início do curso e 71 alunas/os (37 mulheres e 34 homens) completaram o curso.  

Durante a realização do curso, alugamos duas casas em Porto de Galinhas, cada um da 

equipe (estagiários, assistentes de pesquisa e coordenadoras do projeto) tinha uma tarefa 

específica na casa e na Escola Frei Otto, sede do curso e centro de nosso “quartel general”. Eu 

fiquei encarregada, na casa, de manter um informe financeiro dos ingressos e gastos e, na 



68 
 

 
 

escola, da preparação das atas de controle de frequência e da entrega de lanches às/aos 

alunas/os, assim como registrar os TCLE entregues pelas/os alunas/os.  

O tema do transporte foi a primeira dificuldade que tivemos que afrontar, ao iniciar o 

curso, os atrasos no horário obrigaram a rever a organização da primeira aula. Para o dia 

seguinte, a equipe tomou a decisão de agrupar as/os alunas/os em duas turmas e seis salas 

(três salas para cada turma). O horário da manhã estava composto por oito escolas estaduais 

de Cabo de Santo Agostinho (ver figura 6. Escolas: A, B, C, D, E, F, G,2). Para o horário da 

tarde, ficaram as seis escolas estaduais de Ipojuca (ver figura 6. Escolas: H, I, J, K, L,1). O 

que também demandou preparar novas atas de frequência e mudar o horário de aulas e de 

lanche. Mas, esta nova organização trouxe maiores vantagens no sentido do aproveitamento 

do tempo com as/os adolescentes/jovens e na distribuição de atividades. 

b) Atividades Pedagógicas: Nos meses de maio e junho de 2012 aconteceram diversas 

capacitações para nossa equipe, em temas referidos à pesquisa-intervenção, Feminismo e 

trabalho com grupos. Na parte técnica, as capacitações voltaram-se para o uso de ferramentas 

audiovisuais, produção e edição de vídeos. Também tivemos reuniões para determinar a 

programação das sessões de aprendizagem, a escolha da metodologia e a elaboração/produção 

de materiais para as duas semanas do Curso.  

Ao iniciar o curso, havia uma facilitadora e uma/um co-facilitadora/or para cada uma das 

seis salas, que era responsável por dirigir os debates, o uso de materiais, criação de roteiros e 

produções audiovisuais, em torno de um eixo temático específico: Uso/abuso de Álcool e 

Outras Drogas (sala 1), Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes (Sala 2), Gravidez 

na Adolescência (Sala 3), Violência contra a Mulher (Sala 4), DSTs/HIV (Sala 5), Direitos da 

Criança e do Adolescente (Sala 6).  

As reuniões para debater os alcances e as dificuldades de cada par de facilitadores e para 

avaliar o desenvolvimento do curso realizavam-se ao fim do dia. Esses momentos foram 

muito significativos para mim, aprendi da experiência que cada um compartilhava, de seus 

acertos no momento de abordar um tema e também das dúvidas e temores que tinham ao 

dirigir o grupo, ao aplicar alguma técnica ou ao verem descobertas também suas próprias 

emoções. Nesse cenário, as lideranças se iam formando tanto do grupo de adolescentes/jovens 

participantes do curso, como em nossa própria equipe, o que sintonizava uma “Ação Juvenil” 

em nós.  
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Paralelo às atividades pedagógicas, aplicou-se às/aos alunas/os um questionário
43

 que era 

composto por 34 questões referentes aos “Conhecimentos, Atitudes e Práticas Sexuais na 

População de Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca” – Reduzido/autoaplicado (Ver Anexo), 

com preenchimento anônimo. A primeira aplicação foi em 04 de julho de 2012, a 41 

alunas/os; a segunda aplicação, em 12 de julho de 2012, a 29 alunas/os que não tinham 

participado da primeira aplicação. Sendo um total de 70 questionários aplicados, os quais 

serão observados na seguinte etapa. 

O curso de mídias móveis constituiu, assim, a primeira etapa de minha pesquisa. Estar nos 

“bastidores” permitiu-me “olhar de fora” estando dentro, sobre a forma de organizar um 

projeto, o jeito de preparar oficinas e observar as possibilidades e os limites de nossa 

intervenção. Reflexões e instrumentos que me ajudaram a organizar as Rodas de Diálogos.  

                                                
43O questionario é um instrumento de coleta de dados que necessita das respostas escritas parte dos participantes, 

sendo constituído por um conjunto de questões ou enunciados que permite examinar atitudes, opiniões ou 

qualquer outra informação (FREIXO, 2011).  
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Figura 1. Cenários da Pesquisa 

 

- Rodas de Diálogos 

De abril a junho de 2013, retomei minha participação na “Ação Juvenil”, depois de ficar 

um tempo na reserva para concluir as disciplinas do mestrado e para pensar meu projeto de 

qualificação. Assim, junto com a equipe desta ação e das/dos interlocutoras/es, 

(des)estruturamos as quatro rodas de diálogos, seguindo uma linha de trabalho ético político 

feminista pós-estrutural.   

Fins de abril, seguindo as recomendações da banca de qualificação (18 de abril de 2013), 

foram revisados os questionários que tinham sido preenchidos durante o CMM, a fim de que 

os dados obtidos “mobilizassem” diálogos sobre sexualidade com um grupo de 

adolescentes/jovens que já tinham participado do curso. Examinamos os conteúdos dos 
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setenta questionários e, das trinta e quatro questões, decidi tabular
44

 às vinte e duas primeiras 

perguntas (ver anexo), quadros que serão apresentados e refletidos qualitativamente nas rodas 

de diálogos.  

As rodas de diálogos, ou rodas de conversa, são uma metodologia bastante utilizada na 

intervenção comunitária, é um espaço de diálogo, de trocas de experiências, discussão e 

divulgação de conhecimentos, nos quais os participantes podem se expressar livremente, 

escutar e escutar-se. O principal objetivo é motivar a construção da autonomia dos 

participantes na inquietação, questionamento, socialização e reflexão de saberes voltados para 

a ação (NASCIMENTO; SILVA, 2009). 

Assim, entendidas como um processo de ensino-aprendizagem grupal, procurava 

responder às demandas surgidas no próprio grupo que reavaliava as temáticas e as dinâmicas
45

 

de cada encontro. A organização e as intervenções em cada roda não dependiam totalmente de 

mim/nós, como pesquisadora/es. Como assinala Aguiar e Rocha (1997), citado por Rocha e 

Aguiar (2003): 

“Na pesquisa-intervenção, a relação pesquisador/objeto pesquisado é dinâmica e 

determinará os próprios caminhos da pesquisa, sendo uma produção do grupo 

envolvido. Pesquisa é, assim, ação, construção, transformação coletiva, análise das 

forças sócio-históricas e políticas que atuam nas situações e das próprias 

implicações, inclusive dos referenciais de análise [...]" (ROCHA; AGUIAR, 2003, p. 

72). 

 

Algo que observamos claramente nesta pesquisa. Assim, organizei esta experiência 

também em atividades de logística e atividades pedagógicas. 

 

a) Atividades de Logística: Em maio, contatamos as/aos participantes do CMM e 

procuramos uma sede para realizar as rodas. Comecei por contatar às/aos adolescentes/jovens 

que tínhamos no facebook de “Diálogos Suape Ação Juvenil” e que, no início do ano, tinham 

respondido um questionário online mostrando seu interesse em seguir participando das 

                                                
44 Para rodar os dados e criar os quadros estatísticos utilizamos o programa “IBM SPSS Statistics 20”. 
45 Cada dinâmica, utilizada nas quatro rodas de diálogos, foi planejado inspirado no livro Projeto ARTPAD 

(ADRIÃO; MCCARTHY, 2001), e são explicados com maior detalhe no APÊNDICE C. 
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atividades do projeto. A elas/eles expliquei os objetivos de minha pesquisa, a metodologia das 

rodas e 18 adolescentes/jovens confirmaram seus desejos de participar das rodas de diálogos.  

Em 15 de maio, visitei a Escola Pastor José Florêncio (escola sede), mais conhecida pelos 

moradores do lugar como “a Roca”, que fica perto do centro de Cabo de Santo Agostinho. 

Depois de apresentar os objetivos de meu projeto, consegui a anuência da gestora para usar a 

sala de teatro e certos materiais audiovisuais que auxiliaram nosso trabalho.  

Tínhamos a escola sede e as/os interlocutoras/es confirmados para a primeira roda. Nossas 

preocupações logísticas, nas quatro rodas, consistiriam em manter quatro aspectos básicos 

para gerar um espaço tranquilo de debate grupal:  

- A mobilidade: para facilitar o deslocamento da UFPE até as escolas das/dos 

interlocutoras/es e desta até a escola sede (e vice-versa). Nós tínhamos que ficar muito atentos 

aos horários de saída da UFPE para poder circular pelas escolas sem o atrapalho do 

trânsito,tínhamos que sair da UFPE às 9h30 para conseguir chegar à escola sede às 13h30. O 

investimento de tempo foi aproximadamente de quatro horas a mais em cada deslocamento. 

- Alimentação: através de tickets de alimentação. Devido ao acontecido na primeira roda, 

solicitamos a liberação de mais tickets a fim de mudar de lanche para almoço para todas/os 

nós. 

- Equipamento: o uso de duas máquinas filmadoras e três gravadores de som que tínhamos 

que reservar um dia antes de cada roda. 

- A comunicação: manter a comunicação com as/os interlocutores para marcar os horários 

em que o transporte ia pegar a elas/eles nas suas escolas. Além de ligar para a escola sede para 

confirmar data e horário de cada roda. 

 

b) Atividades Pedagógicas: a primeira reunião com a equipe que me iria acompanhar nas 

quatro rodas, Ruan (Estudante de Psicologia) e José Mario (Estudante de Ciências Sociais), 

ambos estagiários do projeto, realizou-se em 20 de maio. Nesse dia examinamos as 

informações obtidas do questionário e determinamos as atividades da primeira roda. A partir 

de seus olhares diferentes e por pertencerem a campos de estudos também diferentes eles 

ofereceram importantes observações e aportes para se (re)pensar e planejar progressivamente 

cada roda. Além deles registrarem esta experiência em seus diários de campo. 
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1ª Roda de Diálogos. Quarta-feira, 29 de maio de 2013.  Por problemas com a mobilidade 

trocamos a data de início de quarta-feira, 22 de maio, para quarta-feira, 29 de maio, com a 

logística já preparada desde duas semanas antes. 

Do grupo de 18 adolescentes/jovens confirmados 14 interlocutoras/es assistiram, 10 de 

Cabo de Santo Agostinho (ver Figura 1. Escolas: A, B, D, E, 2) e 04 de Ipojuca (ver Figura 1. 

Escola 1).   

O deslocamento foi bastante cansativo e longo, o lanche que tínhamos não deu conta da 

fome de todas/os: esses eram questões de logística que tínhamos que rever para a próxima 

roda.  

Assim, com um ambiente de energias baixas, iniciamos nossa intervenção que explicarei 

em cinco momentos:  

- Apresentação da Equipe. Ruan e José Mario, junto comigo, apresentamo-nos como 

sendo parte da equipe de “Ação Juvenil”, explicamos os objetivos de meu projeto 

“Significados Psicossociais sobre o início da vida sexual das/dos Adolescentes/Jovens do 

Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca” 
46

 como associado a esta ação. E, por fim, ressaltamos 

que as rodas de diálogos eram um momento de livre conversa entre nós. 

- Dinâmica de Aquecimento “dançando” (APÊNDICE C, 1). Com o objetivo de facilitar 

que elas/eles se apresentem, no entanto, esta dinâmica, segundo nossas apreciações, não foi 

aceita, as/os participantes não estavam a fim de dançar, embora conseguissem apresentar-se.  

- Resultados do Questionário e Discussão. Apresentação dos dados sociodemográficos 

(ANEXO C. Perguntas: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07) e dos resultados da pergunta “Você já 

namorou?” (ANEXO C. Pergunta 08). Terminando de apresentar estes resultados, formaram-

se três subgrupos de discussão, com Ruan, José Mario e eu distribuídos como facilitadores. 

Para ajudar no diálogo, usamos algumas perguntas norteadoras, mas deixamos em aberto as 

perguntas que elas/eles pudessem elaborar conosco ou sobre nós.  

- A Grande Roda. Depois da discussão nos subgrupos, abrimos para uma grande roda, a 

fim de compartilhar nossas impressões ou dúvidas que haviam surgido nos subgrupos. 

                                                
46 Nome que tinha meu projeto no momento da qualificação, mas que, no percurso da pesquisa, e pela natureza 

das informações recavadas, mudaria de nome para “Diálogos sobre Sexualidade com as/os Adolescentes/Jovens 

de Suape”. 
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Embora a participação delas/deles tenha sido menor, eles/elas conseguiram compartilhar 

alguns discursos sobre namoro e também se animaram a fazer perguntas a nós. 

- Dinâmica de Fechamento. “Fazendo uma escultura sobre namorar” (APÊNDICE C, 2): 

as/os interlocutores não souberam muito que fazer. Quando Ruan os convidou a tirar uma foto 

geral da forma que elas/eles achassem melhor. 

 

2ª Roda de Diálogos. Quarta-feira, 05 de junho de 2013. Contamos com 11 

interlocutoras/es, 7 de Cabo de Santo Agostinho (ver Figura 1. Escolas: A, B,D, 2) e 04 de 

Ipojuca (ver Figura 1. Escola: 1). Conseguimos deslocar-nos e almoçar com tranquilidade. 

Nesse dia, a intervenção foi realizada em quatro momentos:  

- Dinâmica de Aquecimento. “Formiguinha safada” (APÊNDICE C, 3): esta dinâmica 

recebeu mais acolhida pelas meninas que pelos meninos que se mostraram receosos em 

participar.  

- Resultados do Questionário e Discussão. Apresentamos os resultados do questionário 

referido às perguntas sobre relações sexuais (ANEXO C. Perguntas: 09, 10, 18, 19, 20), 

masturbação (ANEXO C. Pergunta 22: H e I) e homossexualidade (ANEXO C. Pergunta 25). 

Elas/eles conseguiram observar a diferença entre a idade ideal da transa e o que realmente 

acontece. Depois convidamos os participantes a discutir novamente em três subgrupos.  

- A Grande Roda. Depois da discussão nos grupos menores, abrimos para uma grande 

roda, para que elas/eles falassem de suas impressões sobre as temáticas apresentadas. As 

discussões nesta roda foram maiores que na primeira roda, algo que nos deixou contentes. Os 

temas circularam em torno da idade certa para transar versus o que de fato acontecia, sobre o 

significado do início da vida sexual e de algumas práticas homossexuais. 

- Dinâmica de fechamento. “Epo- Etata- Epo, Tuki, Tuki” (APÊNDICE C, 4): esta 

dinâmica causou muito boa impressão nas/nos participantes, tanto elas/eles como nós 

concluímos essa roda muito energizados e contentes.  

3ª Roda de Diálogos. Sexta-feira, 07 de junho de 2013. O número de participantes se 

manteve o mesmo do encontro anterior. A intervenção consistiu em quatro momentos:  
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- Dinâmica de aquecimento. “Vamos assinar” (APÊNDICE C, 5): a coleta de assinatura 

desenrolou-se com alegria das/dos interlocutoras/es, o que deu abertura para discutir os 

resultados do questionário. 

 - Resultados do Questionário: Apresentamos os resultados sobre o uso da camisinha 

(ANEXO C. Perguntas: 20 E, 22 D/E/F/G), sobre os tipos de métodos contraceptivos que 

conhecem (ANEXO C. pergunta 14) e com quem falam sobre sexualidade (ANEXO C. 

Perguntas: 11, 12, 13). Durante a apresentação, fizemos certas pausas para compartilhar as 

experiências delas/deles nas escolas, saber se escutaram na escola sobre o uso da camisinha 

e/ou de outros métodos.  

- Dinâmica de reflexão. “Historias em Quadrinhos (HQ)” (APÊNDICE C, 6): convidamos 

os participantes a formar quatro grupos e elaborar HQ sobre temas referidos a sua 

sexualidade. Os temas eram definidos por sorteio. Nesta dinâmica eles fizeram histórias (ver 

Figura 2) que chamaram nossa atenção e dos membros do grupo, eles investiram todo seu 

entusiasmo e conhecimento no momento. 

 

 

Figura 2. Construção das Historia a Quadrinhos 

 

- Dinâmica de fechamento: antes de concluir essa roda, reafirmamos a ideia de que a roda 

era um espaço para elas/eles compartilharem e confraternizarem e, desta forma, convidamos 

todos/as a apresentarem na quarta roda o que tinham entendido durante as três rodas. Além 

disso, elas/eles tinham que pensar em um nome fictício para ser usado como referência em 

nossas anotações. Desta forma, cada um se comprometeu com uma atividade para a roda 

seguinte.  
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Com todos esses pontos claros, decidimos fazer a “Dinâmica do nó” (APÊNDICE C, 7), 

mas, a pedido das meninas/os, concluímos com a dinâmica do “Epo, Etata, Epo, Tuki, Tuki”, 

cheios de energia e alegria. 

4º Roda de Diálogos. Terça, 11 de junho de 2013.  Nesta última roda contamos com 10 

interlocutores; 5 de Cabo de Santo Agostinho (ver Figura 1. Escolas: A, B,D, 2)  e 5 de 

Ipojuca (ver Figura 1.  Escola: 1). 

 Devido a questões de deslocamento, iniciamos a 4º roda fora do horário previsto, por isso 

decidimos não fazer nenhuma dinâmica de aquecimento e iniciamos com as apresentações 

que tinham trazido as/os interlocutoras/es. Também aproveitamos para passar um caderno a 

fim de que anotassem seus nomes fictícios.  

Desse modo, a roda esteve conformada por quatro momentos: 

- Apresentação de Reflexões. Mariana apresentou uns slides que resumiram o que ela 

tinha entendido de nossas rodas, foi muito emocionante escutá-la, procurei o gravador de som, 

mas lembrei que tinha deixado em casa, então José Mario auxiliou gravando com celular, 

além do registro com filmadoras. Alex também tinha apresentado um álbum de fotos com 

nossas imagens, registros feitos nas maquinas fotográficas delas/deles. Foi tão lindo saber que 

elas/eles sentiram esse clima de confiança e carinho entre todas/os nós. 

É preciso dizer que durante as apresentações tivemos pessoal da escola e alunas/os 

tentando ingressar na Biblioteca. O grupo solicitou delicadamente que se retirassem e 

evitaram atrapalhar nosso trabalho. 

- Continuando o debate sobre sexualidade. Depois das apresentações, aproveitamos para 

levantar novamente discussões sobre os conteúdos que as HQs trouxeram na roda anterior. No 

início surgiriam poucas intervenções, logo alguns se atreveram a falar de coisas que não 

tinham falado nunca, como tensões referidas ao gênero, raça e classe. Algo que também as/os 

ajudou a conversar a respeito foi o fato de nós compartilharmos nossa própria experiência.  

- Produção de Tecnologias Sociais. Compartilhamos a ideia de realizar um vídeo, 

explicamos o roteiro, os objetivos desse trabalho. Elas/eles fizeram suas apreciações sobre o 

lugar de gravação, a distribuição de atores e funções. 
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- Confraternização. Depois de terminar a gravação, aproveitamos para comer o bolo de 

chocolate, bolachas trazidas por elas/eles e tomar refrigerante. Todo em esse dia foi realmente 

mágico, Ruan sentia a boa energia desse momento, José Mario também sorria, todas/os 

estávamos contentes, fizemos várias fotos e aproveitei para distribuir os presentinhos que 

tinha trazido para elas/eles e para meus colegas. Foi um momento inesquecível. 

Elas/eles continuaram participando das atividades da Ação Juvenil e da Caravana da 

Cidadania durante o ano de 2013. 

 

2.3.2. A ética e o livre consentimento...  

Aqui trazemos alguns cuidados éticos e o livre consentimento que assumimos nesta 

pesquisa (PAR) sobre o respeito na relação entre nós, estudantes universitários, pesquisadores 

e nossas/nossos interlocutores, adolescentes/jovens do 3º ano do ensino médio. Ambos 

marcados em distintos graus por categorias de (des)igualdades de gênero, geração, raça, 

classe. Observamos que nossa relação de/com o grupo nos colocava em lugares diferentes, 

inclusive muito antes de iniciarem os encontros e de planejar esta relação científica. Como 

exemplo, a exigência do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) de que todas as ações do Projeto 

“Diálogos Suape” cumpram com os parâmetros do Termo de Consentimento Informado Livre 

e Esclarecido (TCLE)
47

. Um comitê que não nos conhece nem conhece as/aos 

adolescentes/jovens, foco da pesquisa, mas que determina antes as regras do jogo dessa 

interação.  

Para Fine ET AL (2006), o TCLE está numa base contraditória. Se por um lado diz 

proteger nossas/os participantes (menores de idade), informando seus pais dos objetivos da 

pesquisa e das possibilidades de retirar-se se isso fosse sua vontade, por outro lado esta 

pesquisa responde a interesses dos órgãos de fomento e à instituição encarregada da pesquisa. 

Assim, em nosso caso, o TCLE evidencia a complexidade e os limites na relação entre 

pesquisadora/es e interlocutoras/es, num contexto claro de desequilíbrios de poder. 

De acordo a nossa perspectiva de trabalho feminista pós-estrutural e de direitos sexuais e 

direitos reprodutivos, procuramos que as/os adolescentes/jovens estivessem à vontade e 

fizessem uso de sua autonomia para se inscrever nas atividades da pesquisa (PAR). Por esta 

                                                
47  É preciso aclarar que minha pesquisa ao estar inserido dentro do Projeto “Diálogo Suape” não precisou passar 

pelo CEP; mas, tinha que cumprir com as exigências dadas pelo comitê ao projeto. Veja-se ANEXO A e B. 
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razão preparamos uma ficha de inscrição (APÊNDICE B), nas quais as/os participantes 

deixavam seus dados como forma de mostrar seu interesse nos objetivos da pesquisa, que 

previamente havia sido apresentado a elas/eles.  

Nossa disposição por aclarar as etapas da pesquisa (PAR) era permanente a fim de que o 

engajamento das/dos interlocutoras/es fosse, paulatinamente, mais claro e de maior 

comprometimento. Assim, a inserção do TCLE aconteceu depois da aceitação e do 

engajamento das/dos adolescentes/jovens na pesquisa para que, por formalidade, os pais 

assinassem o formulário. 

Outra consideração ética foi compreender que nós não estávamos no campo de pesquisa 

para salvar vítimas, nem, como diz Fine et al (2006), para “[...] romantizar a resiliência – pois 

esses espaços representam uma crítica severa e também um caloroso conforto. [...]”, embora 

intentemos visibilizar, neste texto e na pesquisa, as distintas agências (PISCITELLI, 2012) 

que as/os adolescentes/jovens mobilizam para viver sua sexualidade. 

Reconheço/reconhecemos que estas não são completamente emancipatórias e sim mais 

paradoxais (BUTLER, 2006), o que Spivak (2010) também o menciona como o “paradoxo da 

livre escolha”, provindo do quase inevitável assujeitamento com que vivem e lidam no dia a 

dia. 

Com isso, não pretendo diminuir a importância das agências de nossas/nossos 

interlocutores, mas a emergência de mais lutas “[...] nessa luta que é sua própria, cujos 

objetivos compreendem claramente e cujos métodos podem determinar, eles entram em um 

processo revolucionário [...]” (FOUCAULT apud SPIVAK, 2010, p. 73). Lutas que são 

necessárias e que requerem uma teoria da ideologia que as sustentem, para não cairem na 

utopia (SPIVAK, 2010), o que, em nosso caso, é e foi nossa perspectiva feminista pós-

estrutural que fundamenta esta pesquisa e a “Ação Juvenil”. 

Para complementar observemos a sexualidade da/do adolescente/jovem ao ser considerado 

como um tema de “demanda social” para o Estado, como Foucault assinala (2012, p.34-35) 

[...] o sexo do colegial passa a ser, no decorrer do século XVIII – e mais particularmente do 

que dos adolescentes em geral – um problema público [...] E com maior atenção, nas últimas 

décadas, para a raiz da epidemia HIV/AIDS e a gravidez na adolescência, ambas consideradas 

como problema. Conceituação que nós aproveitamos estrategicamente para ter as facilidades 

logísticas que beneficiavam nossa ida ao campo de trabalho e que permitiu focalizar-nos 
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numa pesquisa feminista pós-estrutural com outra forma de fazer ciência com 

adolescentes/jovens. Como diz Bourdieu (2004, p.55) “[...] pode-se adotar como estratégia 

servir-se do Estado para liberar-se da influência do Estado, para lutar contra as pressões 

exercidas pelo Estado [...]”.  

Então, as questões éticas e políticas com o que esta pesquisa (PAR) se propôs trabalhar 

não se limitam ao TCLE ou ao respeito por um manual de normas, até porque nada estava 

completamente fechado e previsível de antemão. Também não acreditávamos em um 

relacionamento horizontal com a nossas/nossos interlocutoras/es, mas sim em aceitar esse 

posicionamento de saber/poder para mobilizar estratégias que pudessem atender as demandas 

e interesses das/dos próprios adolescentes/jovens, a fim de que elas/eles fossem mais que 

participantes e, como também responsáveis pela pesquisa. 

 

 

2.4. O Processo de Reflexão Analítica 

Neste processo explicarei cinco princípios (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 1981; AGUIAR; 

ROCHA, 2003; NEVES; NOGUEIRA, 2005; CASTRO, 2008; HARAWAY, 2009; SPIVAK, 

2010; ADRIÃO, 2014) que auxiliaram o fazer reflexivo e, em segundo, os procedimentos 

seguidos para realizar esta reflexão analítica. 

 

2.4.1. Princípios: 

-Relativizar: é abandonar a ideia de neutralidade, da totalização de saberes, por saberes 

parciais, por conhecimentos localizados, o que permite uma visão objetiva feminista aberta e 

responsável pelo que aprende a ver e dizer. Assim, no trabalho em grupo, não partimos de 

uma “forma correta de aplicação de conhecimentos” e sim de uma produção compartilhada de 

saberes, considerando o caráter precário e imprevisível da pesquisa, na qual a proposta de 

trabalho é retroalimentada e ressignificada em função dos saberes e das demandas do/s 

sujeito/s envolvido/s.  

-Reflexividade: significa manter uma atenção que contempla e questiona os atores, 

artefatos e fatos que sustentam as estruturas e relações de micro e macropolíticas, o campo de 
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poder agonístico. No grupo, é interpelar o lugar da/dos pesquisadora/es, o foco de suas ações, 

os métodos de intervenção, em inter-ação com as das/dos interlocutoras/es. 

-Criticidade: é a disposição para refletir sobre as ações realizadas, para promover espaços 

de confronto de significados, de teorias ideológicas que sustentam as relações de saber/poder, 

dos objetivos e da funcionalidade do trabalho em grupo. 

-Posicionamento: é, primeiro, ser cientes de que quando trabalhamos com grupos (e em 

qualquer tipo de interlocução) não partimos de um lugar “neutro” e sim de um lugar de 

saber/poder, de (des)igualdades e de diferenças que nos marcam. E, segundo, é 

responsabilizar-nos e comprometer-nos com essa posição, com nossos propósitos políticos, 

com as tensões e transformações geradas no processo grupal. 

- A voz: de quem se fala? É um questionamento constante durante todo o processo grupal 

e da escrita científica que exige cuidados e compromisso ético-político, em co-influência com 

os princípios de relativismo, reflexividade, criticidade e posicionamento, na procura de 

projetar, visibilizar, apresentar/representar, decodificar/traduzir a voz do sujeito subalterno 

(das/dos adolescentes/jovens) da pesquisa. 

 

2.4.2. Etapas e Procedimentos analíticos: 

 Reuniões de discussão antes de cada roda de diálogos. 

 Elaboração dos diários de campo. 

 Transcrição dos áudios de cada roda de diálogos.  

 Leitura das transcrições e também dos diários de campo. Uma leitura continuada, 

reflexiva e crítica das experiências tanto da/dos pesquisadora/es como das/dos 

interlocutores. 

 Escolhas das categorias analíticas a partir do conteúdo dos diálogos. 

 Reflexões de cada categoria em interface com outras produções científicas referidas ao 

tema. 
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3. DIÁLOGOS SOBRE SEXUALIDADE: INÍCIOS, AFETOS, NORMAS E 

PRAZERES. 

 

Neste capitulo, trazemos a análises dos diálogos, reflexões, críticas e posicionamentos 

sobre a sexualidade tidos com/junto às/aos adolescentes/jovens (interlocutores), durante o 

processo da (des)estruturação da pesquisa. 

Para melhor entender é preciso retomar dois pontos: primeiro, que nossa perspectiva 

feminista pós-estrutural de fazer ciência, de [...] responsabilidade por traduções e de 

solidariedades vinculando as visões cacofônicas e as vozes visionárias que caracterizam os 

saberes dos subjugados [...] (HARAWAY, 2009, p. 33) nos exigiu manter um cuidado no 

campo de pesquisa e nas reflexões feitas sobre estes diálogos. Assim, mais que “representar” 

a/s voz/es subalterna/s (SPIVAK, 2010) delas/deles nesta escrita, criamos modos de integrá-

las/los e de fazerem-se sentir a sua presença no processo de (re)produção de conhecimentos. 

Segundo, trazer os objetivos específicos da pesquisa de forma a relacioná-los com a análise 

proposta: 

No objetivo (1) a proposta é Entender quais práticas sexuais definem o início da vida 

sexual e o namoro para as/os adolescentes/jovens a partir dos significados produzidos por 

elas/eles mesmos, que será trabalhado por temática. Desta forma, na primeira categoria 

Diálogos sobre o Inicio da Vida Sexual trazemos os diálogos referidos ao inicio da vida 

sexual das/dos adolescentes/jovens, os embates entre a idade ideal e a idade em que realmente 

acontece a primeira relação sexual e as definições por elas/eles (re)significados. Na segunda 

categoria, Diálogos sobre Namoro e Outros Vínculos Afetivo-Sexuais, dialogamos sobre as 

vivências de namoro das/dos adolescentes/jovens, as outras práticas afetivo-sexuais, o amor 

romântico e os outros desejos que não seguem a heteronorma.  

O objetivo (2) Refletir sobre a relação da vivência sexual com os marcadores sociais de 

geração, gênero, raça e classe. E objetivo (3) Observar como as/os adolescentes/jovens se 

posicionam e posicionam os outros no que se refere à sexualidade. São objetivos transversais 

presentes nas três categorias analíticas apresentadas e que exigiram nossa atenção e nosso 

cuidado para visibilizar as (des)igualdades que enfrentam as/os adolescentes/jovens no 

percurso de suas carreiras sexuais. 
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Por último, nosso objetivo (3) é Analisar a metodologia/método de intervenção (PAR) 

utilizada. Esta fase é trabalhada especificamente na terceira categoria analítica Reflexões 

Sobre Esta Interlocução que traz reflexões sobre nosso lugar como pesquisadora/es na 

interlocução com as/os adolescentes/jovens, onde a experiência é (re)significada e na sua vez 

ela mobiliza o próprio processo de pesquisa.  

Tendo dito isso, convido-os a seguir à leitura destes diálogos, iniciada com a apresentação 

de nossas/os interlocutores. 

 

3.1. As/os Interlocutores: 

Lucas: 17 anos de idade, alto, declara-se como de raça parda, evangélico, estudante da 3ª 

série do ensino médio, mora com sua mãe e seus irmãos em Nossa Senhora do Ó, Ipojuca. Ele 

trabalha e estuda. Na escola, já sofreu racismo por causa de sua cor: na oitava série uma 

professora o mandou voltar para “África” e também banhar-se com água sanitária, o que ele 

mesmo manifesta que o deprimiu tanto que não quis voltar a estudar. A família não tomou 

nenhuma medida, tinha medo de uma represália maior, os familiares da professora eram da 

polícia. Ele declara ter ficado, mas não namorado. Lucas manifesta que, em suas decisões, a 

religião é muito importante; por isso, ainda não transou, têm desejos de casar “virgem”. Lucas 

participou das quatro rodas de diálogos, embora, nas duas primeiras rodas, tenha ficado 

tímido, não quis participar de dinâmicas que envolvessem o corpo ou pusessem em dúvida 

sua masculinidade (como na “formiguinha”). Mas, depois das duas últimas rodas, ele esteve 

muito mais solto, encorajado a questionar-se e colocar suas próprias inquietações sobre os 

temas tratados no grupo. Carlos, Mariana, Michael e Lucas estudam juntos numa escola em 

Ipojuca. 

Carlos: 17 anos de idade, alto, de corpo definido, cabelos ondulados e pretos, ele se 

reconhece como sendo de raça preta. Estudante da 3ª série do ensino médio, mora com seu pai 

e sua madrasta, em Nossa Senhora do Ó, Ipojuca. Diferente dos demais participantes, ele é do 

Estado do Pará, veio com seu pai que é eletricista e trabalha em Suape. Carlos afirmou ser um 

“homem” porque mantém uma vida sexual ativa. Ele participou das quatro rodas de diálogos, 

embora, no início estivesse reticente em falar e, assim como Lucas, evitava qualquer situação 

que pusesse em dúvida sua masculinidade (como na “formiguinha”). Depois Carlos foi se 
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soltando, começando a levantar questões no grupo, a participar e colocar-se nos temas 

tratados. 

Mariana: 17 anos de idade, de estatura corporal mediana, cabelos ondulados pretos, ela 

se reconhece como de raça branca. Estudante da 3ª série do ensino médio, mora com seus pais 

e sua irmã em Nossa Senhora do Ó, Ipojuca. Ela menciona não ter namorado, nem ficado. A 

religião evangélica é trazida muito em seus discursos. Durante as quatro rodas é quem mais se 

posiciona e reflete. Suas mudanças na forma de olhar o cotidiano se deixaram sentir em todo o 

percurso das rodas. 

Michael: 19 anos de idade, católico, alto, magro, declara-se como de raça morena, de 

cabelos cacheados definidos, pretos e longos. Estudante da 3ª série do ensino médio, mora 

com seus pais e sua irmã em Nossa Senhora do Ó, Ipojuca. Ele mencionou estar namorando 

no momento. Michael participou das quatro rodas, nas duas primeiras ele falava pouco e 

respondia com “sim” ou “não”, ou afirmava que estava de “acordo” com os demais. Mas, na 

3ª e 4ª rodas foi muito mais participativo, gostava das dinâmicas e de participar na produção 

de vídeo. 

Aline: 17 anos de idade, baixa, magra, de cabelos pretos alisados, ela se reconhece como 

de raça indígena. Estudante da 3ª série do ensino médio, mora com seu pai, a madrasta, um 

irmão e duas irmãs em Ponte dos Carvalhos, Cabo de Santo Agostinho. Atualmente não tem 

namorado, mas já namorou por dois anos sem que seu pai soubesse. Ela não se reconhece em 

nenhuma religião. Durante as quatro rodas de diálogos, tinha um rosto sério e precisávamos 

convidá-la a falar. Seu discurso girava em torno do que é certo ou errado nas vivências 

sexuais. Luana e Aline estudam na mesma escola, em Ponte dos Carvalhos. 

Luana: 18 anos de idade, alta, magra, de cabelos pretos alisados, ela se reconhece como 

de raça parda. Estudante da 3ª série de ensino médio, mora com seus pais em Ponte dos 

Carvalhos, Cabo de Santo Agostinho. Ela afirma só ter ficado. Ela não se reconhece em 

nenhuma religião. Participou no CMM e das quatro rodas de diálogos, onde fez boa parceria 

com Kelly. As duas eram mais descoladas e ambas se “puxavam” para participar dos debates 

na roda. 

Kelly: 17 anos de idade, alta, voluptuosa, de cabelos loiros lisos, nomeada como “galega” 

por suas amizades, ela se declara de raça branca. Estuda na 3ª série do ensino médio, mora 

com seus pais em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes, mas estuda em Pontezinha, Cabo de 
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Santo Agostinho. Ela afirma ter ficado, namorado e tido “amizades coloridas”. Ela se 

reconhece como evangélica na ficha de inscrição, mas seus discursos sobre sexualidade não 

trouxeram esse tema. Kelly foi muito participativa e colaboradora durante as quatro rodas de 

diálogos, gostava de se colocar e questionar também a postura dos outros. 

Eduarda: 17 anos de idade, baixa, magra, de cabelos pretos alisados, ela se reconhece 

como de raça indígena. Estudante da 3ª série do ensino médio, mora com seus pais e irmãs em 

Ponte dos Carvalhos, Cabo de Santo Agostinho. Atualmente não tem namorado, mas já 

namorou sem que seus pais soubessem. Também conta ter ficado e ter mantido amizades 

coloridas. Considera a religião evangélica importante para tomar decisões, ela manifesta “[...] 

tem gente que não vai pelo que a igreja diz, mas eu vou[...]”. Participou das quatro rodas de 

diálogos. 

Isabela: 17 anos de idade, baixa, magra, adventista, declara-se de raça parda, tem cabelos 

pretos e cacheados. Estudante da 3ª série do ensino médio, mora com seus pais e sua irmã em 

Garapu, Cabo de Santo Agostinho. Ela mencionou já ter passado pela experiência de ficar e 

namorar escondido dos pais. Durante as quatro rodas, ela se apresentou bastante colaborativa 

com as atividades do grupo, refletia e se posicionava com as temáticas que trabalhamos em 

equipe. Roberta e Isabela estudam na mesma escola, em Cabo de Santo Agostinho. 

Roberta: 18 anos de idade, de estatura corporal mediana, católica, declara-se de raça 

branca, de cabelos loiros e lisos. Estudante da 3ª série do ensino médio, mora com seus pais e 

sua irmã em Gaibu, Cabo de Santo Agostinho. Ela comentou ter sido estuprada e que só 

pensava ter relações sexuais quando estivesse segura de que a pessoa que ela gosta vai se 

comprometer com ela. Roberta participou das três primeiras rodas. Ela gostava muito de falar 

e de colocar-se, mas também atrapalhava as falas de seus colegas ou criticava duramente os 

posicionamentos das/dos outros, algo que gerava constrangimento no grupo. 

Aldo: 16 anos de idade, magro, baixo e, na religião, declara-se protestante. Tem cabelos 

pretos e cacheados. Estudante da 3ª série do ensino médio, mora com seus pais em Prazeres, 

Jaboatão dos Guararapes, mas estuda junto com Kelly, em Pontezinha, Cabo de Santo 

Agostinho. Ele declara já ter ficado e namorado. Aldo participou das três primeiras rodas, ele 

gostava muito de colocar-se e levantar inquietações nas rodas. 

Paloma: 17 anos de idade, magra, evangélica, de cabelos pretos alisados; declara-se de 

raça parda. Estudante da 3ª série do ensino médio, mora com seus pais em Charneca,Cabo de 



86 
 

 
 

Santo Agostinho. Paloma, Lara e Tomás eram amigos de escola, os três sempre andavam 

juntos, algo que observamos desde o CMM. Paloma participou somente do primeiro encontro, 

mas suas contribuições foram importantes para discutir as temáticas trabalhadas na pesquisa. 

Lara: 17 anos de idade, magra, alta, de cabelos pretos alisados; declara-se de raça parda. 

Estudante da 3ª série do ensino médio, mora com seus pais em Charneca, Cabo de Santo 

Agostinho. Participou também somente do primeiro encontro, ela se colocava nas conversas, 

mas foi interessante observar o relacionamento entre Tomás e ela, no qual ela estava sempre 

tentando falar por ele.  

Tomás: 17 anos de idade, de estatura corporal pequena, cabelos pretos e ondulados; 

reconhece-se como de raça parda. Estudante da 3ª série do ensino médio, mora com seus pais 

em Charneca, Cabo de Santo Agostinho. Tomás somente participou da primeira roda de 

diálogos. Algo que se ressaltava em Tomás era seu jeito de falar delicado e que suas respostas 

giravam em torno de dar “sim” ou “não” ou concordar com tudo que Lara falasse dele. 

 

3.2. Diálogos sobre o Início da Vida Sexual  

Pensar que as/os adolescentes/jovens têm uma vida sexual, no visível ou no clandestino, é 

ainda difícil de assimilar pela família, pela escola e mais ainda pela igreja. Nestas instituições, 

que conformam circuitos integrados (HARAWAY, 2009), a sexualidade é vedada para 

aqueles que estão na idade de somente estudar – e não de “ter safadezas” (QUEIROZ, 2013). 

Assim, eles/elas são obrigados a acreditar nas “etapas da vida”, nessa lógica 

desenvolvimentista que cria uma “idade certa” para tudo, inclusive para saber, para ouvir e 

para ter relações sexuais. Tal como Mariana indica: 

Eu acho que se você ouve dessas coisas e tal... fala sobre isso, aí o moço vai 

entender como algo normal! E aí você vai agir como se fosse nada, né?... Mas, se 

você cresce e você raramente ouve falar sobre isso; aí quando você vê um vídeo e já 

têm uns 17 anos; aí vai ser mais difícil de você ter esse tipo de relação... Mas, como 

você cresce ouvindo o tempo todo... E todo mundo fala e você vê... Aí é bem mais 

chance de acontecer... 

 

Falar de sexualidade como algo “normal”, diz nossa interlocutora, pode incitar a relações 

sexuais mais “cedo” (MENEZES ET AL, 2012), o que remete a essa “idade certa”, como se 

não existissem práticas sexuais independentes de se falar delas ou não e certamente em idades 
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muito mais “prematuras” das esperadas pelo mundo adulto. Como encontramos na pesquisa 

de Galvão Neto (2013) “Comportamentos, Atitudes e Práticas Sexuais e de Prevenção em 

Saúde de Homens que Fazem Sexo com Homens em Suape”, a média de idade para o início 

da vida sexual foi de 15 anos, sendo a idade mínima 05 anos e a idade máxima 26 anos, isso 

em um grupo de 200 homens cujas idades variavam em torno de 18 e 54 anos, entrevistados 

através de um roteiro estruturado em 74 questões. Em artigo publicado por Scott, Santos e 

Souza (2013), intitulado “Migrações, Desenvolvimento e Mulheres Jovens no Complexo 

Portuário de Suape e Porto de Galinhas”, que faz referência aos resultados da pesquisa “Três 

Polos de Desenvolvimento e a Vida Sexual e Reprodutiva das Mulheres Jovens em 

Pernambuco”, encontramos que a metade das adolescentes/jovens entrevistadas declarou ter 

tido a primeira experiência sexual na idade de 15 anos ou menos. Idades que, segundo 

mencionam os autores, não parecem ter influência direta com o crescente aumento de 

migrantes homens.  

Da mesma maneira, no questionário aplicado a 70 participantes (37 mulheres e 33 

homens), entre 16 e 19 anos de idade, durante o CMM, encontramos que 39% das/dos 

entrevistados (15 homens e 12 mulheres) afirmam que existe, para os meninos, uma “idade 

ideal” para transar sendo 18 anos a idade mais informada. 

 

 

Gráfico 8.Você acha que existe uma idade ideal para os meninos terem a primeira transa?. 
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Tabela 2.Idade ideal para os homens ter a primeira transa 

Idade Ideal Frequência/27 Porcentagem 

Válidos 

 

43 61,4 

14 3 4,3 

15 4 5,7 

17 3 4,3 

18 12 17,1 

20 2 2,9 

21 2 2,9 

22 1 1,4 

Total 70 100,0 

 

E 70% (27 homens e 22 mulheres) das/dos entrevistados também assinalam que existe 

uma “idade ideal” para transar para as meninas: 17 e 18 anos foram as idades mais referidas 

(ver Gráfico 8 e 9;  Tabelas 2 e 3).   

 

 

 

Gráfico 9.Você acha que existe uma idade ideal para as meninas transar? 
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Tabela 3: Idade ideal para as mulheres ter a primeira transa 

Idade ideal Frequência/49  Porcentagem  

Válidos 

 

24 34,3 

12 1 1,4 

14 3 4,3 

15 5 7,1 

16 5 7,1 

17 10 14,3 

18 13 18,6 

19 2 2,9 

20 6 8,6 

21 1 1,4 

Total 70 100,0 

 

 

Contudo, 59% dos entrevistados (14 mulheres e 27 homens) já tiveram sua primeira 

relação sexual entre as idades de 12 e 17 anos, sendo as idades de 14 e 15 anos com a maior 

frequência (ver Gráfico 10 e Tabela 4). Resultados que representam uma contradição entre a 

“idade ideal” para transar e o que de fato acontece no cotidiano sexual das/dos 

adolescentes/jovens. Essas observações foram foco de discussão nas rodas de diálogos. 
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Gráfico 10. Você já teve relações sexuais? 

 

 

Tabela 4: Idade em que tiveram relações sexuales (Por sexo) 

Idade Homens Mulheres Porcentagem 

Válidos 

   

45,7 

12 1 2 4,3 

13 1 2 4,3 

14 3 11 20,0 

15 6 8 20,0 

16 2 1 4,3 

17 -- 1 1,4 

Total 13 25 100,0 

 

Para Mariana e Isabela, ambas da religião evangélica, essa contradição pode referenciar o 

“arrependimento” que a pessoa sente em não conseguir cumprir o “roteiro”, na distância entre 

o que idealizou e o que, de fato, fez: 

Mariana: O problema que a gente vê é que a pessoa planeja uma coisa né? Vou fazer 

isso nos 18 anos, mas aí não segue o roteiro né?hahaha! [...] A pessoa planeja: vou 
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fazer isso com os 18 anos, então... Mas aí não cumpre, não! Isso é o que eu notei, 

né? 

Isabela: Eu acho que tem um pouco de arrependimento, porque se eles já tivessem 

transado, colocariam a idade [idade ideal] que já tiveram;  

Mariana: Exatamente! Eles devem ter projetado aquilo e não seguido, então eles fez 

antes, depois passou o tempo aí ele vê que se pudesse voltar não faria, só faria 

depois. [Destaque nosso] 

 

Gagnon (2006) já havia mencionado que as/os adolescentes/jovens vão assimilando, em 

sua vida sexual, certos “roteiros sexuais” ainda imprecisos, aprendidos desde criança. 

Roteiros estes que indicam padrões de iniciação, controle e dominação que deve ter a relação 

entre mulheres e homens; regras sobre a nudez e as carícias, virtudes masculinas e femininas, 

roteiros coercitivos de gênero, ensinados inclusive antes de saberem em que consiste o coito. 

Padrões que habitam dentro de redes (des)integradas (família, escola, igreja) onde a/o 

adolescente/jovem aprende sobre sua sexualidade. Tal como Lucas, Michael, Kelly e Mariana 

atestam: 

Lucas: É porque a sociedade já é um padrão né? [...] acha que o homem tem que ser 

mais solto que a mulher; 

Michael: É isso daí! 

Lucas: A mulher tem que ser mais quieta, mulher mais reservada... 

Carlos: Se guardar... 

Kelly: Ele já falou tudo! [...] é cultural... 

Mariana: É cultural!... A gente aprende isso 

Isabela: É... 

 

A sociedade e a cultura geram e/ou reafirmam normas e expectativas no imaginário de 

homens e mulheres sobre uma forma específica de “ser mulher”. E, particularmente, uma 

série de características/sintomas de viver sua sexualidade, como foi evidenciado pelos 

próprios participantes. Ao observar os resultados do Gráfico 9, pode-se ver que dos 70 

entrevistados, 70% afirmam que as mulheres têm uma “idade ideal” para transar; desse grupo 

27 eram homens (o que representa o 81,8% do grupo de homens entrevistados) e 22 mulheres 

(o que representa o 59,5% do grupo de mulheres entrevistadas). Diferente dos resultados que 

obtivemos sobre os homens, ao fazer a mesma pergunta (ver Gráfico 8): 60% das/dos 
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entrevistados declara que eles não têm uma idade ideal para transar; desse grupo, 24 eram 

mulheres (o que representa 64,9% do grupo de mulheres entrevistadas) e 18 eram homens (o 

que representa 54,5% do grupo de homens entrevistados). Este resultado confirma a forma 

como elas mesmas se assujeitam a este padrão, tentam cumprir esse “ideal”, aceitando em 

maior ou menor grau seu lugar de subordinação.  

Podemos observar a repressão dos próprios desejos, como nós escutamos de Kelly quando 

fala de masturbação: “[...] eu acho que não era para ter esse negócio de masturbação, não! 

Porque eu acho que a relação é a dois [...] eu acho que para homem, ainda vale! Mas, para 

mulher, eu acho que não combina muito, não! [...]”, como se a mulher não tivesse desejos 

sexuais sem, necessariamente, estar com alguma pessoa. Algo que Mariana aponta como 

sendo um preconceito tão interiorizado que reprime muitas vezes os desejos das mulheres: 

“[...] as meninas mesmas subentendem isso, né?... a gente entende que menino pode mais... 

Inclusive, elas podem até querer fazer, mas elas não fazem porque têm esse preconceito [...]”.  

Assim, ainda é uma surpresa o fato de que a mulher possa ter desejos e prazeres sexuais, 

mesmo na primeira relação sexual, como observamos na conversa entre Kelly e Aldo: 

Kelly: Eu tinha 16 anos [quando teve relações sexuais] 

[...] 

Aldo falando com Kelly: [...] qual foi tua sensação, quando tu praticou o sexo? 

Kelly: Rapaz, eu gostei, visse! 

Carlos: Gostoso? 

Kelly: Gostei! 

Carlos: Pois é, né? 

Luana: É muito bom! 

Ruan fazendo referência à cara de surpresa de Aldo: Pensou que ia surpreender ela 

[Kelly] e não conseguiu! hahahaha 

Kelly e Carlos riem 

[Destaque nosso] 

 

Para Parker (1991) é a moralidade sexual dualística, procedente da tradição patriarcal, que 

define o que se pode desejar ou não, o que coloca o homem e a mulher em lugares opostos:  
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“[...] o homem está caracterizado em termos de oposição, força, virilidade, atividade, 

potencial para a violência, o legítimo uso da força. A mulher, em contraste, em 

termos de sua evidente inferioridade, como sendo em todos os sentidos o mais fraco 

dos dois sexos – bela e desejável, mas de qualquer modo sujeita à absoluta 

dominação do patriarca [...] o que contribuiu para legitimar e reforçar a ordem 

aparentemente natural da hierarquia de gênero (PARKER, 1991, p. 58) 

 

Estas características/sintomas criadas sobre/para “ser mulher” são denunciadas há muitos 

anos por feministas como Beauvoir (1980) que declara “Ninguém nasce mulher: torna-se 

mulher”. A “mulher” torna-se um produto da sociedade, da cultura patriarcal, de discursos 

científicos sexuais (questionáveis), do mercado capitalista, ou seja, de um sistema 

heterossexual compulsório que estabelece a ordem de sexo/gênero/desejo (BUTLER, 2012). 

Sistema que prega as “bondades” de “ser mulher”, de ter uma estrutura frágil, dócil e calma, 

tal e qual Lucas menciona “[...] mulher tem que ser mais quieta, mulher mais reservada [...]”. 

Ordem que busca controlar a sexualidade e os prazeres das adolescente/jovens mulheres e 

negar seus direitos, tal como Quadros, Adrião e Xavier (2011) colocam: 

[...] Embora existam regulamentações e leis no sentido de garantir o direito a 

cuidados de atenção nos espaços privados e públicos, os mesmos ainda perpetuam 

uma lógica que nega a existência de desejo e sexualidade de mulheres solteiras, 

sobretudo das jovens. A elas é tolhido o direito de falar sobre sexualidade em casa, 

na escola, na rua, com profissionais de saúde e até mesmo com seus companheiros 

[...] (QUADROS; ADRIÃO; XAVIER, 2011, p. 88) 

 

Assim, embora os ganhos obtidos pelas lutas do movimento feminista e de outros 

movimentos sociais como os grupos LGBTTI pelo reconhecimento dos direitos sexuais e 

direitos reprodutivos, ainda as (des)igualdades são muito comuns, não somente nas conversas, 

no cotidiano de nossas/os interlocutoras/es e em produções científicas que denunciam isto 

(PAIVA, 2006; QUADROS; MENEZES, 2009; SCOTT ET AL, 2010); como também em 

lamentáveis armadilhas discursivas de alguns profissionais de nossa área
48

 que promovem um 

“ser mulher” atrelado a ideias de “mulher bela” e de dicas para “ser feliz” a partir de fazer 

feliz a um outro (o marido).  

                                                
48 Como modo de exemplo, observemos o artigo publicado no jornal “O Paraná”, intitulado “Mulher bonita ou 

mulher dócil” escrita por uma pessoa vinculada a algum tipo de religião e que se autodenomina “psicóloga 

especialista em casais e família”. Site: <http://www.oparana.com.br/variedades/mulher-bonita-ou-mulher-docil-

26977/> acessado em 05 de fevereiro de 2014. 

http://www.oparana.com.br/variedades/mulher-bonita-ou-mulher-docil-26977/
http://www.oparana.com.br/variedades/mulher-bonita-ou-mulher-docil-26977/
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A busca pela felicidade
49

 se converte aqui em um “dispositivo” difundido pelo 

capitalismo, pela cultura patriarcal, que exige certas performances, mobiliza terapias, vende 

feitiços, entre outras estratégias e instituições que compõem o sistema heteronormativo. 

A Igreja, como instância que preserva a heteronorma, tem uma participação na 

sexualidade das/dos adolescentes/jovens que é trazida à tona nos discursos de Mariana, 

Eduarda, Isabela e Lucas. Elas e ele, que asseguram não ter transado ainda, insistiram nos 

seus depoimentos de que o “certo” é ter sexo só depois do casamento: 

Eduarda: [...] Na igreja evangélica, a gente pensa nessa coisa de fazer sexo só depois 

do casamento [...] mas tem gente que não vai pela igreja não! Sabe? Faz o que quer! 

Mas eu vou pela igreja! [...] 

Lucas: [...] O sexo só depois do casamento porque a religião não permite! [...] 

Ruan: No caso de uma pessoa transar fora do casamento? 

Eduarda: É pecado! 

Mariana: Eu acho que mesmo se casar amanhã e fazer sexo hoje tá errado! 

Isabela: Quando você é crente, o jovem que casa muito cedo é porque já quer 

transar... 

 

O dispositivo da sexualidade (FOUCAULT, 2012) manifesta-se claramente nestes 

discursos. A religião converte-se em um mecanismo de controle das práticas sexuais de seus 

fiéis que, com a criação do pecado e, especificamente dos “pecados da carne”, implanta nas 

consciências de seus adeptos a “culpa”, o “arrependimento do pecador” os quais procuram nas 

orações (confissões) o perdão por ter transgredido as regras (PARKER, 1991; RIOS ET AL, 

2008).  

Para a religião, a sexualidade é um problema constante que precisa ser fiscalizado. Por 

isso, a igreja, desde séculos, vem contribuindo com a certificação do sistema heteronormativo, 

determinando o que pode ou não ser inteligível, ser legítimo no sexo, no gênero, “no desejo 

do desejo”, o objeto do desejo e do próprio prazer imerso no desejo, como diz na Bíblia “[...] 

não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva [...]”(Êxodo 

20.17)
50

; entre outras leis e normas concentradas nesta constituição religiosa. Segundo Parker 

(1991), a religião cristã organiza as expressões sexuais em pelo menos três noções 

                                                
49 Seguiremos com esta discussão na temática de “Namoro e outros vínculos afetivo-sexuais”. 
50 Consultado no site http://ww.bilbiaonline.com.br. Acessado em 10 de janeiro de 2014. 

http://ww.bilbiaonline.com.br/
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interligadas: o casamento, a monogamia e a procriação – crenças divulgadas como se fossem 

portas para a felicidade/salvação eterna – o que leva algumas/alguns adolescentes/jovens, 

como no relato de Isabela, a casarem-se para conseguir o reconhecimento de sua sexualidade. 

Elas/eles são obrigados a conciliar seus desejos sexuais com uma suposta garantia da 

felicidade/salvação eterna obtida através do casamento, da fidelidade e da parentalidade como 

resultado “natural” da união perpétua. 

Em contraponto, encontramos relatos de mulheres adolescentes/jovens que já iniciaram 

sua vida sexual, fugindo do estabelecido para sua idade, como indicam Paloma e Aldo: 

Paloma: Eu acho que isso é uma coisa normal, para quem saber usar né?... 

Aldo: [...] Lá perto de casa, com 12 anos! 12 anos! Já não é mais virgem, a maioria 

das meninas! 

Paloma: Mas você chegar e perguntar a uma menina de 23 anos se é virgem?  E Ela 

dizer sim!... Meu Deus do céu! Eu acho que isso vai ser motivo de mangação!  

 

Podemos observar isto também nos resultados do questionário, onde 14 de 37 

adolescentes/jovens mulheres participantes já tiveram relações sexuais, entre 12 e 16 anos de 

idade (ver Gráfico 10 e Tabela 4), o que representa 37,9 % deste grupo entrevistado. Uma 

realidade que as próprias colegas esperam que aconteça.  

Autores como Taquette e Vilhena (2008), Borges e Nakamura (2009) chamaram a atenção 

ao afirmar que as mulheres estão iniciando sua vida sexual cada vez mais “cedo”, em uma 

idade cada vez mais próxima às idades dos homens, o que as torna mais vulneráveis às 

DST/HIV, a uma gestação não planejada e/ao aborto. Mas será que o problema é “iniciar-se 

cedo”? Ou é não ter acesso a seus direitos sexuais e direitos reprodutivos, não ter facilidades 

para saber e obter métodos contraceptivos e de proteção, o que os torna, elas e eles, 

vulneráveis? A esse respeito, nossas/os interlocutores manifestam a necessidade de receber 

informação na escola, sobre como usar a camisinha: 

Aldo: Na escola, deve ter uma foto para entender isso! 

Mariana: Uma aula 

Aldo: Uma aula para mostrar como é que é isso! 

Paloma e Aline: É! 

Aldo: A forma como evitar engravidar e mais! Porque muitas pessoas não sabem! 
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Mariana: É muito importante isso! 

Aldo: Aí, na hora de praticar, vai sem saber como colocar, aí a camisinha estoura! E 

tudo mais!  

 

Alguns até podem lembrar de ter falado algo sobre sexualidade na oitava série, na 

disciplina de biologia. Mas não se sentiam à vontade para discutir sobre o tema na aula, sendo 

esta mais informativa do que formativa. Percebe-se então que a orientação sexual proposta 

pelos PCN’s como um tema transversal na escola e sua forma de execução nas escolas ainda 

não é sentida pelas/pelos alunas/os como aprendizagens úteis para seu cotidiano sexual.  

Altmann (2001) e Quadros e Menezes (2009) comentam que entre as razões pelas quais 

as/os professores não conseguem programar este tema de maneira transversal estão aalgumas 

razões: a ausência de uma formação específica e continuada, a falta de condições para efetivar 

este tema de forma interdisciplinar, o medo de ser criticado/a por estar “incentivando o sexo”, 

entre outros motivos. Ao final, o tema é abordado a partir de um enfoque biológico, inserido 

geralmente dentro da área de ciências.  

Por outro lado, nem todas/os as/os adolescentes/jovens conhecem ou têm o costume de 

procurar os serviços de saúde para esclarecer dúvidas sobre sua sexualidade (PAIVA ET AL, 

2008; TEIXEIRA et al., 2006), como vemos na fala de Mariana “[...] não é que uma pessoa 

chegue lá e peça isso?”. O Aldo afirma que “eles estão preparados para dar orientação sexual 

[...]”. Embora o próprio serviço apresente alguns entraves, como revelado pelos/pelas 

participantes do CMM, em entrevista videogravada (ver anexo) sobre o acesso à camisinha 

nos postos de saúde (o roteiro foi produzido por elas/eles mesmos). Nessa produção 

audiovisual, os adolescente/jovens entrevistados afirmavam que, no posto de saúde, exigiam a 

apresentação da Carteira de Identidade/Registro Geral (RG) para as pessoas que desejavam 

pegar camisinha, algo que lhes gerava certo constrangimento. Por isso preferiam muitas vezes 

comprar a camisinha na farmácia. A enfermeira entrevistada, por sua vez, negou isso, mas 

declarou que ela solicitava os nomes e os endereços das pessoas que recebiam camisinha por 

uma questão de controle logístico. Estas situações burocráticas são as que intimidam a 

algumas/alguns adolescentes/jovens e os/as impelem a não exigir este direito. 

Neste panorama, mesmo que elas/eles iniciem sua vida sexual de forma casual, como diz 

Roberta “Isso depende do clima, se o clima estiver bom, a gente faz! Mas não se prepara não! 
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Se deixa levar...”, a exigência do uso da camisinha é reconhecida como responsabilidade de 

ambos, um sinal de compromisso e cuidado, estejam elas/eles em um relacionamento 

ocasional ou não. Nos resultados do questionário, observamos também esta preferência, onde 

68,3% de 41 adolescentes/jovens que já tiveram relações sexuais, afirmam ter usado 

camisinha na primeira transa (ver Gráfico 11).  Isto é uma evidência a mais do crescente uso 

de métodos contraceptivos, em particular da camisinha, na primeira relação sexual 

(MARINHO; AQUINO; ALMEIDA, 2009). 

Estes depoimentos mostram uma vez mais que as/os adolescentes/jovens mantêm uma 

vida sexual ativa. Algo reportado há anos por diferentes meios científicos e de comunicação, 

com mais intensidade a partir da divulgação da “epidemia” de HIV/AIDS e da gravidez na 

adolescência enquanto problema: “[...] os dados epidemiológicos apontam para uma 

juvenilização da “epidemia” 
51

 de HIV/AIDS [...]” (RIOS ET AL, 2002, p.50) ou “[...] 

gravidez na adolescência é considerada um fator de risco no desenvolvimento, tanto dos pais 

como da criança [...]” (CERQUEIRA-SANTOS, 2010, p. 75). Este último nos traz a 

referência, novamente, dessa lógica desenvolvimentista que impede de pensar que uma 

adolescente é capaz de desejar uma gravidez e que justamente isso pode compor parte de seus 

direitos reprodutivos, direitos que o Estado deve garantir.  

 

Gráfico 11.Vocês usaram camisinha? 

 

Assim, as práticas sexuais e reprodutivas das/dos adolescentes/jovens não são assimiladas 

com tranquilidade e respeito a seus direitos e sim como um problema que precisa de 

                                                
51 Aspas incluídas por mim. 
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supervisão, monitoramento e prevenção, sendo a exigência da abstinência a melhor opção 

para evitar práticas sexuais “fora da hora”. Discursos cobrados, em maior medida, às 

mulheres que aos homens. Ao confirmar publicamente sua atividade sexual, elas são expostas 

a críticas morais e inclusive à violência, o que marca uma vez mais as desigualdades de 

gênero em que vivem. Observemos a discussão que gerou a seguinte pergunta: 

 

Rocio: Os pais dela souberam que já transo. Que poderia acontecer? 

Lara: Eles a matariam! 

Mariana: Eles até pensariam em matar. 

Kelly: O negocio fica serio!... 

Michael: Seria muito chocante! 

Luana: Poderia ser expulsa de casa... 

Isabela: Botava eles pra se casar... 

Michael: Ela falaria assim - "mãe já transei!"- seria muito chocante... 

Ruan: Vai-te catar, né? 

Luana: Ela dormiria com o couro quente! [apanhar até deixar a pele roxa] 

Kelly: Eu acho que no final seria tudo resolvido, né?... Mas, no primeiro momento, 

seria assustador... 

Samuel: no primeiro momento seria um espanto, mas depois, levar uma surra na 

menina não adianta nada, né? Não vai voltar o lacre [virgindade], né? 

Todos e todas riem... [Destaque nosso]  

 

Saber que as adolescentes/jovens têm práticas sexuais é quase comparado a um delito 

cometido. A mulher é punida por ter perdido o “lacre”, a “virgindade”, ter perdido o sinal de 

sua “pureza” frente aos perigos do sexo. Ela é até maltratada por transgredir a norma de 

abstinência e revelar que são sujeitos sexuados com uma carreira sexual em curso 

(HEILBORN, 1999).  

Assim, confrontar a “idade ideal” e a idade em que realmente as/os adolescentes/jovens 

iniciam sua vida sexual nos permite visibilizar as práticas sexuais exercidas, muitas vezes, em 

um cotidiano marcado por desigualdades e dificuldades de acesso a seus direitos. 
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Outro ponto que inquietou-nos saber foi quais práticas sexuais elas/eles indicam como 

marcando o início de sua vida sexual? Ou se, de fato, é o sexo com penetração que marca o 

inicio da vida sexual das/dos adolescentes/jovens, como algumas pesquisas pressupõem 

(COUTO, 2004; VILELA; DORETO, 2006). Para responder isto, trazemos quatro trechos de 

nossas conversas com as/os interlocutoras/es: 

Aldo: Eu acho que quando tem uma relação [...] sexual... 

Ruan: Que tipo de relação? Como é essa relação sexual? 

Aldo e Carlos: Sexo! [...] 

Kelly e Eduarda: É... 

Ruan: [...] Mas, o que está me intrigando é essa palavra "sexo". O que é? 

Aldo: O ato sexual. 

Ruan: O ato sexual. Só tem um tipo de ato sexual? 

Aldo: [...] Não, eu vou falar bem! Tem o sexo oral, sexo anal e ou normal que é a 

vagina... 

[...] 

José Mario: [...] existem tipos de sexo, né? Sem penetração como o sexo oral... 

Mariana: Eu discordo só do sexo anal, só! Porque eu acho que é anti-higiênico, né? 

Mas em relação ao sexo oral e sexo vaginal, o sexo vaginal é normal, né? Eu acho 

que o oral depende das pessoas, se ela não se sentir ofendida em fazer isso, se os 

dois concordarem e ninguém se sentirem ofendido, então é certo? É correto, né?  

José Mario: [...] Como a pessoa, no grupo de vocês, se determina que já praticou o 

sexo? Já iniciou a vida sexual? 

Mariana: Quando fez o ato de penetração... 

Isabela: Eles falam iguais a ela, quando é com outra pessoa; não só o ato sexual, não 

só penetração; mas também caricias e tudo mais... 

[...] 

Rocio: O sexo oral não é início da vida sexual? 

Lucas: Quando diz início da vida sexual então é sexo, tem que rolar sexo, mesmo 

que seja "oral", mas é sexo, então iniciou a vida sexual... 

[...] 

Ruan: Uma pessoa masturba a outra? Isso é considerado sexo? 

Aldo: É! Se for pra mim é homem com mulher, né? [...] beijo, amasso, também... 

Carlos: [...] Beijo, amasso... 
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Ruan: Certo! Chamego, né?... 

Kelly: Aquele chameguinho!...  

 

Destes diálogos observemos que diversas práticas sexuais definem o inicio da vida sexual, 

aprendizados como o que é “normal” e “virgindade” vão atribuir diferentes conotações e 

hierarquias a este início. O que convida a organizá-lo em três categorias: a primeira, com o 

ato sexual de penetração, sendo o sexo vaginal o “normal” e responsável pela perda completa 

da “virgindade” e o sexo anal, ou forma “anti-higiênica” de ter sexo, que mantém a pessoa 

como “meio virgem”; como Kelly diz “metade sim! metade não!” ao comentar que sua amiga 

tinha iniciado a vida sexual praticando só o sexo anal e que ainda mantinha “pela frente” parte 

de sua virgindade. De outro lado, ao considerar que o “normal” é o sexo vaginal, 

desconsidera-se ou desaprecia-se outros estilos, outros exercícios sexuais de lésbicas, 

travestis, gays, entre outros, inclusive de heterossexuais que subvertem “nos seus lençóis” a 

própria heteronorma. Na segunda categoria temos o sexo oral, considerado como uma prática 

sexual diferente, sua “virgindade” é duvidosa. Pensar em boca-genital pode ser “ofensivo” 

para algumas, daí a procura de acordos. E a terceira categoria reúne as práticas sexuais que 

não disputam a “virgindade” e que não implicam na penetração de genitais, tais como as 

caricias, os beijos, a masturbação compartilhada, o “amasso” 
52

, o “chamego” 
53

 e outras ainda 

não ouvidas ou não nomeadas.  

O início da vida sexual para nossas/os participantes acontece em parceria, daí que a 

prática da masturbação feita de maneira solitária não é considerada como marcador desta 

experiência. Este é mais aceito como um exercício sexual mais de meninos que de meninas, 

como Mariana havia mencionado, as meninas têm muito preconceito sobre isso, elas acham 

que o ato sexual deve conter tudo isso, por isso não precisa se masturbar como forma de 

conhecer seus prazeres. Além de ser proibido pela religião cristã. 

Outro ponto importante a mencionar é como o desenvolvimento do corpo associado à 

idade serve como indicador, no caso das mulheres, para iniciar sua sexualidade. Observemos 

nas conversas com Aldo, Roberta e Mariana: 

                                                
52“amasso é quando duas pessoas ficam juntas e, naquele momento, muitas coisas podem acontecer além de 

beijos, carícias,abraços e, às vezes, até contatos sexuais. (Definição de Luana e Eduarda) 

53“chamego” ou também “chameguinho” é uma demonstração de afeto que incluiu abraços e beijos,é ficar 

“grudadinho” no/a parceiro/a. (Definição de Luana) 
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Aldo: Tem a ver também pelo corpo! Tem a ver com o corpo também! [...] 

(Indicando a Eduarda) Ela não tem, não tem seios, não aparecem muitos seios ainda 

entendeu? 

Ruan: Aí tu achas que, tipo, uma menina que tem um corpo mais desenvolvido?... 

Aldo: Mais desenvolvido, ela é capaz. 

Rocio falando com Roberta: [...] Tu achas que deve ter uma idade ideal? 

Roberta: Idade ideal, não! Mas, assim tipo, deixar o corpo crescer, amadurecer mais, 

muito pronto também prejudica, pode deixar com deformações no corpo... 

José Mario: Que é o que delimita a iniciação sexual? 

Mariana: Eu acho que o que delimita é o desenvolvimento do corpo, né? [...] 

 

Aldo trouxe na sua fala o crescimento dos seios como indicador de desenvolvimento e 

símbolo de capacidade para transar. Para Parker (1991) qualquer parte do corpo pode tornar-

se erótica, em especial os seios que, além dos genitais e de seu papel na reprodução, são 

especialmente significativos nos jogos de sedução e de erotização.  

Desse modo o corpo e suas estruturas anatômicas são carregadas de significados que, no 

cotidiano sexual das crianças e das/dos adolescentes/jovens, estão atrelados à maturidade 

corpórea, à maior idade do sujeito. Como Queiroz (2013) aponta na sua pesquisa com 

crianças de 9 a 13 anos de idade: 

[...] 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 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 perguntada 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 [...] Desse modo, a idade possibilita trocas e maior mobilidade para 

relacionar-se [...] (QUEIROZ, 2013, p. 101-102) [Destaque nosso] 

 

Ser considerado mais “velho” em um contexto adultocêntrico e desenvo lvimentista parece 

ser uma saída para conseguir certas liberdades, mobilidades e reconhecimento de direitos, de 

prazeres, da sexualidade. Daí que crianças e adolescentes/jovens que ainda não alcançam esse 

status de maior idade são quase obrigados a mobilizar certas estratégias para apresentar uma 

performance de maior idade e procurar espaços na clandestinidade para exercer suas práticas 
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sexuais fora dos olhos do mundo adulto, como refere Lucas
54

: “Falei com minha namorada 

para ir a sua casa pra falar com os pais dela, mas ela prefere cumprir os 18 anos para contar 

pros seus pais”. Desde aí ele nos comenta que tenta manter a comunicação pelo celular e 

sempre marca encontrar-se em lugares que nenhum familiar dela saiba. 

Como síntese, o início da vida sexual das/dos adolescentes/jovens participantes desta 

pesquisa se apresenta marcado por desigualdades de gênero, geração e preceitos religiosos 

que dificultam tanto o acesso a seus direitos sexuais e direitos reprodutivos como a exigência 

deles. O que não quer dizer que elas/eles não procurem em seus territórios algumas linhas de 

fuga para desfrutar dos prazeres de sua sexualidade. 

 

3.3. Namoro e outros vínculos afetivo-sexuais 

Trazer esta categoria para análise surgiu da importância que as/os participantes dão aos 

vínculos afetivo-sexuais para suas carreiras sexuais. Assim, do grupo de participantes do 

CMM, 74% (23 mulheres e 28 homens) já tinham namorado alguma vez, 3% (2 mulheres) já 

estava casada e 23% (11 mulheres e 5 homens) ainda não tinham passado pela experiência de 

namoro (ver Gráfico 12). 

 

Gráfico 12. Você já namorou? 

 

 

                                                
54 Lucas começou a namorar “sério” durante o processo de participação na “Ação Juvenil” 
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Mas o que é namorar? 

Mariana: “[...] Ninguém é feliz sozinho né? A gente, né? Todo mundo precisa é 

contar, conversar, com sei lá! Uma pessoa que tenha as mesmas ideias que você,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

né? [...] Tem coisas que você precisa falar para outra pessoa [...] eu acho que um 

namorado assim... ou uma namorada assim... eu acho que é o ideal para isso [...]”. 

Michael: [...] Estar com ela, ser feliz, fazer coisas, é tudo!... 

Luana: Aí é muito bom! [...] Eu adoro! 

Ruan: Vocês, todos aqui, já namoraram? 

Lucas: Eu não! Namorar assim? Ficar e tal, mas namorar? Sério? Não!... 

Ruan: O que é sério? 

Lucas: Sério? Sempre estar com a pessoa, né? Quer estar junto, ficar com ela 

assim... 

Kelly: Então digamos que é um compromisso. 

Samuel: É!... É um compromisso. 

Ruan: Namorar para vocês é compromisso? É ter compromisso?[...] 

Isabela, Lucas, Kelly, Mariana, Luana, Roberta: É [...] 

Mariana: [...] É você se comprometer e ter a intenção de formar uma família [...] Se 

você acha que a pessoa é certa! Que vai dar bem com ela, vai conseguir manter o 

casamento, né? Aí você casa, né? Mas se você começa conhecendo e não dá certo, 

você vê que a pessoa é diferente, aí você deixa... 

José Mario pergunta a Aldo: E você concorda com o que ela falou? De ter a intenção 

de formar uma família?  

Aldo: [...] acho que depende, se uma pessoa gostar e não rolar "gaia" [Traição] aí 

pode sim! 

Paloma: É trocar experiência, né? Eu acho!... Conhecer coisas novas [...] 

Aldo: Para mim é curtir! [...] É ir às festas, praticar outras coisas hahaha! 

José Mario: Que são essas outras coisas? 

Aldo: Ir ao cinema, ir a casa dela [...] O prazer! Para mim é essencial o prazer! 

Mariana: Mas que tipo de prazer? Algo mais físico ou emocional? 

Aldo: Os dois, físico e emocional... [Destaque nosso] 

 

A descrição do namoro como a “busca da felicidade” através de um relacionamento, de 

encontrar uma “pessoa certa”, de um compromisso “sério”, da confiança mútua, de objetivos 

em comum, de formar uma família, engatado a momentos de curtição e de prazer: remete-nos 
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a pensar que, mesmo com os avanços tecnológicos, a globalização e a flutuação nas relações 

contemporâneas, as/os adolescentes/jovens ainda mantêm na ideia de “namoro” certas 

expectativas do amor romântico (LOW, 2012). 

Meirelles (2011) destaca que a expressão “namoro sério” é referida, ainda hoje, como um 

tipo de relacionamento amoroso que se preocupa por manter a fidelidade e a durabilidade, 

além de requerer, no caso das adolescentes/jovens, a autorização e o reconhecimento 

pelopai/mãe. Como contam Paloma e Kelly: 

Paloma: Não! Eu digo a ela [refere a sua mãe] se a senhora não deixar, vai ser pior 

vou namorar escondido, porque eu gosto dele. Aí ela me deixou, né? Teve que 

aceitar, né?... 

Kelly: [...] Depois, ele foi a casa, falou com meus pais, aí meu pai na mesma hora 

diz também “Não deixo!” aí, quando foi depois, ele... Eu converse com meu pai, 

disse que eu gostava dele [namorado] e tudinho! Aí ele diz "Tá certo, vou deixar", aí 

pronto! Ele deixou!... 

[Destaque nosso] 

 

Algo que também Lucas e Michael tinham feito referência, sobre quando o casal quer ter 

um relacionamento “sério”, que é o namorado quem vai à casa da menina para solicitar aos 

pais sua permissão de namorar a sua filha. Embora a não aceitação dos pais não signifique o 

fim do namoro, como vemos nas palavras de Aline “[...] Eu passei dois anos namorando 

escondido [...]” e Aldo “[...] Oxente! Namorar escondido também é bom![...]”. Para ambos 

sua experiência namorando na “clandestinidade” foi agradável, como diz Aline “[...] dá mais 

gosto [...]”.  Para Rougemont (2003), citado por Oltramari (2009), existe uma constante busca 

pela emoção do enamoramento, pelo amor de Eros, aquele inalcançável, que existe justamente 

por essa inviabilidade de que o amor se concretize, por isso o amante é amado.  No caso de 

Aline, ela afirma que depois que seus pais aceitaram o namoro, ele acabou. 

As/os adolescentes/jovens para namorar têm que lidar com essa visão adultocêntrica que 

determina quando ela/ele pode ou não ter um vínculo afetivo-sexual. Nas palavras de Paloma: 

“[...] às vezes tem uma idade ideal para os pais liberar, né? [...] minha mãe principalmente, 

eles querem que a gente namore depois que terminasse o estudo, depois dos 18 anos, e talvez 

pensasse em namorar [...]”. Assim, as etapas da vida impõem comportamentos de recato e 

cuidados sobre o sexo de acordo a idade, promovendo o adiamento das práticas sexuais de 

gerações mais novas. Mas, como diz Paloma, namorar “cedo” não determina o nível de 
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responsabilidade que a/o adolescente/jovem pode ter com respeito a sua saúde sexual e 

reprodutiva: “[...] Tem gente que namorou cedo e seguem até hoje namorando, eu conheço 

um caso. Aí não podemos pensar que porque namorou cedo vai fazer besteira de engravidar 

cedo também. Eu acho que depende de cada pessoa... [...]”. 

Para Parker (1991), são os sistemas de sexualidade e gênero que articulam, claramente, 

repertórios de práticas sexuais onde algumas são definidas como aceitáveis e outras como 

proibidas, o que dificulta que as/os adolescentes/jovens tenham uma vida sexual ativa, devido 

ao pouco apoio social e logístico que recebem para esta prática (GAGNON, 2006). Esse 

contexto leva muitos adolescentes/jovens a transgredir os “limites” para vivenciar outras 

possibilidades sexuais, sentidas como algo erótico e excitante, abrindo outras formas de 

reinterpretação da vida sexual e também outras possibilidades de prazer (PARKER, 1991).   

Assim, surgiram na “ilegalidade” outros tipos de vínculos afetivo-sexuais para que a/o 

adolescente/jovem desfrute de sua sexualidade. Nossas/os participantes descreveram três 

modalidades: a primeira, o “ficar”, onde pode rolar desde um beijo, um amasso, até o coito 

em si com alguma pessoa, a princípio desconhecida, mas não necessariamente, o que, de fato, 

caracteriza este tipo de vínculo é seu caráter passageiro – embora alguns possam passar de 

“ficantes ocasionais” a “fixos”, até namorar “sério”. Luana conta que ficou por seis meses 

com um rapaz, ele era um “ficante fixo" e ela esperava certa fidelidade. Ao final, ela resolveu 

terminar a relação porque se sentiu traída. 

Diógenes (2007) descreve que o “ficar” começou a ser praticado, especificamente pelas/os 

adolescentes/jovens, aproximadamente em meados de 1970, como uma solução de fuga do 

processo formal e, às vezes, constrangedor, que implicava para a mulher apresentar o 

namorado para os pais. A família de ela exigia do pretendente certos requisitos sociais e 

morais para receber sua aprovação. Algo que, em pleno século XXI, não está de todo 

defasado, um exemplo disso nos trouxe o depoimento de Isabela sobre as exigências de seus 

pais em relação ao futuro namorado “[...] Tem que ser alguém da religião. É tanto que ela [a 

mãe] quer fazer o relatório todinho, se ele trabalha, se estuda, de que religião ele é, quantos 

anos ele tem, quem são os pais [...]”.   

O “ficar” também foi uma saída para que as adolescentes/jovens pudessem viver sua 

sexualidade com certa “tranquilidade”. Na medida em que, ao ser praticado escondido da 

família, não tinham que dar satisfações a ninguém, quando o vínculo amoroso acabasse 
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(DIÓGENES, 2007). Embora se espere que a mulher “fique” com menos frequência que o 

homem, porque pode ser mal vista: “[...] Eu acho isso feio! [...]” são as palavras de Paloma ao 

referir-se à mulher que fica com um e outro, diferente de Aldo que diz “[...] é bom pegar um e 

outro! [...]”. Assim, o “ficar” parece também ser um comportamento que advém de velhos 

preconceitos, apresentando uma hierarquização de valores que dividem as mulheres “boas” 

para namorar e casar daquelas só “boas” para ficar (NASCIMENTO, 2009). 

“Amizade colorida” foi a segunda modalidade mencionada pelas/os adolescentes/jovens e 

significa aquela amizade com direito a ter outro tipo de relações, ou seja, relações sexuais. 

Neste modelo encaixam-se amizades com os ex-namorados. Eduarda, Luana e Kelly afirmam 

ter experimentado este vínculo como algo prazeroso, onde existe a confiança de conversar e 

fazer coisas diversas, embora não exista o compromisso da fidelidade. E a última modalidade: 

o “conhecerem-se” que Roberta nos descreve como um tipo de relacionamento no qual duas 

pessoas estão apreciando a possibilidade de namorar ou não. Nesse processo, os parceiros 

podem se beijar, “dar” um amasso, ter um chamego – são expressões sexuais que não 

implicam o coito.  

Como observamos, existem duas formas claras com que as/os adolescentes/jovens 

manifestam-se em sua sociabilidade sexual: por um lado, promovem práticas românticas, mais 

comprometidas, como o namoro “sério”, advindos do ideário clássico e, por outro, quando 

acontecem na “clandestinidade”, suas vivências sexuais são mais fluidas e transitórias, 

surgidas a partir do contexto da contemporaneidade. São situações que podem gerar conflitos 

no imaginário do ideal romântico, especialmente das adolescentes/jovens, como questiona 

Mariana “[...] Por que você vai namorar se você não quer casar? [...]”, ela entende o namoro 

como uma pauta prévia para o casamento. 

Por isso, entender sobre o amor e os afetos e como estes se configuram permitir-nos-ia, 

segundo Neves (2007), conhecer como as sociedades e as culturas se organizam, o que é 

apropriado e desejável nas relações humanas. Segundo o autor, na sociedade ocidental, o 

amor é peça chave para a interação social. 

Para Oltramari (2009), o amor poderia entender-se como uma prática social, as pessoas 

amam porque existem as condições sociais e culturais para que isso aconteça. Luhmann 

(2008) entende o amor como um código de comunicação que aprendemos antes de ter um 

parceiro e que fundamenta as regras, a forma e o momento de expressar determinados 
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sentimentos, roteiros (GAGNON, 2006) que procuram (re)existir e (re)adaptar-se às 

mudanças do cenário amoroso.  

A comunicação, afirmam Barthes (2003) e Bozon (2005), desempenha um papel relevante 

na construção do roteiro amoroso. Assim, as conversas, a troca de experiências, de 

confidências, o envio de fotos, uma carta (ou email), um torpedo, um bate-papo pelas redes 

sociais, entre outros gestos, são estratégias amorosas que reforçam a intimidade, a confiança, 

e que são aprendidas também no coletivo, de forma quase inconsciente (SCHURMANS; 

DOMINICIE, 1997), o que facilita a interação entre parceiros, como conta Mariana: “[...] 

Todo mundo precisa é contar, conversar, com [...] um namorado [...] uma namorada [...]” e 

Paloma: “[...] É trocar experiência, né? [...]”, em seus depoimentos sobre este tema.  

Segundo Giddens (1993) e Araújo (2002), o amor romântico passou a ter maior presença 

no final do século XVIII, quando as práticas sexuais, consentidas e por prazer, dentro de um 

relacionamento amoroso, passaram a ser importantes para o casamento. Totalmente diferente 

da idade média, período em que o casamento era um contrato estipulado pelos pais para 

afiançar alianças econômicas entre famílias e concretizar a descendência mediante a 

reprodução. As expressões afetivas entre casais casados eram raras. Aos homens era permitida 

a paixão nos relacionamentos extraconjugais, liberdade que as mulheres não tinham.   

Mas, a propagação desse amor aparentemente “subversivo”, desse amor romântico “[...] 

foi um enredo engendrado pelos homens contra as mulheres, para encher suas cabeças com 

sonhos fúteis e impossíveis [...]” (GIDDENS, 1993 p. 52). A ideia de um amor “puro”, 

“eterno”, de “igualdade” sexual e emocional, só serviu para posicionar a mulher no lar, no 

privado, e seu irremediável destino como esposa e mãe.  

Assim, o amor se configura como uma construção social e não um evento impreterível do 

destino, que há muitos anos cumpre funções políticas, econômicas e sociais para manter o 

sistema heteronormativo. Vende-se na categoria de drama romântico, novelas, contos de 

fadas, garante-se uma história de sofrimento amoroso para a protagonista até que ela encontre 

a “pessoa certa” e forme com seu par o casal heterossexual em “vínculo eterno”.  

A conclusão desse romance, do amor romântico, é sentida como algo trágico e doloroso 

para nossas interlocutoras Luana “[...] você sente uma dor, uma facada! [...]” e Kelly “[...] É 

muito doloroso [...] ele pode ter feito o que for! ele pode ter traído, fazer isto, aquilo outro, 

mas, naquele momento que você diz que vai acabar... Na sua cabeça nunca vem o que ele fez, 
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na primeira hora vejo o que a gente viveu. O carinho, o amor, a compreensão, entendeu? [...]”. 

Posicionamento que pode torná-las vulneráveis no sentido de esquecer-se dos cuidados de si, 

pela manutenção do namoro. 

Para Neves (2007) o amor romântico reproduz e legitima desigualdades entre homens e 

mulheres, reforça as relações de poder desniveladas, garantindo a continuidade do sistema 

patriarcal. De modo que muitas mulheres são como “encantadas” pelo ideal do “amor para 

sempre” para assumir características e funções diferenciadas no espaço doméstico e público.  

Os Feminismos denunciam esse amor que oprime a vida das mulheres, que promove um 

falso ideal de felicidade e de realização social. Nas palavras de Mariana observamos essa 

ideia de felicidade ao dizer “[...] Ninguém é feliz sozinho né? [...]”, como se fosse obrigatório 

estar com alguém para ser feliz. Acaso as mulheres que escolheram ficar solteiras a vida toda 

não são felizes? Ou é o casamento o fluxo natural da vida de toda pessoa e, em especial, das 

mulheres? Eu, com 32 anos de idade, sinto-me incomodada com esta pergunta. A partir de 

minha experiência (SCOTT, 1999) posso dizer que nós, mulheres, quando reconhecidas como 

adultas, somos cobradas pelo casamento e pela maternidade, como sendo mais importante 

para a sociedade do que nosso desenvolvimento profissional. Apelidos como “solteirona”, 

“ficou pra titia”, “ficou no caritó” ou “moça velha” foram criados para definir esta decisão de 

forma pejorativa. 

Desta forma, o inquérito sobre o amor romântico tem sido uma pauta a considerar na luta 

feminista, sendo assinalado como responsável por levar mulheres a acreditarem que, por 

causa dele, alcançarão a felicidade humana através do romance, do casamento. Para isso, é 

necessária a entrega completa e incondicional a seus parceiros, o que as torna vulneráveis a 

situações de violência, discriminação e desigualdades (NEVES, 2007). Como indica 

Nascimento (2009), algumas práticas de violência são encobertas como amor e justificadas, 

através deste sentimento, como algo normal e socialmente aceitável em um relacionamento 

amoroso, o que não é restrito ao casal heterossexual. 

Borges (2007) também acrescenta que, nos relacionamentos afetivo-sexuais estáveis, a 

mulher é influenciada por seu parceiro a abandonar ou a não exigir o uso de preservativos 

masculinos, o que põe em risco sua saúde sexual e reprodutiva. Daí a importância de entender 

como se configuram os comportamentos e sentimentos entre os casais, a fim de atingir os 

objetivos de programas de educação e promoção de direitos sexuais e direitos reprodutivos.  
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Agora, com quem namorar? Quem pode namorar? 

São questões necessárias de revisar nesta categoria. Retomemos o depoimento de Isabela 

que diz“[...] Tem que ser alguém da religião. É tanto que ela [a mãe] quer que ele seja como 

ela quer [...] ela quer fazer o relatório todinho: se ele trabalha, se estuda, que religião ele é, 

quantos anos ele tem, quem são os pais [...]”. Exemplo que demonstra como a religião e a 

família jogam um papel importante nessa escolha/imposição do/da parceiro/a. Instituições que 

ditam regras para manter o patriarcado, a heteronorma, onde a mulher é “assujeitada” a seguir 

esse destino heterossexual. E não somente elas, também os grupos LGBTTI são obrigados a 

esconder seus vínculos afetivo-sexuais para que a ordem do sexo/gênero/desejo não se veja 

quebrantada.  

Nossas/os interlocutoras/es discutem na roda que seus colegas precisam reafirmar que são 

“homens”, através do exercício de sua sexualidade, como diz Isabela “[...] Tenho um colega 

que o pai levou ele pra iniciar-se num cabaré [...] Eu acho que o homem também sofre 

preconceito pelo fato [...] de ser obrigado a ter relações sexuais com uma mulher [...]”.  A 

respeito disso, Machado (2013), citando Medrado (1997), revela que os “homens de verdade” 

têm que demonstrar sua masculinidade, não sendo nem mulheres, nem homossexuais ou 

passivos.  Eles são obrigados a cumprir ou manifestar, de alguma forma, sua performance de 

gênero (BUTLER, 2012). Inclusive se isso implica em pagar a mulher para que divulgue “[...] 

Ele pagou R$ 50,00 para dizer que tinha pegado [beijado, feito sexo] a menina. Aí a gente 

soltou mais R$ 50,00 e aí ela contou o be a bá todinho [...]” (MACHADO, 2013, p. 99). O 

que confirma que a heterossexualidade ainda se vende como a forma mais “natural” de viver a 

sexualidade. Como indica Welzer-Lang (2001) 

De fato, o duplo paradigma naturalista que define, por um lado, a superioridade 

masculina sobre as mulheres e, por outro lado, normatiza o que deve ser a 

sexualidade masculina produz uma norma política andro-heterocentrada e 

homofóbica que nos diz o que deve ser o verdadeiro homem, o homem normal. Este 

homem viril na apresentação pessoal e em suas práticas, logo não afeminado, ativo, 

dominante, pode aspirar a privilégios do gênero. Os outros, aqueles que se 

distinguem por uma razão ou outra, por sua aparência, ou seus gostos sexuais por 

homens, representam uma forma de não-submissão ao gênero, à normatividade 

heterossexual, à doxa de sexo e são simbolicamente excluídos do grupo dos homens, 

por pertencerem aos “outros”, ao grupo dos dominados/as que compreende 

mulheres, crianças e qualquer pessoa que não seja um homem “normal”55. 

(WELZER-LANG, 2001, p. 468)  

 

                                                
55 As aspas foram incluídas por mim 
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A escola, como o lugar de maior socialização das/dos adolescentes/jovens também 

participa lamentavelmente na manutenção desse sistema heterossexista. Vejamos a respeito o 

depoimento de Eduarda e Samuel: 

Eduarda: [...] Em minha escola já teve um caso parecido! Só que com meninas, elas 

estavam começando a alisar, aí uma colega veio e gravou, pegou o vídeo e espalhou 

por toda a escola e os colegas da sala começaram a encher saco delas, a puxar as 

cadeiras, tratando mal, sabe? Aí elas saíram da escola.  Aí, depois delas, teve outro 

caso dos meninos que estavam se beijando no corredor da sala, aí os meninos da 

escola começaram a “xingar” [insultar] a cara deles [...] 

Lucas: [...] Uma vez encontraram dois amigos meus se beijando [...] chamaram seus 

pais ao conselho tutelar, no final, os dois saíram da escola [...] 

 

Para os próprios alunos/as, ver casais homossexuais converte-se em algo raro, esquisito, 

que precisa ser reprimido e punido de alguma forma. Daí que alguns criaram estratégias para 

ocultar sua sexualidade aos olhos de seus colegas da escola.  

A escola não consegue lidar com os assuntos que fogem da ordem do sexo/gênero/desejo 

“natural”. A “Orientação Sexual” proposto pelos PCN’s é: 

O trabalho com Orientação Sexual supõe refletir sobre e se contrapor aos 

estereótipos de gênero, raça, nacionalidade, cultura e classe social ligados à 

sexualidade. Implica, portanto, colocar-se contra as discriminações associadas a 

expressões da sexualidade, como a atração homo ou bissexual, e aos profissionais do 

sexo. (BRASIL, 1998, p. 316). 

 

A Orientação Sexual é executada precariamente no trabalho de prevenção da gravidez na 

adolescência e das DST/AIDS e muito mais precária ainda em questões referidas ao tema de 

gênero, nas quais esquecem-se de temas como a homossexualidade e outros vínculos afeito-

sexuais (ALTMAN, 2001; ALMEIDA, 2011).   

A falta de atenção da escola aos temas de gênero converte este espaço em reprodutor de 

desigualdades e discriminações, como Almeida (2011, p. 16) diz “[...] A homofobia 

permanece marcando de diferentes maneiras o cotidiano escolar nas relações estabelecidas 

entre todos/as que ali estão: alunos/as e docentes [...]”. Tanto assim, que parece que 

professoras/es e alunas/os são tacitamente heterossexuais.  E que se alguma/o colega se atreve 

a manifestar o contrário é rapidamente repelido: 

Aline: [...] eu acho que deve ter coragem, né?... 
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Michael: [...] Se ele quer se assumir que assuma né? Eu fico na minha... 

Lucas: [...] Eu não tenho problema nenhum se você é de Umbanda, Evangélica... 

Mas, eu acho que é pelo homossexualismo, porque a pessoa pensa “eu não vou 

andar com homossexual porque vão dizer que eu sou” [...] 

Mariana: Eu acho que a pessoa pode ser até legal e tal... Mas, a pessoa gosta dela e 

tal! Considerá-lo legal... Mas, ela não anda com ela para manter a aparência, para 

outras pessoas não fiquem falando... Ela até pode querer manter amizade, mas não 

faz por outras pessoas, muitas pessoas fazem isso... 

 

Como observamos, para Aline uma pessoa que deseje reconhecer-se homossexual perante 

a sociedade necessita ter fortaleza para conseguir afrontar a sobrecarga de discriminações e 

abandonos dos quais será alvo, inclusive daqueles/as que são mais próximas/os, como os/as 

amigos/as, grupo afetivo considerado importante na vida das pessoas, além da família. Assim, 

para Lucas, Michael e Mariana, ter um amigo/a homossexual pode provocar tensões e 

dúvidas, diante dos outros, sobre sua “masculinidade” e, no caso de Mariana, sua 

“feminilidade”, constrangimento que preferem evitar. No entanto, é preciso dizer que Luana, 

Kelly e Carlos não estiveram de acordo com o dito pelos colegas. Elas e ele afirmaram que 

apoiam seu amigos/as para que eles/elas assumam sua sexualidade. Nas palavras de Carlos: 

“[...] Eu chegaria a falar do assunto com ela ou ele, certo que tu gosta dela ou dele? Massa! 

[...]”. 

Rios (2009) ressalta que a maioria de marginalizações e exclusões sofridas por pessoas 

homossexuais provêm do grupo de amigos, vizinhos e no próprio ambiente da escola ou da 

faculdade, o que põe em evidência a violência institucional que sofrem estas pessoas, em 

lugares que possuem, aparentemente, a missão de promover a cidadania e os direitos. Para o 

autor, é preciso que as/os educadores fiquem atentos de seu papel no campo de saberes, 

poderes e desejos sobre a sexualidade e o gênero, tanto no que se refere ao conteúdo 

curricular, como nas demandas do cotidiano escolar, que determinam o que é inteligível ou 

não. Daí a importância de se desconstruir essas “naturalizações”. 

Sobre outra forma de discriminação que um casal pode sofrer, em razão de diferenças de 

raça e classe, encontramos nos depoimentos de Isabela, Kelly, Mariana e Michael: 

Rocio: Mas assim, é muito difícil um homem pobre namorar uma mulher rica? 

Michael: Os pais não iriam aceitar um homem pobre, mas quando é uma menina é 

mais clássico... 
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Isabela: As pessoas podem pensar que ele está interessado no dinheiro dela, é o que 

a sociedade diz... E também se pode levar este negócio para a profissão. Por 

exemplo, um advogado ou juiz. O homem, por exemplo, se sente um pouco retraído 

ao namorar uma juíza, é tanto pelo preconceito, não sei lá, pela sociedade, né? A 

ideia da sociedade que a mulher tem que ser menor do que homem... 

Mariana: É...menor! 

Rocio: E alguma vez vocês presenciaram algum problema com respeito à cor? [...] 

Kelly: Sim! Eu vou contar de minha prima, ela namorava, mas agora já tá casada, 

né? Mas, ela estava namorando com um rapaz bem moreninho [negro] e a família 

dela não queria porque era bem clássico [fazendo referência à cor], entendeu? [...] 

por causa da pobreza dele também, eles não aceitariam, mas, mesmo assim, ela até 

agora continua junto com ele, entendeu?... 

José Mario: Mas se ele fosse de uma classe social melhor, eles aceitariam? 

Kelly: Eu acho que a família iria aceitar, mas não por causa da cor dele e sim porque 

ele tinha e ela não, entendeu? Ele é o que falei, é clássico, entendeu? Mas mesmo 

assim [...] ela continua com ele [...] 

Rocio: Vocês já presenciaram, alguma vez, uma história parecida? 

Isabela: Uma vez uma família próxima a mim, uma família onde todo mundo é 

branco, só um casal da família é moreno [negro], foi tipo o casal sofreu muito 

preconceito, até o menino de dois anos chamou a menina de “nega amostrada”. Para 

você ver, desde pequeno ele vê isso e já fala pra fora o que ele apreendeu na sua 

casa... 

 

Nestes diálogos observamos a raça em intercepção com a classe em um ambiente de claras 

desigualdades socioeconômicas como são Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca. A classe social 

proveniente do desenvolvimento econômico e profissional parece ser mais atrativa e 

importante para que o casal receba a aprovação familiar. No entanto, espera-se também que o 

homem (e não a mulher) seja quem demonstre as melhores condições sociais e econômicas, 

características de sua “masculinidade”, para levar adiante o namoro e/ou casamento, algo 

próprio do amor romântico – o que reforça hierarquias sociais entre gênero, raça e classe.  

Além disso, é difícil reconhecer-se como sendo de raça “negra”. A beleza feminina 

“branca”, vendida pelo capitalismo como um padrão, é muito óbvia na mídia brasileira, em 

filmes, jornais e revistas (CALDEWELL, 2000). Mulheres com corpos estilizados, louros e 

lisos são as protagonistas destas cenas. Discursos que em maior ou menor grau influenciam na 

vida das/dos jovens. Retomando as palavras de Lucas: “[...] É porque a sociedade já é um 

padrão né? [...]”, padrão que observamos, de alguma forma, na maioria de nossas 

participantes que, sendo de raça “negra”, preferem reconhecer-se como “pardas” ou 
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“indígenas” e, para esconder seus cabelos crespos, elas se submetem, periodicamente, a 

tratamento químico para alisá-los.  

Os cabelos, símbolo também de vaidade para as adolescentes/jovens, são arrumados 

(alisados) tentando negar ou apagar a raiz de um cabelo cacheado ou crespo preto, ação 

embasada na ideia de que “dá mais trabalho” para pentear ou para deixar arrumado. As 

adolescentes/jovens chegaram, inclusive, a comparar seus cabelos com os meus, ressaltando 

qualidades de beleza por serem lisos, o que me deixou inquieta e triste por este 

posicionamento delas frente a seus cabelos e sua cor. Algo que Hooks (2005) denuncia: 

[...] Apesar das diversas mudanças na política racial, as mulheres negras continuam 

obcecadas com os seus cabelos e o alisamento ainda é considerado um assunto sério. 

Por meio de diversas práticas, insistem em se aproveitar da insegurança que nós 

mulheres negras sentimos a respeito de nosso valor na sociedade de supremacia 

branca [...] o cabelo alisado está vinculado historicamente e atualmente a um sistema 

de dominação racial que é incutida nas pessoas negras e, especialmente, nas 

mulheres negras de que não somos aceitas como somos porque não somos belas 

(HOOKS, 2005, p 4-8) 

 

Segundo Aguiar (2007), raça atrelada à cor configura uma construção social que guarda 

certo significado simbólico para pensar as diferenças e a estrutura de classes. Por isso, a 

diferença entre elas é muito tênue. No Brasil, por exemplo, espera-se que as pessoas 

afrodescendentes se encontrem em camadas mais pobres, pelo seu passado escravista a que 

foram expostas, como se a pobreza tivesse a cor “negra”. Algo que também observamos na 

fala de Kelly, ela evita mencionar a raça “negra” usando palavras como “bem moreninho” 

para “embranquecer” esta raça. Entendo que a simples menção da raça pode resultar em algo 

pejorativo e remarcar a posição do sujeito subalterno (SPIVAK, 2010).  

Para concluir, nossa preocupação ao apresentar “O Namoro e outros vínculos afetivo-

sexuais” foi não somente apresentar os significados construídos pelas/pelos 

adolescentes/jovens sobre esta temática ou as desigualdades e discriminações relacionadas aos 

marcadores sociais de gênero, geração, classe e raça presentes nas relações amorosas, como 

também as agências com que nossas/os interlocutores afrontam esse cotidiano sexual. Assim, 

entendemos que a agência das/dos adolescentes/jovens embora “[...] esté repleta de paradojas 

no significa que sea imposible. Significa sólo que la paradoja  es la condición de su 

posibilidad […]” (BUTLER, 2006 , p. 16). 
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3.4.  Algumas reflexões sobre esta Interlocução 

Nada estava completamente dito e fechado nas rodas de diálogos. Esta interlocução era 

flutuante dentro da própria experiência do grupo, envolvendo a nós todos, pesquisadores e 

interlocutores, o que nos convidava a sempre rever sua organização. Como conta José Mario 

no seu diário de campo: “[...] Como de costume, ao chegar à universidade fizemos a avaliação 

do encontro, planejamos e modificamos algo para a próxima roda [...]” (Diário de Campo. 

Gomes; 3ª Roda de diálogos. Sexta-feira, 07 de junho de 2013).  

Assim, em concordância com Adrião (2014) sobre o trabalho de intervenção com/em 

grupos, acreditamos na relevância da experiência (SCOTT, 1999) enquanto processo 

interpretativo e produtivo de subjetividades na pesquisa com grupos. Entendendo seu 

potencial como marcador analítico e metodológico para compreender os encontros entre 

pesquisadores e as/os interlocutoras/es.  

O trabalho da pesquisa (PAR) é coproduzido em cada troca de experiências entre nós e os 

outros agentes sociais com quem interagimos. Sendo um “[...] processo de interpretação 

crítica contínua entre "campos" de intérpretes e decodificadores. [...] Decodificação e 

transcodificação, mais tradução e crítica, são todas necessárias [...]” (HARAWAY, 2009, 

p.32-33). Algo que Adrião (2014) denominou como continuum processo de 

pesquisaintervençãopesquisa: retroalimentada por seus elementos de intervenção e 

traduções, exige-se a (re)estruturação constante da pesquisa. No tocante, trouxe a minha 

experiência na 1ª roda de diálogos: 

[...] Depois da apresentação de nossa a equipe, preparamos uma dinâmica de 

aquecimento que, acreditamos, convidaria à dança e facilitaria a apresentação 

delas/deles [...] Mas, esta dinâmica, segundo nossas apreciações, não resultou como 

esperamos, os participantes não estavam a fim de dançar [...] Segundo o que 

escutamos delas/deles, ainda não se sentiam muito à vontade, aproveitavam mais o 

momento para reencontrar-se depois de quase um ano ou para conhecer-se devido a 

que pertenceram a outra turma ou outro horário, durante o CMM [...] Depois da 

dinâmica [...] convidamos todas/os a fazer um semicírculo para observar [...] os 

resultados da pergunta “Você já namorou?” [...] Nesta apresentação, Ruan percebeu 

que estava falando rápido e perguntou às/aos participantes se conseguiam 

acompanhar-me. Elas/eles confirmariam que sim [...] Terminado de apresentar estes 

resultados, veio a discussão [...]. Para isso, formamos três subgrupos ao acaso [...] 

Para ajudar no diálogo, usamos algumas perguntas norteadoras, mas deixamos em 

aberto as perguntas que elas/eles poderiam elaborar conosco ou sobre nós. Nesse 

dia, como foi a primeira vez em que eu me encontrava numa posição diferente do 

acontecido no CMM, preferi não gravar para que elas/eles se sentissem em 

confiança e ficassem mais à vontade comigo. Ruan e José Mario, que já tinham a 

experiência de ter sido co-facilitadores durante o CMM, conseguiram gravar as 
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conversas [...] no princípio, as/os participantes estavam reticentes de falar, mas, na 

medida em que o diálogo ia fluindo, elas/eles compartilhavam suas experiências no 

namoro [...] (Diário de Campo. Shuña; 1ª Roda de diálogos. Quarta-feira, 29 de 

maio de 2013).  

 

Na primeira roda de diálogos, muitas questões me acompanhavam: elas/eles conseguiriam 

entender meu sotaque estrangeiro? Isso iria atrapalhar ou facilitar meu trabalho como 

facilitadora no grupo? Qual seria sua disposição frente a minha/nossa proposta de pesquisa? 

Elas/eles não pareceram manifestar maiores dificuldades com minha fala, acolheram-me bem 

como facilitadora, inclusive me explicaram o significado de algumas palavras como “amizade 

colorida”, “ficar” e “conhecerem-se”, além do que estavam dispostos a continuar com a 

proposta, conforme anotei em meu diário de campo “[...] Depois do fechamento, [...] nos 

dispusemos a deixar nossos participantes perto de suas escolas. Apesar de o deslocamento ser 

demorado [...] as/os adolescentes/jovens se mostraram bastante animados em continuar nas 

rodas e em “passear” na Van [...]” (Diário de Campo. Shuña; 1ª Roda de diálogos. Quarta-

feira, 29 de maio de 2013).  

No entanto, tínhamos de estar cientes da necessidade de reavaliar a programação das 

rodas, mudar nossa estratégia de intervenção e, especificamente, as dinâmicas de animação e 

de fechamento que, na primeira roda, não tiveram a resposta que esperávamos, como conta 

Ruan: 

[...] a oficina de encerramento também não foi muito aceita. Tratava-se de fotografá-

los montando uma escultura que representaria a temática do namoro, mas eles/elas 

resistiram em fazer até eu dizer que era só se juntar para tirar uma foto... Fiquei me 

sentindo mal com isso também [...] (Diário de Campo. Paiva; 1ª Roda de diálogos. 

Quarta-feira, 29 de maio de 2013) 

 

Diferente da roda seguinte que, com as mudanças feitas, produto de uma (re)estruturação 

de atividades, a interlocução fluiu melhor, segundo José Mario registro em seu diário de 

campo: 

[...] A dinâmica de animação a “formiga que morde e depois o beijo para curar” caiu 

como “uma luva” para iniciarmos as discussões sobre os temas relacionados à 

iniciação sexual, porque essa dinâmica remete a temas como até onde vão os limites 

que nós determinamos e permitimos aos outros acessarem nosso corpo. Dependendo 

do lugar onde seria o beijo para curar, alguns meninos saíram do círculo para que o 

beijo não acontecesse, a discussão foi bem proveitosa. A dinâmica de fechamento 

[Epo, Etata, Tuki, Tuki], sugerida por Ruan, com música e coreografia foi um 
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sucesso [...] (Diário de Campo. Gomes; 2ª Roda de diálogos. Quarta-feira, 05 de 

junho de 2013). [Destaque nosso] 

 

Como observamos, e retomando nossa reflexão anterior, nada estava completamente dito, 

nem podíamos prever os resultados de cada roda. Eu/nós pesquisadora/es preparávamos a 

intervenção em função dos alcances e dificuldades observados e sentidos na roda precedente, 

nesse processo de pesquisaintervençãopesquisa (ADRIÃO, 2014), onde também as/os 

interlocutoras/es determinavam o conteúdo das rodas de diálogos, como aconteceu no 

processo de fechamento da 3ª Roda de diálogos, onde elas/eles instigaram a mudança de 

dinâmica de fechamento:  

[...] Antes de concluir essa roda, reafirmamos a ideia de que a roda era um espaço 

para elas/eles compartilharem e confraternizarem, assim que as/os convidamos a que 

apresentassem para a quarta roda o que tinham entendido durante as três rodas 

anteriores. Além disso, elas/eles tinham que pensar um nome fictício para ser usado 

de referência em nossas anotações. As/os participantes deixavam sentir seu 

entusiasmo com o que a gente estava fazendo, tanto que Kelly se comprometeu logo 

a trazer um bolo e as/os outra/os a fazer um slide. Com todos esses pontos claros, 

decidimos fazer a dinâmica [de fechamento] do nó, mas, a pedido das/os 

meninas/os, concluímos com a dinâmica do “Epo- Etata- Epo, Tuki, Tuki” 

[Dinâmica dirigida por Ruan, na 2ª Roda diálogos] cheios de energia e alegria 

concluímos esse encontro [...] (Diário de Campo. Shuña. 3ª Roda de diálogos; Sexta-

feira, 07 de junho de 2013) [ Destaque nosso] 

 

Castro (2008) também afirmou que a pesquisa-intervenção não é um processo linear, com 

um início e um fim completamente previsíveis e controlados, mas, ao contrário, a pesquisa se 

(re)constrói nas práticas de significação produzidas na inter-ação entre pesquisadora/es e 

interlocutoras/es. Assim, ela atua como um dispositivo que possibilita renovações da própria 

forma de fazer pesquisa.  

Entre aproximações e estranhamentos, revemos nossa própria experiência 

privada/individual e coletiva (nas rodas de diálogos, no grupo de “Ação Juvenil”, na 

academia, na escola, nas amizades e em outros circuitos integrados), (re)criando-nos e 

identificando-nos como uma entidade de/com afetos, ou seja, que é afetada, afeta e se apropria 

de saberes/poderes/desejos/sentimentos no próprio processo e na própria dinâmica (às vezes 

lenta, às vezes, não) da entrega grupal. A respeito disso, observemos os sentimentos que 

mobilizam também o pesquisador/a, no diário de campo de Ruan: 
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[...] Comecei o dia com muitos problemas pessoais na cabeça, não sentia vontade 

alguma de sair de casa. Cheguei até a ligar para José Mario dizendo que não ia. 

Quando liguei para Rocio, ela me deu uma injeção de ânimo e me convenceu a 

encerrar o trabalho que começamos e convenceu-me de que isso melhoraria minha 

situação. Saímos um pouco atrasados, mas deu para fazer todo o percurso 

normalmente. A primeira jovem [Kelly] a entrar na van apareceu com um bolo 

gigante. Isso já animou meu dia. [...] Uma das jovens [Mariana] preparou uma 

apresentação em PowerPoint, foi sensacional [...] Outro aluno [Michael] preparou 

uma apresentação de fotos, muito legal também [...] Tudo terminou bem, fizemos a 

nossa festa, comemos o bolo e nos divertimos bastante. Fiquei muito feliz por ter ido 

esse dia, fico muito agradecido por ter feito parte desse trabalho. Rocio, o biscoito é 

você![...] (Diário de campo. Paiva; 4ª Roda de diálogos. Terça-feira, 11 de junho de 

2013). [Destaque nosso] 

 

Para a 4ª roda de diálogos, como já tínhamos combinado na roda anterior, nossos/nossas 

interlocutoras/es seriam as/os encarregadas/os de preparar e dirigir esse encontro. E desse 

compromisso obtivemos gratas respostas, como já contemplamos no diário de Ruan, 

diferentes conhecimentos e sentimentos foram mobilizados em todas/os nós. 

Destarte implicações e comprometimentos da/dos pesquisadora/es e das/dos interlocutores 

que (re)produzem “[...] saberes parciais, localizáveis, críticos, apoiados na possibilidade de 

redes de conexão, chamadas de solidariedade em política e de conversas compartilhadas em 

epistemologia [...] (HARAWAY, 1995, p. 23). O que determinou o curso da pesquisa (PAR) 

desta escrita e se propôs ampliar sua ação para além do grupo, através da produção de um 

material audiovisual educativo.  

 

A Inter-ação 

Nós, através desta inter-ação, gestada dentro da pesquisa ação participativa (PAR), de 

trabalho com grupos (FINE ET AL, 2006; ROCHA; AGUIAR, 2003), questionamos essa 

visão “adultocêntrica” que considera as/aos adolescentes/jovens como sujeitos menores, 

dependentes sociais e políticos, incapazes de decidir e cuidar por si mesmos de assuntos como 

sua sexualidade. E ressaltamos seu lugar, como sujeitos sexuais, de direitos, detentores de 

atributos, qualidades, resistências e transformações.  

Assim, este tipo de pesquisa (PAR) com grupos, instiga uma consciência cada vez mais 

crítica [...] do processo de transformação pelo grupo que está vivendo este processo, para que 

ela possa assumir, de forma cada vez mais lúcida e autônoma, seu papel de protagonista e ator 
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social [...]” (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 1981). Assim, nossas/nossos interlocutoras/es são 

também responsáveis pelo que se faz, pelo que se diz e pelo que se quer na pesquisa 

(CASTRO, 2008).  

 

Vejamos alguns exemplos: 

Mariana: Mas, vocês [entre as/os amigas/os] não falam disso [sobre sexualidade] 

não?  [...] Não fique nervosa não! Pode falar! [para Cristiane] 

[...] 

Carlos: É assim, se o homem vai pegar um monte de garota, ele é pegador; se a 

mulher pegar um monte de garoto, ela é rapariga. 

Todas/os: É... 

Ruan: Mas, isso é certo? Vocês concordam com isso? [...] todo mundo não tem 

vontade de transar? Mulher tem vontade de transar? [...] não é bom para os dois? 

Kelly: Com certeza! 

Todas/os: É! 

Ruan: E porque essa diferença na forma como enxerga os dois? 

Kelly: Era isso o que a gente quer entender também...  

[...] 

Aldo: Você não aceita? É bom pegar [ficar/transar] com um e com outro! 

Paloma: [...] Isso é feio! 

Aldo: Não é feio! 

[...] 

Rocio: Vocês podem fazer perguntas também! Não só nós, viu? 

Roberta: Para vocês [para Ruan, José Mario e eu, Rocio] o que é namorar? 

Ruan: Para mim, namorar é algo que se constrói com a pessoa, né? Não quer dizer 

que tudo deve ser assim e assado para tudo mundo, entendeu? [...] 

Aldo: E tu José Mario?... 

José Mario: Hahaha!...Eu acho que depende do tipo do relacionamento que você vai 

construindo, né? [...] O diálogo que você tem, porque têm pessoas para quem o 

namoro é um relacionamento entre mais de duas pessoas, entendeu? [...] e, se for 

com o consentimento do parceiro, isso não é traição [...] 

Ruan: Como aquela novela das nove [“Avenida Brasil”], lembram? 
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Roberta: É! A menina namorava com dois caras [...] Ao final, os dois aceitaram ser 

um casal assim! [...] e você [para mim, Rocio] ainda não falou! [...] 

Rocio: Eu acho que namorar depende muito do diálogo que vocês têm, o que 

constroem juntos, o que vocês gostam ou não [...] Agora, uma coisa que queremos 

que fique claro [...] é que nós não temos a “verdade” sobre como namorar, 

entendeu? [...] 

[Destaque nosso] 

 

Desse modo, também eu/nós pesquisadora/es ao nos colocarmos, inclusive como 

participantes, procuramos manter nas rodas a sintonia de um diálogo grupal e amical
56

. Não 

para “melhor elaborar os dados” de alguém/alguns “sujeito/s”, como se estivéssemos 

completamente alheios a mim/nós. Mas sim como um processo de ensino-aprendizagem 

individual e grupal que requer dupla atenção: tanto para mobilizar estratégias que evidenciem 

o saber/poder científico construído em conjunto, como para evitar que esses encontros 

criassem maiores desigualdades e/ou hierarquias.  

Tudo isso cria uma relação singular entre a/os pesquisadora/es e interlocutoras/es “[...] 

numa atividade em que ambos conhecem, aprendem e (se) transformam [...] e se envolvem 

amorosamente nesse processo [...]” (CASTRO, 2008, p. 28, 39). Em relação a isto, trouxe 

como exemplo a apresentação que Mariana fez sobre as temáticas trabalhadas nas rodas de 

diálogos:  

[...] Mariana apresentou uns slides que resumiram o que ela tinha entendido de 

nossas rodas, foi muito emocionante escutá-la [...] ( Diário de Campo. Rocio; 4ª 

Roda de diálogos, Terça, 11 de junho de 2013). 

[...] Uma das jovens preparou uma apresentação em PowerPoint, foi sensacional. 

Entrei em êxtase... Tudo o que tínhamos discutido nos encontros anteriores, tudo que 

ela apreendeu foi colocado de forma linda nessa apresentação [...] (Diário de 

Campo. Ruan; 4ª Roda de diálogos, Terça, 11 de junho de 2013). 

[...] ela preparou algo muito bem elaborado mostrando que fez com dedicação e 

pesquisou bem, falou de alguns métodos contraceptivos que eu nunca tinha ouvido 

falar. Em seu discurso pude perceber a diferença na mudança de uma posição 

moralista, do começo das rodas, para uma posição mais relativista, apesar de ser 

evangélica ela demonstrou ser aberta para reflexões críticas. Em um momento das 

conversas ela chegou a afirmar que estava ficando confusa com “dor de cabeça”, 

sinalizando com isso que estava quebrando os preconceitos impostos para formar os 

seus próprios conceitos [...] (Diário de Campo. José Mario; 4ª Roda de diálogos, 

Terça-feira, 11 de junho de 2013). 

                                                
56 Algo que outras metodologias qualitativas também salientam. 
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Aqui percebemos o potencial transformador que tiveram as rodas de diálogos nessa inter-

ação com as/os adolescentes/jovens, os novos significados que iam-se construindo sobre a 

sexualidade tanto para elas/eles interlocutoras/es como para mim/nós pesquisadora/es. 

Reflexões, posicionamentos e ações estavam sendo (re)produzidos como uma equipe 

científica. Observemos algumas reflexões de José Mario ao respeito: 

[...] É gratificante contribuir para isso e chega a ser emocionante ver que eles/as 

mudaram a forma de pensar e nós contribuímos para que isso acontecesse. Podemos 

em qualquer intervenção cair no dilema, se estamos, com estas intervenções, 

impondo nossos valores e pensamentos, mas eu faço esses trabalhos com a 

consciência tranquila de que estou naquele espaço não para moldar o pensamento 

dos/as jovens, mas para mostrar, sem expor “este é certo e este o errado”, uma 

posição diferente da que eles/elas habitualmente vivenciam no senso comum, de 

pensamentos cristalizados e frases feitas. Relativizar e apresentar os dois lados da 

moeda para que conheçam vertentes diferentes, com isto podendo construir seus 

próprios conceitos e tirar suas próprias conclusões [...] (Diário de campo. José 

Mario; 4ª Roda de diálogos. Terça-feira, 11 de junho de 2013) 

 

“Relativizar” como José Mario colocou no seu diário de campo é o que demarca nossa 

forma de fazer esta pesquisa, a partir de uma perspectiva ética-política feminista pós-

estrutural, de saberes parciais, localizada e crítica. Trabalhar nesta perspectiva nos permitiu 

manter uma avaliação reflexiva, crítica e posicionada do processo de pesquisa (HARAWAY, 

1995), em que procuramos tanto questionar como responsabilizar-nos pelo nosso 

posicionamento e também de nossas/nossos interlocutores. Assim, nesta pesquisa, o refletir e 

posicionar-se implicava comprometer-se com todo o processo da Pesquisa Ação Participativa. 

Estes posicionamentos foram especialmente sentidos na 4ª roda de diálogos, com o 

entrosamento de nossas/os interlocutoras/es na construção de uma tecnologia social com fins 

educativos e de responsabilidade política e social pensando em uma “Ação juvenil pelos 

direitos sexuais de todos e todas”! (Titulo do vídeo - ver em Anexo).  

Durante todo o processo da elaboração do material audiovisual, a equipe estava muito 

animada e com vontade de produzir um vídeo que pudesse visibilizar a voz das/dos 

adolescentes/jovens, a voz singular e plural, individual e grupal, inquietante, heterogênea 

(CASTRO, 2008; SPIVAK, 2010) e relativa, como também reflexiva, crítica e posicionada 

(HARAWAY, 2009). 
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E, por sua vez, promover os princípios éticos dos direitos sexuais e dos direitos 

reprodutivos (CORREA; PETCHESKY, 1996): a autonomia – “Eu decido”
57

, a integridade 

corporal, a igualdade – “Quando” “Como” – e a diversidade – “Com quem”. Assim, pode-se 

observar claro comprometimento com estes princípios quando “[...]. Os dois rapazes que antes 

não queriam ter nenhum contato entre eles por serem “homens”, como aconteceu na dinâmica 

da formiginha, decidiram tomar-se a mão para representar no vídeo um casal gay [...]” (Diário 

de Campo. Shuña; 4ª Roda de diálogos. Terça, 11 de junho de 2013). O que reflete que a 

pesquisa também ajuda a formar cidadãs e cidadãos politicamente responsáveis. 

Para nossas/nossos interlocutores, as atividades realizadas nas rodas de diálogos fizeram 

tanto sentido como para nós: na forma de construir conhecimentos, responder a suas 

preocupações, desejos e interesses sobre sua sexualidade, como também fizeram sentido 

quanto ao formato educativo de ensino-aprendizagem que tinha a pesquisa (PAR), diferente 

de uma sala de aula de escola tradicional, algo que elas/eles ressaltaram. Daí sua disposição 

delas/deles de continuar como voluntários nas atividades da “Ação Juvenil”. O fato de 

elas/eles desejarem manter-se como voluntários, faz-me pensar no valor do trabalho grupal 

que, mesmo não sendo pago, nem obrigatório, teve significado na vida das/dos 

adolescentes/jovens, pois se formou uma identidade grupal a qual Luana chamou de 

“família”. 

Assim, gratos com essa disposição delas/deles, nós as/os convidamos a integrar a equipe 

da “Ação Juvenil” para participar da “Caravana da Cidadania”, tanto nas intervenções feitas 

na rua, como nas escolas, sobre temas referidos a direitos sexuais e direitos reprodutivos, 

saúde sexual e reprodutiva, e luta contra a violência sexual e contra a violência de gênero. 

O posicionamento das/dos adolescentes/jovens já não era de interlocutores apenas, mas de 

facilitadores, de lideranças juvenis e multiplicadores de direitos. Elas/eles preparavam, junto 

com a equipe de “Ação Juvenil”, os materiais e as sessões de intervenção de acordo a 

programação desta ação durante o resto do ano. 

Em dezembro de 2013, para concluir as atividades da “Ação Juvenil” desse ano e concluir 

a participação das/dos adolescentes/jovens como voluntários no projeto, fizemos uma reunião 

                                                
57 Partes do roteiro do vídeo “Ação juvenil pelos direitos sexuais de todas e todas”. Veja-se o vídeo no site de 

Lab-ESHU <http://labeshu.com.br/dialogos/index.php?option=com_content&view=article&id=95:jovens-pelos-

direitos-sexuais-2013&catid=18:acao-juvenil&Itemid=33>. Acessado: 11 de Outubro de 2013. 
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de avaliação
58

 (ver Figura 3) de todas as ações realizadas com elas/eles sendo parte da equipe. 

A seguir descrevo alguns depoimentos registrados em meu diário de campo:  

 

Mariana: Eu pensei que não tinha preconceito, mas eu tinha! Agora quando alguém 

fala algo preconceituoso em minha casa, eu não deixo! Eu falo logo com eles sobre 

os direitos das pessoas! 

Luana: Como equipe, apreendemos a escutar os demais, como uma família! 

Michael: Para mim é um grupo e sempre será um grupo! 

Eduarda: Para mim foi evoluir! Crescer juntos! 

Túlio
59

: Eu sei que defender os direitos, nem todos vão estar de acordo! Inclusive 

vamos apanhar, mas, mesmo assim, vamos seguir atuando, repassando o aprendido! 

(Rocio; Quarta-feira, 18 de dezembro de 2013)  

 

Esta reunião gerou em mim e em todos alegria e prazer ao constatar que elas/eles já eram 

lideranças e multiplicadores de direitos, muito além de pertencer ou não ao projeto. As/os 

adolescentes/jovens, em seus territórios, na família, dentro de seus circuitos integrados, 

tomavam uma posição mais reflexiva e crítica, de luta frente às (des)igualdades sociais de 

geração, gênero, raça, classe.  

 

 

 

                                                
58 Foi algo organizado por toda a equipe da “Ação Juvenil”. Este evento não consta no processo de intervenção 

desta pesquisa, mas considerei importante trazer essas reflexões por ter sido esta pesquisa parte desse processo 

em que as/os adolescentes/jovens envolveram-se com a “Ação Juvenil”. 
59 Túlio (Nome fictício) é um adolescente/jovem que também participou do Curso de Mídias Móveis (CMM), 

mas não das rodas de diálogos em minha pesquisa. Ele foi convocado depois pela equipe da “Ação Juvenil” para 

compor o grupo junto com nossas/nossos interlocutoras/es. 
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Figura 3. Avaliação Final dos Encontros com as/os adolescentes/jovens – 2013 

 

Outra reflexão que nos trouxe esta capacidade desenvolvida pelas/pelos 

adolescentes/jovens de serem lideranças e agentes multiplicadores de direitos foi que, mesmo 

elas/eles não tendo todos seus direitos sociais (CORREA, PETCHESKY, 1996) garantidos, 

isso não as/os impediam ter uma consciência crítica, reflexiva e de poder demandar pelo 

reconhecimento e acesso a seus direitos sexuais e direitos reprodutivos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nos diálogos propostos, procuramos compreender com as/os adolescentes/jovens os 

significados que a sexualidade tem para/entre elas/eles, especificamente sobre o início da vida 

sexual, o namoro e outros vínculos afetivo-sexuais. Com isto, buscamos tornar visíveis as 

(des)igualdades (geração, gênero, raça, classe), diferenças e agenciamentos que elas/eles 

vivenciam e mobilizam no percurso de suas carreiras sexuais e dentro dos circuitos 

(des)integrados de convívio (família, escola, religião, posto de saúde). 

O início da vida sexual das/dos adolescentes/jovens acontece, muitas vezes, em idades as 

quais o mundo adulto considera “cedo” ou “precoce”, sendo a média entre 14 e 15 anos. As 

práticas sexuais que definem o início da vida sexual giram em torno do que é “normal” e da 

“virgindade”. O ato sexual com penetração onde se perde a “virgindade”, através do sexo 

vaginal, é considerado “normal” e o sexo anal considerado “anti-higiênico”; o sexo oral é tido 

como de “virgindade duvidosa”, somando-se ainda outras práticas que não competem por uma 

“virgindade”, como o amasso, o chamego, as carícias, os beijos, a masturbação compartilhada 

e outras ainda não ouvidas ou não nomeadas. Agora, considerar o que é “normal” no sexo 

implica em desconsiderar outras práticas, outros exercícios de viver o erótico de lésbicas, 

travestis, gays, entre outros, e dos próprios heterossexuais que subvertem, nas suas práticas 

sexuais, a própria heteronorma.  

Por outro lado, o namoro ainda mantém certas características do amor romântico. O 

adolescente/jovem tem que ir à casa da namorada para solicitar a aceitação dos pais para que 

esse namoro seja considerado “sério”, além da promessa de fidelidade e do compromisso 

futuro, como um provável casamento. Embora a não aceitação da família da pretendente não 

implique, necessariamente, no fim do namoro, pois elas podem escolher seguir adiante com o 

relacionamento escondidas dos olhares familiares.  

Outros tipos de vínculos afetivo-sexuais também são praticados na “ilegalidade” familiar, 

tais como “ficar”, “amizade colorida” e “conhecerem-se”, sendo estas as formas menos 

complicadas de viver a sexualidade sem ter que dar explicações ao mundo adulto. Segundo o 

mencionado pelas/pelos adolescentes/jovens, é no ficar que elas/eles têm sua primeira transa; 

já a “amizade colorida” é aquela que prevê também relações sexuais e nesta forma de 

relacionamento estão as amizades com os ex-namorados. Enfim, o “conhecerem-se” que 

figura como o processo onde duas pessoas estão se conhecendo para namorar ou não.  
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É preciso dizer que, para viver sua sexualidade, iniciar sua vida sexual, namorar, as/os 

adolescentes/jovens têm que conviver e fazer frente a um contexto de claras (des)igualdades 

de geração, gênero, raça e classe. 

Assim, observamos que a categoria de geração vigiada pelo “adultocentrismo” delimita, 

entre outras coisas, as normas de sua liberdade sexual, de seus direitos sexuais e de seus 

direitos reprodutivos da/do adolescente/jovem. Normas que demarcarão uma “faixa etária” 

para sustentar o status de sua dependência, como observamos no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) e no Estatuto da Juventude (EJUVE). O que não quer dizer que a maior 

desigualdade que a/o adolescente/jovem experimenta é de geração, mas ela é quem divide a/o 

adolescente/jovem do mundo adulto. 

Por outro lado, a categoria gênero, na vivência das/dos adolescentes/jovens, gera 

desigualdades transversais. Elas perpassam os limites geracionais, onde a heteronorma define 

que sexualidades podem ser inteligíveis, quem pode transar, com quem namorar, quem pode 

“ser feliz”.  

A mulher adolescente/jovem que se atreva a manifestar sua sexualidade, seus desejos e 

seus prazeres será duramente criticada e pode até sofrer maus tratos. A heteronorma não 

permite que uma mulher seja dona de seu corpo, de seus prazeres e de seu cuidado. Tal como 

observamos nas reflexões analíticas, elas e eles afirmam que a sociedade espera que a mulher 

seja mais reservada, sem desejos sexuais, sem prazer.  

A clandestinidade converte-se numa saída para as mulheres e também para os grupos 

LGBTTI para viverem sua sexualidade fora dos olhos do mundo heterossexista que os 

oprime. Embora este espaço não seja de todo libertário, elas/eles também (re)produzem, em 

maior ou menor grau, a ordem heteronormativa de sexo/gênero/desejo. O que evidencia que 

esta realidade está tão ancorada em seus corpos que ainda as/os assujeita.   

A raça e a classe são também (re)produzidas por teorias ideológicas coloniais, 

socioeconômicas, que determinam o lugar de cada um na sociedade. Assim, por exemplo, 

corpos de mulheres magras, brancas, de cabelos louros e lisos seguem sendo as figuras de 

beleza desejada, algo que se pretende alcançar através do mercado biotecnológico capitalista 

(cirurgias, produtos para emagrecer, cremes de alisamentos, entre outros).  
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As experiências apresentadas das/dos adolescentes/jovens nos permite também observar 

que os circuitos integrados pela família, escola, religião e posto de saúde não apoiam a 

sexualidade das/dos jovens, dificultando o acesso delas/deles a seus direitos sexuais e direitos 

reprodutivos e a sua saúde sexual e reprodutiva. Sendo um panorama mais constrangedor para 

as mulheres.  

Desta forma, os circuitos que dizem velar pelos cuidados e pela proteção das/dos 

adolescentes/jovens terminam descuidando e, pior, violentando os direitos delas/deles, não 

considerando sua capacidade de serem sujeitos sexuais. 

Mas, também nesses circuitos de controle do sexo/gênero/desejo, gestam-se os espaços de 

resistência, como acontecem, nas escolas, o ficar, o namorar a/o colega, as falas sobre 

sexualidade nos corredores das salas de aula, entre outros agenciamentos que tentamos 

visibilizar neste texto. No entanto, estes fatos ainda são percebidos não como parte de sua 

capacidade sexual e sim como problemas de aula que as/os professores precisam controlar. 

Por isso a necessidade de seguir lutando pelo reconhecimento de seus direitos sexuais e 

direitos reprodutivos. 

Rios (2009) assinala que a “justiça erótica” seria um caminho que possibilitaria novos 

acordos sociais sobre a sexualidade, que poderia promover o bem-estar de todas/todos. Não 

somente o cuidado com a saúde sexual e reprodutiva, mas também respeitando e acolhendo 

outras formas do erótico, o prazer da existência.  

Prazer que, como já mencionamos, é negado às mulheres quando se diz que, mesmo 

querendo, elas não podem se masturbar, ou que a mulher não pode ficar com várias pessoas 

porque é vista como uma “rapariga”, ou que precisa se casar para ser “feliz”. São normas que 

se instauram sobre um sujeito subjugado, chamado de mulher. 

A religião cristã também segue esse percurso de vigiar e punir os desejos da carne, 

tentando instaurar o temor pelo pecado como forma de controlar os corpos de seus fieis: sexo 

só depois do casamento, a masturbação e a homossexualidade estão proibidas, entre outros 

mecanismos de controle também provenientes da heteronorma e do patriarcado. Mas, 

algumas/alguns adolescentes/jovens usam essa mesma instituição chamada matrimônio para 

que suas práticas sexuais sejam aceitas pelo grupo religioso. 
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Acreditamos ter conseguido visibilizar nestes diálogos entre a pesquisa, a escrita e as 

leituras de produções referidas a este tema, alguns pontos sobre o panorama com que as/os 

adolescentes/jovens de Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca exercem sua sexualidade. 

Tentando apresentar não somente o dito, o manifesto, como também o não dito, o que 

atravessa seu cenário sexual, as teorias ideológicas (heterossexismo, capitalismo, patriarcado 

colonialismo) que sustentam e mobilizam saberes/poderes na interação micro 

macropolítica. Daí, nós consideramos que esta seja uma contribuição na área da 

psicologia para estudar a sexualidade das/dos adolescentes/jovens. 

Destarte, trabalhar a partir de uma perspectiva feminista pós-estrutural facilitou estes 

diálogos com as/os jovens sobre sua sexualidade, sempre em um processo de 

pesquisaintervençãopesquisa, o qual exigia uma reflexão analítica e crítica continuada, 

que questiona nossa posição e a posição de nossas/os interlocutores. O que nos levou a fazer 

uma reflexão sobre as interlocuções, revisar nossos diários de campo, nossos acertos, dúvidas 

e sentimentos e transformações nesse processo de fazer pesquisa.   

Desta maneira, ter feito esta pesquisa em Recife, PE (Brasil), encontrar-me com o 

feminismo, aprender outra epistemologia, outra forma de fazer ciência, questionar-me sobre 

meu lugar de saber/poder, meu compromisso como cientista social, foi e ainda continua sendo 

uma experiência de grande transformação para minha vida pessoal e profissional. 

Além disso, ter trabalhado em Suape, um lugar em “desenvolvimento”, colocou-me em 

questionamento sobre o que chamamos “desenvolvimento”: é montar um par de empresas 

extrativas e de transformação, é criar um porto, é criar centros comerciais, é deixar sem terra 

os moradores que antes viviam da agricultura e da pesca e que agora não têm espaço para 

dedicar-se ao seu trabalho? É o quê? As desigualdades em Suape não diminuíram até o 

presente momento e, em muitos casos, exacerbaram-se pela chegada de homens trabalhadores 

na sub-região. 

Então, conceitos como “desenvolvimento”, “sexualidade”, “gênero”, “geração”, “raça”, 

“classe”, “experiência” e outros que ainda não tinha ouvido, como “interseccionalidade”, 

foram (re)construídos e (re)significados no processo de formação do mestrado, de conhecer o 

feminismo pós-estrutural e de sermos questionados no campo de pesquisa.  

No campo de pesquisa, os encontros com as/os adolescentes/jovens tornaram-se uma 

experiência única, este foi um processo de ensino-aprendizagem para todas e todos nós. Como 
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já mencionei, tentei envolvê-los, de alguma forma, na produção desta pesquisa para que não 

se sentissem presentes apenas na escrita, ou nas traduções/decodificações que eu fiz de suas 

vozes ou de nossas vozes, mas também, de alguma maneira, que eles/elas estivessem 

presentes com voz e vez. Essa perspectiva nos levou a produzir o vídeo “Ação Juvenil pelos 

direitos sexuais de todos e todas”, uma tecnologia social que os apresentasse como sujeitos de 

direitos, capazes de responsabilizar-se por sua sexualidade e, por sua vez, pudessem fazer 

diálogo através deste material audiovisual com outros jovens.   

Além disso, os desenhos apreciados em cada capítulo da dissertação foram elaborados por 

Alex, um dos jovens participantes das rodas. Em cada desenho ele deixou sua própria 

apreciação de nosso trabalho e dos capítulos, os quais foram explicados em reunião com ele e 

outro jovem que também participou das rodas. Não pretendo explicar cada desenho porque 

desejo que eles criem certas sugestões na/no leitora/leitor. Quero apenas compartilhar 

algumas referências sobre este último desenho que, de alguma forma, é o resumo de todos os 

nossos cuidados éticos e políticos de fazer ciência na perspectiva feminista pós-estrutural. 

Iniciarei com o desenho da mão esquerda com fantoches de imagens de adolescentes/jovens 

nos dedos. Este desenho nos convida a fazer o seguinte questionamento: Elas/eles foram 

fantoches da pesquisa? Esse foi o cuidado central de nossa pesquisa, sabendo que partimos de 

um lugar de saber/poder da ciência, buscamos manter certo ceticismo para não nos enganar 

com falsas relações horizontais. Assim, tínhamos claro o nosso lugar e as nossas intenções, 

mas estávamos dispostos a ser questionados por eles/elas, a (des)estruturar juntos o trabalho 

de pesquisa e a nos envolver em um processo de ensino-aprendizagem. De modo que, como 

explicou Alex, a mão esquerda com fantoches representa uma equipe tão entrosada que 

constitui uma só estrutura de esquerda, também política. Observando, assim, este desenho, 

formando um conjunto com todos os outros, completa o significado: uma equipe de 

adolescentes/jovens formadores de seus próprios conhecimentos.  

Desta maneira quis tecer a última costura da dissertação, sem, com isto, querer fechar a 

temática, nem deixar de refletir sobre a metodologia feminista usada aqui, mas tentando 

despertar a curiosidade da/do leitora/leitor para novas pesquisas na área sobre este tema, a fim 

de seguir encontrando novas formas de fazer pesquisa que possam visibilizar a voz das/dos 

adolescentes/jovens como sujeitos capazes de debater e exigir seus próprios direitos sexuais e 

direitos reprodutivos, além de lutar contra as desigualdades que as/os atingem.  
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APÊNDICE A – CARTA DE ANUÊNCIA 

 

 

Escola Pastor José Florêncio Rodrigues.  

Engenheiro Florêncio Albuquerque, S/N - Vila Santo Inácio, Cabo de Santo Agostinho - PE, 

54505-550. (81) 3181-2947   

 

CARTA DE ANUÊNCIA 

Declaro que a Escola Pastor José Florêncio Rodrigues têm conhecimento e apoia a 

realização do projeto de pesquisa da mestranda Rocio Del Pilar Bravo Shuña intitulada 

“Significados associados ao Inicio da Vida Sexual e Reprodutiva das/dos adolescentes/ 

jovens residentes do Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca– PE”, que se integra ao programa 

Diálogos para o desenvolvimento social em Suape, desenvolvido pela Universidade Federal 

de Pernambuco (UFPE), sob coordenação do Professor Dr. Luis Felipe Rios do Nascimento, 

do Departamento de Psicologia. 

 

 

Recife, 15 de Maio de 2013. 

 

 

_____________________________________________ 
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APÊNDICE B: FICHA DE INSCRIÇÃO DO(A) PARTICIPANTE 

 

Data de Inscrição: ______/______/_______ 

Nome do(a) Cliente: ____________________________________________________________ 

Endereço: _____________________________________________________________________ 

Bairro: ________________________ Cidade: ______________________ Estado: ___________ 

CEP: ________________ Telefone fixo: __________________ Celular: __________________ 

Email: ______________________________________________ 

Naturalidade: ___________________________ Data de Nascimento: _____/_____/________ 

Idade: _____________ Sexo: ________________ Estado Civil: __________________________ 

Escolaridade: ___________________________ Profissão: ______________________________ 

Ocupação: _____________________________ Renda: ______________________ 

Religião: Não (  ) / Sim (  ) – Qual? _________________ Cor declarada: __________________ 

Nome do Pai: __________________________________________________________________ 

Nome da Mãe: _________________________________________________________________ 

Responsável:__________________________________________________________________ 

Descrição familiar: 

Nome Vínculo Ocupação Renda 

    

    

    

    

    

 

Em caso de emergência avisar a ______________________________________Telefone:________________________________ 

 

Observações:__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 
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APENDICE C- DINÁMICAS UTILIZADAS NAS RODAS DE DIÁLOGOS 

1. Dinâmica “Dançando” 

Objetivos: Aquecimento e apresentação do grupo. 

Data de Trabalho: quarta-feira 29/05/2013 

Duração: 10 minutos. 

Participantes: 14 a + 

Material: Duas canções - Forro Pagode Russo (Luiz Gonzaga) e Frevos nº 1, 2 e 3 do 

Recife (Composição de Antônio Maria). 

Etapas: Formar grupos para apresentar-se usando como guia um número e colocando 

um fundo musical que convide à dança. Iniciamos com o número “2”, logo “4”, depois 

“7” e agora “Todos juntos” formando um grande grupo.  Isto com a finalidade de 

mudar de colega e formar grupos com a quantidade assinalada. 

2. Dinâmica “Fazendo uma escultura sobre namorar” 

Objetivos: Comunicação não verbal e fechamento da roda. 

Data de Trabalho: quarta-feira 29/05/2013 

Duração: 5 minutos. 

Participantes: 14 a + 

Material: Uma maquina fotográfica. 

Etapas: Convidar a um participante a que inicie uma escultura referida ao tema 

“namorar” e os outros se agregam a essa mesma imagem em seqüência; até formar 

uma grande escultura. No final tiramos uma foto da figura formada. 

3. Dinâmica da “Formiginha safada”. 

Objetivos: Aquecimento e Comunicação não verbal. 

Data de Trabalho: quarta-feira 05/06/2013 

Duração: 10 minutos. 
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Participantes: 14 a + 

Material: Nenhum. 

Etapas: A dinâmica se realiza com todos/as juntos formando uma grande roda. A 

primeira etapa consiste em que um participante desta roda vai colocar uma 

“formiginha” que vai morder alguma parte do corpo de seu colega que está a sua 

direita. Assim, esta “formiguinha” passa entre elas/eles até chegar ao primeiro 

participante que colocou a formiga.  Na segunda etapa, trocamos a consigna por dar 

um beijo, ou seja, cada participante tem que dar um beijo onde aformiginha mordeu o 

corpo de seu colega.  

4. Dinâmica “Epo- Etata- Epo, Tuki, Tuki” 

Objetivos: Energizar e fechamento da roda. 

Data de Trabalho: quarta-feira 05/06/2013 e sexta-feira 07/06/2013 

Duração: 10 minutos. 

Participantes: 14 a + 

Material: Nenhum. 

Etapas: Todas/os são convidados a forma uma “Mandala energizante” engajando o 

dedo polegar do punho direito, no punho direito do colega que está ao lado esquerdo; 

assim sucessivamente até fechar o círculo de energia. Logo soltamos nossas mãos e 

empeçamos a cantar “Epo- Etata- Epo, Tuki, Tuki” fazendo movimentos corporais 

(Epo- palmas nas pernas, Etata- palmas nos ombros, Tuki- assinalamos a cabeça) ao 

som da música. 

 

5. Dinâmica “Vamos assinar” 

Objetivos: Aquecimento e Introdução no tema de DST/HIV. 

Data de Trabalho: sexta-feira 07/06/2013 

Duração: 10 minutos. 

Participantes: 14 a + 
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Material: Folha de papel e canetas. 

Etapas: Esta dinâmica consiste em convencer a outra pessoa a assinar uma folha, que 

contém previamente certas abreviaturas marcadas pela facilitadora (Sc= Sem 

camisinha, CC= Com camisinha, PSC= Professional do sexo que usa camisinha, 

DST= Doença sexualmente transmissível, P= Pílula contraceptiva, PDS= Pílula do dia 

seguinte, SA= Sexo anal, CI= Coito interrompido); os significados das abreviaturas só 

serão ditos depois da dinâmica para abrir o debate sobre DST/HIV. 

6. Dinâmica “Historia em Quadrinhos (HQ)” 

Objetivos: Reflexão e Trabalhando juntos. 

Data de Trabalho: sexta-feira 07/06/2013 

Duração: 30 minutos. 

Participantes: 14 a + 

Material: Folha de cartolina e lápis de cores. 

Etapas: Primeiro as/os participantes são agrupados em cinco sub-grupos para elaborar 

os HQ. Logo cada grupo escolhe por sorteio um dos cinco temas: “Inicio sua vida 

sexual”, “os pais dela ou dele souberam que já transo”, “a escola soube que eu gosto 

de pessoas do meu mesmo sexo”, “eu preciso ter uma camisinha”, “eu soube que uma 

pessoa de distinta raça que eu e/ou mais rica ou menos rica, gosta de mim”. Ao final 

de cada elaboração cada grupo explica o HQ. 

7. Dinâmica “o Nó” 

Objetivos: Trabalhando juntos e Comunicação não verbal. 

Data de Trabalho: sexta-feira 07/06/2013 

Duração: 10 minutos. 

Participantes: 14 a + 

Material: Nenhum. 
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Etapas: Se solicita que duas/dois participantes esperam fora da sala. O grupo restante 

forma uma roda de mãos dadas; e sem soltar as mãos elas/eles se enroscam num nó. 

Logo se chama as/aos duas/dois participantes a que entrem na sala e que tentem 

desatar o nó só dando instruções verbais. 
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ANEXO A: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – OFICINAS 

 

Caro participante, 

Gostaríamos de convidá-lo a participar como voluntário da pesquisa Diálogos para o 

Desenvolvimento Social em Suape, um estudo sobre desenvolvimento social e promoção da 

saúde na região de Suape, realizado pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), sob 

coordenação dos Professores Dr. Luis Felipe Rios do Nascimento e Dr. Benedito Medrado, do 

Departamento de Psicologia e Dra. Juliane FeixPeruzzo do Departamento de Serviço Social 

da UFPE. 

O objetivo deste estudo é conhecer as opiniões, conhecimentos e atitudes de pessoas que 

residem ou trabalham na região de Suape sobre temas concernentes à saúde sexual e 

reprodutiva, uso abusivo de álcool e outras drogas, violência sexual e de gênero e sobre a 

própria presença do projeto no município.  

Sua forma de participação consiste em permitir que as discussões durante as atividades da 

formação integrante da Ação Juvenil sejam relatadas pelos monitores para fins da pesquisa. 

Não será cobrado nada pela sua participação; não estão previstos ressarcimentos. 

Consideramos que algumas questões discutidas durante as oficinas são íntimas e pessoais, 

sendo garantido aos participantes a liberdade de não se posicionar sobre elas, interromper a 

sua participação, bem como retirar seu consentimento, em qualquer momento do processo. 

Ainda assim, caso a sua participaçãovenha a causar algum transtorno, poderá solicitar 

encaminhamento para a Clínica Psicológica da UFPE. Ressaltamos também que a 

apresentação dos resultados cuidará para preservar a identidade dos depoentes 

Muitas pessoas se sentem beneficiadas em possibilitar informações que possam ajudar a 

melhor entender aspectos relacionados à promoção da saúde.  Do mesmo modo, participar das 

oficinas, conduzida por profissionais que lidam com questões referentes aos temas do projeto, 

é um benefício direto pela participação.  

Desde já agradecemos sua atenção e participação e colocamo-nos à disposição para maiores 

informações. Em caso de dúvida(s) e outros esclarecimentos sobre esta pesquisa você poderá 

entrar em contato com o responsável principal Luis Felipe Rios do Nascimento, telefone (81) 

2126.8270. O referido professor será responsável pela guarda dos dados da pesquisa, os quais 

ficarão arquivados no Laboratório de Estudos da Sexualidade Humana, localizado no 

Departamento de Psicologia da UFPE. 

Após ter sido esclarecido(a) sobre as informações acima, no caso de aceitar fazer parte do 

estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do 

pesquisador responsável. Em caso de recusa você não será penalizado(a). 

 

Local, data:  



153 
 

 
 

Nome e assinatura do pesquisador: 

_______________________________________________________________ 

* * * 

Declaro que entendi os objetivos desta pesquisa, bem como, minha forma de participação, 

riscos e benefícios de minha participação. Eu li e compreendi este termo de consentimento, 

portanto, eu concordo em dar meu consentimento para participar como voluntário desta 

pesquisa. 

 

Local, data  

Nome e assinatura do entrevistado: 

_______________________________________________________________ 

Nome e assinatura de testemunha 1: 

_______________________________________________________________ 

Nome e assinatura de testemunha 2: 

_______________________________________________________________ 

 

Responsável legal e local onde serão arquivados os dados da pesquisa: Prof. Luis Felipe 

Rios do Nascimento - Endereço: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) - Centro de 

Filosofia e Ciências Humanas, 9º. Andar, Cidade Universitária. Recife/PE - Telefones 

p/contato: 2126.8270 

Comitê de ética responsável: Avenida da Engenharia, S/N - 1º andar, CEP: 50740-600, 

Cidade Universitária Recife - PE, Brasil. Telefone/Fax do CEP: (81) 2126-8588 - E-mail do 

CEP: cepccs@ufpe.br 
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ANEXO B: TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 

Eu,_________________________________________________, responsávelpor ____ 

_______________________________________, autorizo-o (a) a participar das oficinas 

realizadas pelo Projeto Diálogos para o Desenvolvimento Social de Suape- UFPE. Estou 

ciente de que estas oficinas trabalham saúde sexual e reprodutiva, uso abusivo de álcool e 

outras drogas, violência sexual e de gênero e sobre a própria presença do projeto no 

município de Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca através de atividades lúdicas, vídeos e 

debates e que tais atividades ocorreram nos dias nos dias 29/Maio, 05/Junho, 07/Junho e 

11/Junho, das 11h às 17h. 

 

Autorizo o (a) participante a ser filmado e fotografado durante as oficinas, (desde que o (a) 

mesmo(a) esteja de acordo) para fins de registros e utilização em oficinas/formações.  

Sim           

Não 

 

_____________________________ 

(Assinatura do responsável)  
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ANEXO C: QUESTIONÁRIO 
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