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CAPÍTULO 10 

SEXUALIDADE, GÊNERO E GERAÇÕES:  
CONTINUANDO O DEBATE 

Maria Juracy Filgueiras Toneli 
Universidade Federal de Santa Catarina 

As pessoas dizem: “o prazer passa, a juventude 
acaba. Que eles tenham prazer, afinal sabemos 
que isso não os levará muito longe. Pagarão 
bem caro por esse prazer, com sofrimento e 
dor, com solidão, com rupturas, com disputas, 
com ódio ou com ciúme”, em suma, sabe-se que 
o prazer é compensado e, por conseguinte, ele 
não incomoda. Mas a felicidade... A felicidade 
não é resgatada por nenhuma infelicidade 
fundamental... Então, as coisas se tornam 
intoleráveis.  
FOUCAULT citado por ERIBON, 1994/1996, p.168. 

 proposta do tema deste simpósio parece-me demasiadamente 
abrangente e desafiadora. A justaposição de três conceitos complexos 

e polêmicos, por si só, já representa um desafio hercúleo, na medida em que 
a própria definição dos termos caracteriza-se como polissêmica e 
polifônica, revelando seu caráter histórico. Torna-se necessário, portanto, 
nessa introdução, o esclarecimento do lugar teórico que elegi nesse 
momento, mesmo porque, parece-me que no campo da Psicologia (e não 
apenas nele), persistem confusões que merecem um pouco mais de atenção. 

Com intuito de uma primeira aproximação que me possibilitaria 
adentrar ao tema, busquei referências junto à BVS (Biblioteca Virtual em 
Saúde) uma das mais consultadas pela área da Psicologia, que inclui, por 
exemplo, a Scielo (Biblioteca eletrônica que abrange uma coleção 
selecionada de periódicos científicos brasileiros), a LILACS (Literatura 
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Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e a MEDLINE 
(Literatura Internacional em Ciências da Saúde). Com a palavra-chave 
gênero, acessei 2089 títulos na Scielo, 4947 na LILACS, e 14736 na 
MEDLINE. Filtrando esses indicadores para os títulos que estão agregados 
no Índex Psi Periódicos Técnico–Científicos, encontrei 257 menções, 10 no 
Índex Psi Periódicos de Divulgação Científica, 90 Índex Psi Teses 83 no 
PEPsic Periódicos Eletrônicos em Psicologia. 

Ainda que não tenha conseguido analisar todos os itens, dediquei-me 
um pouco mais à Scielo, buscando nos resumos disponibilizados na página 
brasileira (415), pistas que pudessem me auxiliar a entender quem, como e 
porque tem utilizado o termo gênero em seus trabalhos. É importante 
destacar que, ao pesquisar gênero e sexualidade, encontrei 35 títulos, e com 
as palavras-chave gênero e geração, apenas dois. Cruzando as três palavras-
chave, não encontrei nenhum trabalho. 

Os trabalhos encontrados refletem, no meu entender, tanto a 
diversidade das definições possíveis para gênero e as tradições teóricas e 
metodológicas a ele associadas, quanto, correlatamente, a diversidade 
interna da própria área da Psicologia. Nesse caso, por exemplo, é possível 
encontrar trabalhos que se dedicam a algum gênero animal ou vegetal, 
literário e/ou do discurso, assim como aqueles que ainda utilizam gênero 
como sinônimo da variável sexo. Em contrapartida, as filiações teórico–
epistemológicas apontam, também, para debates complexos que incluem as 
perspectivas pós-estruturalistas, o diálogo com a psicanálise e a discussão 
sobre as adequações metodológicas que o conceito exigiria. Destacam-se os 
trabalhos publicados em revistas acadêmicas dedicadas aos feminismos 
como a Revista Estudos Feministas (REF) e a Cadernos PAGU, assim 
como a revista Psicologia & Sociedade da ABRAPSO, em um cenário que 
inclui revistas das mais diversas áreas, em especial as da Saúde e da 
Educação. 

Nesse contexto diverso, penso ser necessária a recuperação da história 
do conceito, uma vez que as palavras, ideias e coisas que significam têm uma 
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história e lutar por uma única definição ou sentido parece, de antemão, uma 
causa perdida (SCOTT, 1990). É de autoria da historiadora norte-americana 
Joan Scott o texto que marcou visivelmente a produção acadêmica que utiliza 
o conceito gênero, haja vista o número de trabalhos que o citam direta ou 
indiretamente. Cunhado pelo feminismo anglo-saxão, a partir da chamada 
“segunda onda” do movimento feminista e em oposição a sexo, gênero 
pressupunha a forma como cada grupo cultural “dramatiza” o binarismo 
sexual, rechaçando a fatalidade da natureza. Nesse texto datado, Scott define 
o conceito de forma a incorporar a assimetria atribuída aos sexos e ao gênero, 
e, portanto, a noção de que as relações de gênero são relações de poder. 
Analisa, ainda, as principais tradições teóricas que trabalhavam com o 
conceito, mostrando seus limites e possibilidades. Pode-se afirmar que, na 
época, o próprio conceito de gênero mantinha alguns binarismos que criticava 
como o de natureza–cultura, uma vez que o gênero seria socialmente 
construído e o sexo corresponderia ao que é biologicamente dado. 

Os desdobramentos e debates teóricos, no entanto, permitiram pensar 
que o próprio binarismo sexual é uma produção cultural e o corpo deixa de 
ser uma constante para ser visto como uma variável. Tomas Lacquer (2001), 
por exemplo, recupera a história da noção de corpo, mostrando como, no 
pensamento ocidental a partir do século XVII, as características físicas 
passaram a ser vistas como a origem das distinções masculino/feminino, 
culminando na noção contemporânea do corpo bissexuado. A partir de então, 
as diferenças anatômicas passaram a ser pensadas em termos de 
descontinuidade e oposição e não mais como continuidade e hierarquia, tal 
qual no modelo do sexo único que pensava as diferenças como sendo de grau 
(COSTA, 1996; NICHOLSON, 2000; LACQUER, 2001). Essa operação que 
cunhou, inclusive, nomes diferentes para os órgãos sexuais, ou seja, 
linguisticamente os instituiu como distintos, permitiu a ideia da “identidade 
sexual” enraizada em um corpo diferenciado. 

Esse binarismo aparece presente no feminismo da “segunda onda” o 
feminismo da diferença que, de certa maneira, apresentava um discurso que, 
por um lado, diferenciava essencialmente mulheres e homens, e, por outro 
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lado, igualava as mulheres entre si, de forma a permitir a produção do 
sujeito político “mulheres”. Ou seja, o retorno ao determinismo biológico 
do qual se quer escapar mantém-se presente nessa lógica (igualdade na 
diferença), dando a entender que há algo fixo e imutável que se aplicaria a 
todas as mulheres como uma verdade trans-histórica (SCOTT, 2002). 

A desconstrução da oposição binária igualdade/diferença é 
defendida por Scott (1988), uma vez que oculta a interdependência dos 
dois termos (a diferença não impede a igualdade e esta, por sua vez, não 
significa a eliminação da diferença). A igualdade reside na diferença, para 
Scott, e o discurso da diferença macho–fêmea oculta as inúmeras 
diferenças entre as mulheres (e entre os homens). A autora defende, 
portanto, a tese da diferença múltipla ao invés da diferença binária, 
entendendo que mulheres entre si diferenciam-se quanto à origem de 
classe, raça/etnia, geração, comportamento, caráter, desejo, subjetividade, 
sexualidade, experiência histórica. 

Na esteira do debate, posições diversas são encontradas. Dentre elas, 
destacam-se as de Linda Nicholson (2000) e Judith Butler (1990, 1993a) que 
problematizam a ideia de natureza como algo dado e comum a todos os 
grupos culturais. Ademais, defendem a tese de que o gênero não é algo 
como uma inscrição cultural (significação) sobre um sexo previamente 
dado. Antes, o corpo e o sexo são interpretados e instituídos pelo gênero, de 
sorte que em determinadas culturas africanas pessoas com a genitália 
feminina podem ser pensadas como maridos, ou em grupos indígenas 
americanos uma pessoa com genitália masculina pode ser entendida como 
meio-homem e meio-mulher (NICHOLSON, 2000). Ou seja, não se pode 
postular a diferença entre os sexos em termos de substância, mas sim como 
uma ação performativa sem status ontológico (BUTLER, 1993a e 1993b), 
produzida pelas práticas discursivas responsáveis pelas categorizações 
como homens e mulheres (LACLAU & MOUFFE, 1985). 

Nessa perspectiva o sexo é produzido pelo gênero. O gênero é 
performático e múltiplo, é ação e não identidade ou totalidade, e está 



 

151 

associado a outros vetores de distinção como classe, etnia e geração. E 
finalmente, as diversidades intracategorias revelam tanto quanto aquelas 
entre categorias, o que politicamente leva às coalizões por afinidades e não 
por identidades, de forma a superar as matrizes identitárias totalizadoras 
(HARAWAY, 2000; BUTLER, 1990). 

Dessa forma, pode-se afirmar com Butler (1990) que: 

O gênero pode também ser designado como o verdadeiro aparato de 
produção através do qual os sexos são estabelecidos. Assim, o gênero 
não está para a cultura como o sexo para a natureza; o gênero é 
também o significado discursivo/cultural pelo qual a ‘natureza 
sexuada’ ou o ‘sexo natural’ é produzido e estabelecido como uma 
forma ‘pré-discursiva’ anterior à cultura, uma superfície politicamente 
neutra sobre a qual a cultura age (BUTLER, 1990, p. 7). 

Simultaneamente, essas proposições permitem pensar a sexualidade 
como construções sociais e históricas que sempre implicam certo tipo de 
conexão com as relações de poder. Nos dizeres de Gayle Rubin (1998): 

O âmbito da sexualidade (...) tem sua própria política interna, 
iniquidades e modos de opressão. Como acontece com outros 
aspectos do comportamento humano, as formas institucionais 
concretas da sexualidade humana, num espaço e num tempo 
determinados, são produtos da atividade humana. Elas são repletas de 
conflitos de interesse e manobra política, tanto de natureza proposital 
quanto circunstancial. Nesse sentido, sexo é sempre politizado. Há, 
porém, períodos históricos nos quais a sexualidade é mais contestada 
e abertamente politizada. Nesses períodos, o domínio da vida erótica 
é efetivamente renegociado (RUBIN, 1998, p. 100). 

Tomo por base aqui as ideias de Michel Foucault, para quem a 
sexualidade foi inventada como um “instrumento–efeito na expansão do 
biopoder” (DREYFUS & RABINOW, 1995, p. 185). Na passagem do século 
XVIII para o século XIX, houve uma mudança de uma sexualidade como 
aspecto indiferenciado da vida cotidiana e relativamente livre, para outra 
vigiada e controlada. O dispositivo da sexualidade (entendido como 
estratégias de força que suportam tipos de saber e vice-versa) permitiu ao 
biopoder estender suas redes ao sujeito individual. Com efeito, até o século 
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XVIII, os principais códigos legais ocidentais centravam-se no dispositivo 
da aliança que articulava as obrigações religiosas ou legais do casamento 
com a transmissão da propriedade e dos laços de sangue, constituindo o 
sistema social. O dispositivo da “sexualidade” tem sua origem na separação 
do sexo do dispositivo da aliança. 

A sexualidade é da ordem do indivíduo. Diz respeito aos prazeres e 
às fantasias ocultos, aos excessos perigosos para o corpo e passou a ser 
considerada como a essência do ser humano individual e núcleo da 
identidade pessoal. Para Foucault (1984, 1994, 1997), as formas de 
dominação ligadas à identidade sexual são características de nossas 
sociedades ocidentais e, por isso mesmo mais difíceis de serem 
identificadas por nós que preferimos acreditar que os movimentos de 
autoexpressão sexual são resistências às formas de poder em vigor. 
Foucault (1984, 1994, 1997) não os vê como inerentemente livres ou opostos 
à dominação. A reformulação do discurso sobre a sexualidade em termos 
médicos demonstra bem sua articulação com uma forma poderosa de saber 
que conecta indivíduo, grupo, sentido e controle. As classificações das 
perversões, das sexualidades desviantes e “improdutivas”, encontram-se 
associadas a uma “ortopedia” do sexo que incide sobre o corpo o lugar da 
sexualidade que passa a ser escrutinado nos menores detalhes em busca de 
todos os segredos biológicos e psíquicos. 

Os dispositivos de saber e poder sobre o sexo se desenvolvem, desde 
o século XVIII, a partir de quatro grandes conjuntos estratégicos: (1) 
“Histerização do corpo da mulher”: tríplice processo pelo qual o corpo da 
mulher foi analisado como corpo integralmente saturado de sexualidade, 
integrado ao campo das práticas médicas e posto em comunicação orgânica 
com o corpo social, com o espaço familiar e com a vida das crianças; (2) 
“Pedagogização do sexo da criança”: pais, famílias, educadores, médicos e, 
mais tarde, psicólogos devem se encarregar continuamente do controle 
sexual destes pequenos seres em perigo; (3) “Socialização das condutas de 
procriação”: socializações econômica, política e médica, que visam incitar 
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ou frear a fecundidade dos casais; (4) “Psiquiatrização do prazer perverso” 
(FOUCAULT, 1997, p. 99–100). 

A nova tecnologia do sexo desenvolve-se, segundo Foucault (1997), 
ao longo de três eixos: o da pedagogia, tendo como objetivo a sexualidade 
específica da criança, o da medicina, com a fisiologia sexual própria das 
mulheres, e o da demografia, com o objetivo da regulação espontânea ou 
planejada dos nascimentos e das populações. Basicamente, ela vai se 
ordenar em torno da instituição médica, da exigência da normalidade e do 
problema da vida e da doença. 

Ainda hoje, em nossa sociedade, vemos a articulação desses três 
campos —medicina, demografia e pedagogia— na administração da conduta 
sexual da população. Exemplos disso são os dados demográficos sustentando 
as argumentações de médicos e do governo sobre as necessidades de 
planejamento familiar, em geral voltado para as populações pobres. O acesso à 
informação aparece como elemento chave —ainda que não suficiente— para 
esse controle, o que pode ser constatado por meio das políticas públicas na 
área da Educação que propõem a educação sexual como uma das tarefas das 
escolas. As concepções médico–higienistas, que influenciaram profundamente 
a política educacional oficial no Brasil no século XIX, também exerceram 
influência na educação sexual no século XX, que tinha como objetivo o 
combate à masturbação, às doenças venéreas e o preparo da mulher para o 
papel de esposa e mãe, procurando assegurar a saudável reprodução da espécie 
(BONATO, 1996). Hoje, apesar da força das concepções médico–higienistas 
não ser mais a mesma dos séculos XIX e XX, de uma forma ou de outra, elas 
ainda se mantêm presentes nos espaços escolares como forma de “prevenir” as 
DST/AIDS e a chamada “gravidez precoce”. 

Voltamos, então, à questão da produção dos corpos, incluindo seus 
atributos femininos e masculinos, num processo significativo que restitui, 
no discurso e na matéria, as representações valorativas que dão sentido às 
relações sociais. Assim, a sexualidade torna-se o eixo principal da 
identidade e do ser no mundo, fundamentando-se em valores institucionais 
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tais como procriação, casamento e família, em um contexto de 
heteronormatividade. Essa complexa engrenagem compreende todo um 
sistema de representações e autorrepresentações codificadas em normas, 
regras, paradigmas morais e modelos corpóreos, constituindo o que Tereza 
de Lauretis (1987) chama de “sistema sexo gênero”, que delimita os campos 
do aceitável, do dizível, do compreensível. Para Butler (1993a) trata-se do 
inteligível e do não inteligível, de forma a delimitar aquilo que é 
considerado humano, não humano e inumano. De Lauretis (1987, p. 19) 
aponta para “as tecnologias do gênero” que de maneira discursiva ou 
imagética “(...) têm o poder de controlar o campo do sentido social e então 
produzir, promover ou implantar as representações de gênero”. 

Para Foucault (1997, p. 145–146) “é pelo sexo efetivamente, ponto 
imaginário fixado pelo dispositivo de sexualidade, que todos devem passar 
para ter acesso à sua própria inteligibilidade (…), à totalidade de seu corpo 
(…), à sua identidade”. Assim, como postula Butler, “não há identidade de 
gênero atrás da expressão de gênero; esta identidade é performativamente 
constituída pela expressão que deveria ser o seu resultado” (BUTLER, 1990, 
p. 25). O gênero, portanto, cria o sexo e não a evidência de seu contrário. 
Essa perspectiva, portanto, permite a desconstrução da ilusória evidência do 
sexo biológico como demarcador dos limites identitários. 

Como articular, então, gênero e sexualidade com gerações? A 
categoria geração se insere nas redes sociais que comunicam as estruturas 
de poder na sociedade, e também demonstra com muita clareza, diferenças 
decorrentes da vivência de ciclos domésticos em pontos variados, e da 
passagem do tempo histórico. A geração então, com as suas diferenças e/ou 
semelhanças nos discursos sobre sexualidade aponta continuidades e 
mudanças na formação de redes sociais que evidenciam inserções 
particulares nas estruturas de poder. 

As posições ocupadas por homens e mulheres, crianças e idosos, 
diferenciam-se conforme mudanças contextuais relativas ao tempo 
histórico, à classe, à etnia, dentre outros vetores. No entanto, os 
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essencialismos parecem permanecer aqui, uma vez que a partir da 
instauração da capacidade biológica de gerar outro ser, a dependência 
incontornável da mulher em relação a seu corpo sexuado na incapacitação 
que resulta da TPM (tensão pré-menstrual) ou na universalização dos 
“males” da menopausa, reduz a multiplicidade da experiência à imagem da 
mulher fragilizada por uma natureza que justifica e reitera seu lugar 
subordinado (“a histérica”) (SWAIN, 2001). Por outro lado, aos homens, 
especialmente aos jovens, é atribuída uma incapacidade de controle dos 
“instintos sexuais” de forma a justificar uma série de comportamentos 
considerados essencialmente masculinos. 

Embora o processo de transição à vida adulta tenha se alterado nas 
sociedades urbanas ocidentais contemporâneas, incluindo mudanças nas 
concepções de infância, nas organizações familiares e autoridade parental, 
bem como nas normas educativas, a matriz heteronormativa de gênero 
ainda parece pregnante com suas prescrições, produzindo corpos sexuados 
inteligíveis e não inteligíveis. Pode-se afirmar, também, que a regulação da 
sexualidade jovem está na ordem do dia, justificada e medicalizada por 
meio do debate sobre a gravidez, o aborto, a AIDS, a violência, entre outros 
“problemas de saúde pública”. 

O que dizem os jovens sobre o corpo: diferenças de sexo ou de gênero? 

Para ilustrar o que tentei desenvolver até aqui, trago resultados 
relativos ao campo de Florianópolis, de pesquisa multicêntrica que 
investigou as práticas sexuais e reprodutivas de jovens de 15 a 24 anos, de 
ambos os sexos, por meio de entrevistas e grupos focais1, nos quais foi 
utilizada uma pequena história de dois jovens (Camila e Tiago), como 
dispositivo disparador da discussão. A imagem corporal, para estes jovens, 
está associada a imagens e influências ditadas pela moda e pela mídia 
nacional. Corpos malhados significam corpos saudáveis. No entanto, apesar 
                                                           
1 Exercício dos direitos sexuais e reprodutivos: caminhos para a construção de outros olhares 
sobre os adolescentes. Projeto multicêntrico contemplado com bolsas PQ e IC do CNPq e 
com verba do Ministério da Saúde, em parceria com o Instituto Papai/PE. 
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de concordarem que devam ter um padrão estético que acople um corpo 
físico malhado, quase nenhum dos rapazes adere a academias e trabalhos 
físico–corporais. Há uma preocupação maior por parte das meninas em 
relação aos cuidados com o corpo, principalmente sobre a estética corporal. 
A imagem corporal tem uma dimensão estética muito pontual no relato das 
informantes e remete aos padrões de beleza socialmente legitimados, 
veiculados pela mídia e valorizados pelos pares. 

Pergunta: Com relação ao seu corpo, você se cuida? Como? 
“Eu faço regime porque eu acho legal, do meu corpo eu cuido para 
não engordar demais” (VIVIANE2, 15 anos) 
“O que eu posso eu me cuido. Como bastante salada, bastante fruta, 
tô sempre correndo. Mas eu já fui mais magra (CÁTIA, 21 anos) 

Modelos de camadas médias urbanas são apreendidos e visualizados 
nos/ pelos discursos dos jovens, mostrando que o corpo é produzido por 
meio de apetrechos (roupas, calçados e adornos) a partir de parâmetros 
contemporâneos que indicam, para os rapazes, uma cultura urbana hip hop 
divulgada, entre outros meios, pelas novelas da televisão. Alusões a grupos 
de rock que cantam a realidade dos morros também aparecem, e o funk 
carioca começa a se fazer presente na realidade desses grupos3. 

Pergunta: Você acha que alguém ou alguma coisa pode influenciar a 
forma do jovem pensar? “A música influencia bastante, eu acho, os 
jovens, adolescentes da periferia. Televisão, muito. Até na formação 
né. Criança que vê muito filme e vive ligado na televisão, ela acaba 
absorvendo aquele tipo de vida que a televisão passa (...) Tipo, na 
minha comunidade e nas comunidades... Eu moro na periferia, eu 
sempre fiquei sacando tudo. Teve a minha fase também, a fase que 
tava vindo depois de mim e teve a antes de mim... Eu saquei tudo, 
porque o rap, ele passa pra ti a ideia de não fazer aquilo, retratando a 
realidade da favela e dizendo pra você não seguir o caminho errado 
(HUGO, 21 anos). 

                                                           
2 Todos os nomes são fictícios. 
3 Ver: SOARES, L. S., BILL, MV, ATHAYDE, C (2005). Cabeça de Porco. Rio de Janeiro: 
Ed. Objetiva. 
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Há uma demanda explícita pela possibilidade de consumir 
mercadorias investidas de valores de camadas médias, veiculadas pela 
mídia e reforçadas pelas relações entre os pares. Tal demanda é muito 
frequentemente atendida e esses jovens, garotos e garotas, transitam pelos 
territórios socialmente reconhecidos como próprios de consumo de camadas 
médias, como os shopping centers, e circulam nestes espaços com adereços 
corporais, reproduzindo performances mediadas pelas relações de consumo. 
O trabalho aparece como um meio pelo qual essa demanda é atendida, 
sendo que um dos informantes relatou que a participação no tráfico foi uma 
mediação importante para possibilitar o acesso a tais bens. 

Tal relação entre imagem corporal, acesso aos bens de consumo e à 
cultura do tráfico nos morros remete a uma discussão sobre a constituição 
das próprias subjetividades desses/as jovens e, portanto, de como eles/as se 
lançam no mundo e quais mediações são significativas no estabelecimento 
de relações entre os pares. 

Entre os garotos, o padrão normativo de imagem corporal é 
enfatizado, valorizando o modelo heterossexual, branco e “sarado”. A 
questão do corpo é tomada a partir de um tópico central, a saber, como eles 
se veem e lidam com seu corpo. A imagem corporal relaciona-se também a 
uma “identidade” ou subjetividade jovem. 

Os meninos mais jovens demonstram-se mais desinibidos para falar 
da imagem corporal das meninas do que deles mesmos. Quando se 
referem ao corpo das garotas, apresentam descrições mais detalhadas, 
descrevendo partes do corpo; já quando solicitados a falar da imagem 
corporal de meninos, alguns se recusam a dizer, demonstrando traços 
homofóbicos, expressos por meio de comentários jocosos sobre a relação 
entre corpos de rapazes e algo que os aproxime, em alguma medida, a 
modelos femininos. Os garotos demonstram acreditar que as garotas de sua 
idade se sentem bem com seu corpo, pois este está se desenvolvendo, no 
entanto ressaltam que algumas esperam algo diferente, ou seja, esperam que 
seus corpos se modifiquem, adequando-se a um modelo de um corpo 
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esbelto e esperado (“violão”, gostoso aos olhos dos garotos). Com relação 
aos meninos da mesma idade, eles relacionam a satisfação com o próprio 
corpo à autoestima, relatando que se o garoto aborda a garota ele está se 
sentindo bem com seu corpo. 

Nota-se, de modo geral entre os garotos, uma grande preocupação 
relacionada com a imagem, seguindo o padrão normativo percebido com 
frequência em praias badaladas de Florianópolis, como a Praia Mole, 
considerada reduto jovem. Preocupam-se em estar dentro de um perfil 
exigido pelos pares, ou seja, um corpo malhado de academia, com roupas e 
acessórios de marca famosa. 

Pergunta: Vocês acham que os meninos fazem alguma coisa para 
cuidar do corpo? 
I: “Provavelmente” (GF Meninos 20–24 anos) 
Pergunta: Tipo o quê? 
I: “(...) academia, regime, caminhada, natação, a rapaziada gosta de 
esporte”. 
I2: “Tem que ter um corpo legal para estar na moda, porque você 
olha as pessoas indo pra praia mole, ai você também vai querer ir, ai 
o que vai acontecer, ai entra na academia, vai malhar para também 
poder ir” (GF Meninos 20–24 anos) 

Observa-se que estes garotos buscam alcançar um padrão ditado pela 
burguesia, afirmando que assim podem conquistar mais facilmente as 
garotas, independente da classe social. 

Pergunta: O que mais chama a atenção das meninas nos meninos? 
I: “Eu acho que é na bunda. Se o cara tira a camiseta e não tem um 
corpo legal, ninguém olha”. 
I2.: “Ai eu vou discordar de ti cara, porque hoje em dia..”. 
I.: “Cara, mais a maioria é assim, se você tirar a camiseta e tiver um 
corpo legal você não precisa falar nada”. 
I.: “Olha só, antes se você ia pegar uma guria de uma classe social 
mais alta, não tinha, não pegava se a guria estudasse no Energia, por 
exemplo. Hoje em dia, se você coloca uma camisa de marca, coloca 
uma corrente de prata e vai lá na X. Duvido que elas não cheguem” 
(GF Meninos 20–24 anos) 
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A imagem corporal feminina que eles idealizam também está 
relacionada ao padrão de beleza colocado pela mídia: “Loira, olhos azuis, 
corpo perfeito, rosto de boneca...”. Ao mesmo tempo afirmam que muitas 
garotas de sua idade são gordas e a maioria, segundo eles, não está satisfeita 
com seu corpo: 

Pergunta: E essa Camila, digamos que ela tenha 22 anos, vocês 
acham que ela está se sentindo bem com o corpo dela? 
I.: “A mulher pode estar com 10, 20, 30, 50 anos, ela sempre vai achar 
algum defeito. Que nem roupa, ela vai se olhar no espelho e sempre 
vai achar alguma coisa errada, é sempre assim”. 
I2.: “A mulher com corpo bonito, ela já briga com o espelho todo dia, 
imagina se ela tiver com um pneuzinho a mais” (GF Meninos 20–24 
anos) 

Quanto às garotas, a imagem corporal reflete a heterogeneidade dos 
tipos físicos das participantes da pesquisa. Ou seja, que esta pode ser tanto 
alta quanto baixa, tanto magra quanto “gordinha”, não havendo um padrão 
único de referência. O mesmo, porém, não ocorre quando descrevem o tipo 
físico de um menino da mesma faixa etária. Este parece seguir um padrão 
normativo de beleza. Esta visão que possuem dos meninos, leva-as a pensar 
que eles sentem-se sempre bem com o seu corpo. Um fator que contribui 
nesta direção, segundo as garotas, é o fato de que os meninos, 
diferentemente delas, não sofreriam pressão para estarem de acordo com 
este padrão. Elas, por sua vez, não parecem satisfeitas com os seus corpos, 
mostrando estarem aquém de um ideal de beleza aparentemente inatingível 
para si mesmas. É pertinente apontar que, apesar de ambos, garotos e 
garotas, sentirem-se pressionados a alcançar e manter um padrão de estética 
corporal, na concepção dos garotos, essa pressão não ocorreria com as 
meninas, enquanto que elas afirmam, inversamente, que isso não 
aconteceria com eles. 

Quanto ao autocuidado, percebe-se uma interconexão com o 
descrito acima. Ou seja, os cuidados com o corpo vão buscar modelos 
dominantes de estética corporal. Com relação ao cuidado com a saúde e 
com o seu próprio corpo, percebe-se que os/as jovens dão mais ênfase à 
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estética do que à promoção de saúde. Os garotos acreditam que atualmente 
cuidar do próprio corpo é algo relacionado a ambos os sexos e não somente 
imposto às mulheres. 

Pergunta: E eles fazem alguma coisa pra cuidar do corpo? O Tiago 
ou a Camila? 
I: “Ah, mas claro né”. 
I: “Se produzem, se embelezam”. 
I: “Que até o homem agora ta se produzindo, né. Não é só mulher. 
Isso aí já é coisa do passado, só mulher” (GF Meninos 15–19 anos). 

Entretanto, os garotos não fazem referência a uma preocupação 
quanto aos cuidados para com o seu próprio corpo e aos cuidados em 
relação à(s) parceira(s) no âmbito da promoção de saúde, o que incide sobre 
um modelo de masculinidade que parece legitimar práticas de 
vulnerabilidade por meio de estratégias de reafirmação das posições que 
homens “devem” ocupar na dinâmica social e, atravessadas por concepções 
socialmente legitimadas a respeito das masculinidades4. Há também o uso 
de bebidas alcoólicas como parte de um lócus que relaciona valentia, força, 
disposição e coragem como elementos de investimento e de marca de um 
masculino exaltado pelos pares e pelas garotas também. 

No que se refere às transformações corporais desta idade, os 
garotos remetem à atuação dos hormônios influenciando no surgimento da 
atração sexual e afirmam que ocorre uma intensificação do desejo sexual, 
da vontade de ter uma relação sexual; ou seja, uma relação entre prazer e 

                                                           
4 A esse respeito, ver dentre outros: NASCIMENTO, Pedro. ‘Ser homem ou nada’: 
Diversidade de experiências e estratégias de atualização do modelo hegemônico da 
masculinidade em Camaragibe/PE. Dissertação (Mestrado em Antropologia Cultural). Recife: 
UFPE, 1999; KIMMEL, Michael S. El desarrollo (de género) del subdesarrollo (de género): la 
producción simultánea de masculinidades hegemónicas y dependientes en Europa y Estados 
Unidos. In: VALDÉS, Teresa y OLAVARRÍA, José (eds.). Masculinidades y equidad de 
género en América Latina. Santiago: FLACSO, 1998, p. 207–217; CONNELL, R. W. La 
organización social de la masculinidad. In: VALDÉS, Tereza y OLAVARRÍA, José (Eds.) 
Masculinidades y equidad de género en América Latina. Santiago: FLACSO/ISIS 
Internacional, Ediciones de las Mujeres, 1997, p. 31–48; CONNELL, R. W. El imperialismo y el 
cuerpo de los hombres. In: VALDÉS, Teresa y OLAVARRÍA, José (Eds.) Masculinidades y 
equidad de género en América Latina. Santiago: FLACSO, 1998, p. 76–89. 
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desejo masculino remetida à ordem do biológico. Eles comentam as 
transformações corporais da adolescência, como o início da ‘malícia’ entre 
os sexos e o surgimento do desejo sexual. Colocam também que nesta fase 
ocorre uma mudança na maturidade, ou seja, com o despertar da 
sexualidade e as mudanças corporais, o próprio jovem cresce, amadurece 
em direção à fase adulta. 

As garotas demonstram estarem informadas sobre as transformações 
corporais decorrentes da passagem da infância para a adolescência, 
apontando que tais mudanças exigem outros cuidados, principalmente em 
relação às questões referentes à vida sexual, o que parece remeter a um 
reconhecimento de si em relação ao seu próprio corpo. Contudo, percebe-se 
que os cuidados com o corpo são muito mais enfatizados quanto a se 
manterem magras do que à promoção de saúde. 

Na busca para atingir mais rapidamente o padrão de estética 
normativo, as garotas, principalmente as de 15 a 19 anos, recorrem a 
métodos mais rápidos de emagrecimento, como a bulimia. Desta maneira, o 
cuidado consigo mesmas está mais voltado à vaidade com os cabelos e com 
a higiene do que com exercícios físicos, o que as leva a utilizar o recurso da 
bulimia para emagrecerem. Para elas os garotos malham muito mais que as 
garotas e tomam “bomba” (anabolizantes) para atingir os seus objetivos 
físicos mais rapidamente. Esta utilização de recursos que proporcionam 
resultados mais rápidos demonstra o quanto o ideal estético estabelecido 
pela mídia e pelos seus pares, controla as atitudes destes/as jovens que não 
conseguem atingi-lo. 

Ainda em relação ao autocuidado o uso de chás é citado pelas 
garotas como técnica usada para “fazer a menstruação descer” e para 
emagrecer. Elas não fazem referência ao uso de medicamentos ou de 
técnicas médicas para se manterem no padrão de beleza ou para cuidarem 
do que acontece no seu corpo, mas afirmam que usam a pílula como 
método contraceptivo. 

Pergunta: Com relação ao seu corpo, você se cuida? Como? 
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“No verão passado eu tomava chá de sene, tomava outros laxantes 
como lacto purga. Tô sempre me cuidando, faço exame de sangue, 
urina, uma fez por ano (...) Acho importante cuidar do corpo, claro, 
principalmente nos últimos anos. Imagina, se eu não arranjar marido 
pra mim agora!” (CÁTIA, 21 anos) 
Pergunta: E já rolou alguma vez sem camisinha? E depois que 
acontece você faz alguma coisa para evitar a gravidez? 
“Já (...) se eu tivesse transado sem camisinha e achasse que iria 
engravidar, antes da menstruação descer já tomo um chazinho e a 
menstruação desce normalmente. Tem um remedinho, que não é 
abortivo, mas é um remédio superforte. Um monte de menina aborta 
com isso. Mas eu acho um veneno. Eu sempre tomei chazinho, se é 
natural, não faz mal” (KEILA, 19 anos). 

Como se pode evidenciar na análise de outras falas das garotas, como 
as que contemplam a discussão sobre o uso ou não uso de preservativo, os 
cuidados com o corpo também aparecem sob a ótica das preocupações em 
relação à gravidez, muito mais do que em relação às DST/AIDS. Mesmo 
que, muitas vezes, elas admitam que não sejam sempre tão cuidadosas quanto 
à prevenção, de modo geral as informantes demonstram estarem informadas 
quanto ao que pode se processar no seu corpo quando iniciam sua vida sexual. 

O duplo padrão de moral sexual ainda mantém-se presente nos grupos 
investigados, assim como a exigência da atividade sexual por parte dos 
homens como forma de comprovação de sua virilidade/masculinidade. No 
entanto, a preocupação em torno da virilidade não encontra correspondência 
no que diz respeito à fertilidade, o que pode ser atestado pela maior 
negligência por parte dos jovens homens com relação aos cuidados 
contraceptivos. A vida reprodutiva é vista quase que exclusivamente como 
uma responsabilidade das mulheres. Ainda que alguns admitam que os 
cuidados contraceptivos e a responsabilidade pelos filhos são atribuições de 
ambos, homens e mulheres, o uso da camisinha de vênus é assistemático, 
sendo que outros métodos são pouco utilizados, e por meio da iniciativa das 
mulheres. Os filhos, quando existem, ficam sob os cuidados das mães, 
embora alguns jovens afirmem a divisão das responsabilidades nesse campo. 
No entanto, a própria iniciativa do aborto pode ser identificada, em alguns 
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casos, como uma imposição do homem que ameaça a parceira com a quebra 
do vínculo. Já entre as jovens mulheres investigadas, a reprodução aparece 
como uma das consequências da vida sexual ativa e se torna uma 
preocupação maior do que para os homens. Ou seja, o corpo sexual nem 
sempre é visto como um corpo reprodutivo, especialmente entre os garotos. 

As vivências corporais relativas à sexualidade e aos padrões de 
estética são muito mais discutidas entre seus pares do que com a família, 
ainda que algumas dessas informantes tenham relatado que estabelecem 
alguma forma de diálogo com mulheres da família (mãe, tia, avó, prima), 
onde conversam sobre mudanças corporais provenientes da adolescência e 
sobre cuidados com a saúde sexual reprodutiva. 

Pergunta: Tu tens a preocupação com o teu corpo? Como tu cuida 
disso, com relação às DSTs?  
“Eu sempre eu procuro me informar do que é isso, do que é aquilo. 
Porque é uma preocupação com o formato do corpo da gente, sempre 
procuro manter o contado com a minha mãe sobre dores menstruais” 
(SILVIA, 15 anos).  

Alinhavando os termos a título de uma conclusão sempre provisória 

A partir dos relatos, vemos jovens se constituindo como sujeitos 
ancorados “na experiência de um corpo construído entre o assujeitamento às 
imagens e valores do social e a sua crítica” (SWAIN, 2004, p. 185). A 
valorização do corpo juvenil nas sociedades contemporâneas, conforme 
afirma Valérie Daoust (2005) engendra um processo no qual a “constituição 
de si” corresponde a um “consumo de si”, de forma a expulsar de si tudo o 
que não se identifique com um ideal narcísico produzido de forma discursiva 
e imagética pelo social. Para Daoust (id.) a lógica discursiva que define a 
obsessão das sociedades contemporâneas pela juventude está ligada a uma 
concepção de sexualidade que faz referência à beleza e à atividade sexual. No 
entanto, a regulação das experimentações das sexualidades juvenis (tentativas 
de controle sobre a iniciação sexual e controle da gravidez, por exemplo) e as 
tutelas dos corpos e de suas estéticas de transformação (estilos de moda, 
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corpos “sarados”, cortes de cabelo e piercings, por exemplo) demonstram o 
olhar vigilante sobre esses corpos saturados de sexualidade e inundados de 
práticas normalizantes (POCAHY & NARDI, 2007). As poucas 
possibilidades de (re)invenção desses corpos, no caso das travestis e dos 
homossexuais por exemplo, não escapam dessa lógica na medida em que ela 
mesma se sustenta pela produção do ininteligível, do não dizível, do não 
aceitável, sobre o qual recaem as adjetivações pejorativas e o medo daqueles 
que não querem com ele serem identificados. 

Corpos jovens heterossexuais, brancos, magros e bonitos são 
desejáveis e desejados nessa arena marcada também pelos vetores de classe, 
que delimitam as condições de acesso aos bens culturais e suportes sociais 
na/da cidade. As estratégias modernas de assujeitamento consistem na 
manutenção das diferenciações de gênero, sexualidade, gerações, classe 
social, estilos de vida, nas relações com os outros e consigo mesmo, como 
se pode depreender das falas dos jovens entrevistados. 

Portanto, embora conceitos distintos e justapostos como no título do 
presente trabalho, gênero, sexualidade e gerações constituem dispositivos 
identitários que engendram discursos de verdade imbricados nos processos de 
(auto)constituição dos sujeitos. Como problematizar a institucionalização das 
identidades e desconstruir o gênero (BUTLER, 2004) de maneira a permitir a 
emergência de novas formas de subjetivação e de experimentação da 
sexualidade, de uma “vida vivível” (BUTLER, idem)? Eis a questão.  
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