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WOMAN IS THE NIGGER OF THE WORLD 

 

Woman is the nigger of the world 

Yes, she is 

Think about it 

Woman is the nigger of the world 

Think about it 

Do something about it 

We make her paint her face and dance 

If she won't be a slave, we say that she don't love us 

If she's real, we say she's trying to be a man 

While putting her down we pretend that she's above us 

Woman is the nigger of the world 

Yes, she is 

If you don't believe me 

Take a look at the one you're with 

Woman is the slave of the slaves 

Oh yeah, better scream about it 

We make her bear and raise our children 

And then we leave her flat for being a fat old mother hen 

We tell her home is the only place she should be 

Then we complain that she's too unworldly to be our friend 

Woman is the nigger of the world 

Yes, she is 

If you don't believe me, take a look at the one you're with 

Woman is the slave to the slaves 

Yeah, alright 

We insult her every day on TV 

And wonder why she has no guts or confidence 

When she's young we kill her will to be free 

While telling her not to be so smart we put her down for being 

so dumb 

Woman is the nigger of the world 

Yes, she is 

If you don't believe me, take a look at the one you're with 

Woman is the slave to the slaves 

Yes, she is 

If you don't believe me, you better scream about it 

 

 

Composição de John Lennon e Yoko Ono 



 

 

A MULHER É O NEGRO DO MUNDO1 

 

A mulher é o negro do mundo 

Sim, ela é, 

Pense a respeito 

A mulher é o negro do mundo 

Pense a respeito... 

Faça algo contra isso 

Nós fazemos ela pintar o rosto e dançar 

Se ela não quer ser nossa escrava, dizemos que não nos ama 

Se ela é sincera, nós dizemos que ela está tentando ser um homem 

Enquanto botamos ela para baixo, fingindo que ela está acima de nós 

A mulher é o negro do mundo, 

Sim ela é 

Se não acredita em mim, 

Olhe para a que está com você 

A mulher é escrava dos escravos 

Ah, melhor gritar a respeito disto 

Nós fazemos ela parir e criar nossos filhos 

E depois a deixamos feito uma velha e gorda mãe galinha 

Nós dizemos a ela que o único lugar onde ela deveria estar é em casa 

E depois reclamamos que ela é provinciana demais para ser nossa amiga 

A mulher é o negro do mundo, 

Sim ela é 

Se não acredita em mim, olhe para a que está com você 

A mulher é o escravo dos escravos 

Sim (Pense a respeito) 

Nós insultamos ela todo dia na TV 

E maravilhosamente perguntamos porque ela não tem coragem e confiança 

Quando ela é jovem, nós matamos seu desejo de ser livre 

Enquanto dizemos para ela para não ser tão esperta 

A botamos para baixo por ser tão boba. 

A mulher é o negro do mundo, 

Sim ela é 

Se não acredita em mim, olhe para a que está com você 

A mulher é o escravo dos escravos 

Sim, ela é 

Se você não acredita em mim, é melhor gritar a respeitoOriginal 

  

                                                 
1 Tradução da música “Woman is the nigger of the world”, integra o álbum “Some Time in New York City” (1972) 

de John Lennon e Yoko Ono. 

https://www.letras.mus.br/john-lennon/79782/


 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Este estudo demarca mais um passo de minha trajetória acadêmica, focalizada no estudo 

da infância e da juventude. Um caminho cujas dinâmicas e processos constituem, em verdade, 

uma tentativa e esforço de melhor compreender questões sociais relacionadas aos sujeitos mais 

jovens, a partir de outros prismas, interconectando-os na problemática de um desenvolvimento 

humano integral.  

 Penso em como as estimulantes discussões das aulas de Introdução à Sociologia e 

Antropologia Cultural do curso de Comunicação Social da Universidade do Estado da Bahia 

(DCH-UNEB), em 2004, serviram para semear um interesse, que se fortaleceu no ano seguinte 

quando ingressei no curso de Ciências Sociais da Universidade Federal da Bahia, transmutando-

se em amor. Um amor que se nutriu de Marx, Weber, Goffman, Heidegger, Buarque de 

Holanda, Bourdieu, Habemas, Arendt entre tantos outros.  Adquiriu sentido e se consolidou à 

medida em que passou a dialogar com sujeitos, situações e contextos nos campos da Iniciação 

Cientifica (IC-PIBIC), de 2006 a 2008 nos grupos de Pesquisa Labmundo (Laboratório de 

Análise Política Mundial) e NEPOL (Núcleo de Estudos sobre Poder e Organizações Locais).  

Ao longo da iniciação científica, reuniões, atividades e pesquisas de campo trouxeram 

conhecimentos acerca das novas formas de ação coletiva, e suscitaram questionamentos sobre 

como se estabelece a relação Estado e sociedade civil sob os novos termos de contestação 

política e solidariedade contemporâneos. Na monografia de conclusão do bacharelado em 

Sociologia, o tema do reconhecimento da infância como uma questão social central na 

contemporaneidade foi pesquisado por meio da análise de documentos legais nacionais e 

internacionais, de ações e políticas públicas relativas à infância no Brasil e do trabalho de 

controle social por organizações da sociedade civil sobre as demandas e a implementação dos 

direitos sociais reconhecidos à população infantil. 

No anseio por construir um estudo de caráter mais holístico, optei por encontrar um 

espaço que me propiciasse tecer um olhar mais complexo acerca do fenômeno da participação 

social de jovens. Assim, decidi aplicar-me no curso de mestrado no programa de Pós-Graduação 

do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia (ISC/UFBA), em 2009. Esta 

mudança proveu-me de recursos para exercitar um diálogo profícuo entre as Ciências Sociais, 

a Filosofia, a Educação e a Psicologia do Desenvolvimento. Foi nesse movimento reticular que 

reconheci e apreendi a Saúde Coletiva enquanto campo interdisciplinar de saber.  



 

 

Em minha dissertação, versei sobre a natureza protetiva da participação de adolescentes 

e jovens em projetos educativos sob a perspectiva da promoção da saúde. Analisei o processo 

participativo enquanto dinâmica dialógica de interações e trocas interpessoais, que se 

consubstanciam em novos sentidos, símbolos e significados pessoais e coletivos. O estudo de 

caso foi realizado no Centro de Referência Integral de Adolescentes (CRIA), uma ONG que, 

por meio da arte-educação, visa à formação para cidadania e a atuação comunitária de 

adolescentes e jovens em situação de risco pessoal e social. As vivências e aprendizagens 

promovidas por esse ambiente reverberaram no desenvolvimento de uma nova percepção da 

vida. Esta percepção, traduzida na ressignificação de seu modo de ser, refletiu-se em práticas 

de autocuidado, materializadas em atitudes e comportamentos que vislumbravam o bem-estar. 

Esse estudo me possibilitou conviver com adolescentes de um universo cultural pouco 

familiar àquela aluna de colégio católico e de família conservadora, que não dispunha de muitas 

oportunidades para ser e fazer de modo mais livre. Em suas narrativas, autoria e autonomia 

apareciam como principais elementos desenvolvidos naquele espaço de fala, ação e criação. As 

experiências escolares eram sempre apresentadas em oposição às relações mantidas no CRIA: 

uma imagem negativa permeada de práticas autoritárias, inibição de sua criatividade e 

expressividade, e de uma cultura de silêncio e de repressão quanto a questões relacionadas à 

sexualidade, tida por eles como basilar ao seu autoconhecimento e desenvolvimento enquanto 

indivíduos.  

Esta representação da escola como um ambiente expulsor despertou uma curiosidade 

sociológica: compreender o papel desse contexto na formação do sujeito jovem, a partir das 

relações que se estabelecem entre seus membros. Pensando nisso, inseri-me como educadora 

voluntária em dois projetos da Secretaria de Educação do Estado da Bahia em cooperação com 

ONGs como o CRIA: o Educação Patrimonial e Artística (EPA), que promove práticas culturais 

de identificação, reconhecimento e preservação do patrimônio cultural baiano e o Tempos de 

Arte Literária (TAL), que busca estimular o gosto pela leitura e literatura, a arte de ler, de 

interpretar e de escrever. 

Durante cinco meses entre 2011 e 2012, frequentei duas escolas de ensino fundamental 

e médio. Essa experiência foi fundamental para a concepção de um novo objeto de estudo. Na 

convivência com os escolares intrigou-me a recorrência e o alcance social de fofocas e insultos 

depreciativos entre as adolescentes e o discurso dos professores de que as meninas hoje são 

mais indisciplinadas e agressivas do que os meninos. À época, o bullying se consolidava como 

um tema de discussões na mídia e de pesquisas científicas no país. A questão posta era: Quais 

seriam as motivações das meninas para o envolvimento nessas interações conflituosas?  



 

 

Definido o tema do estudo, sentia que era necessário ampliar os horizontes e me colocar 

em outra realidade. Sempre tive o desejo de fazer o curso de doutorado fora de Salvador. 

Entendia ser importante construir minha formação a partir de outras vivências e relações 

pessoais, sociais, culturais e institucionais. Viajar é um dos meus grandes prazeres. Chegar em 

um novo lugar traz a emoção do encontro com o inusual da alteridade e da descoberta de 

similitudes do desconhecido.  

A participação no processo seletivo da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de 

São Paulo (FSP-USP) foi o meu primeiro contato com São Paulo. A professora que me 

entrevistou fez a seguinte ponderação: “Você está preparada para viver em São Paulo? São 

Paulo não é uma cidade fácil, não é como Salvador. É uma cidade dura, com muitas dificuldades 

cotidianas, quando chove alaga, há muita poluição, são muitas pessoas... Não é fácil”. 

Finalizada a entrevista, fui pegar o metrô como parte do trajeto de ida ao aeroporto, pois 

voltava para Salvador naquela noite. Chegando à linha amarela, o túnel estava lotado de pessoas 

andando em passos muito curtos, tudo tão apertado, carruagens abarrotadas... Em seguida, a 

linha vermelha com mais caos, mais lotação, um barulho ensurdecedor, mais agonia. Penso aqui 

na distinção entre “mera experiência” e “uma experiência”, formulada por Dilthey (1976). 

Enquanto a “mera experiência” seria a resignação passiva e a aceitação dos eventos, “uma 

experiência” ocorreria como vivência particular e distinta da vida ordinária, que em seu caráter 

formativo e transformativo, faz emergir o significado. Tomar-me como objeto de reflexão 

enquanto ser-no-mundo adviria do viver em outra cidade, em seu ethos cultural, uma casa nova 

e o conjunto de responsabilidades que ela traz consigo, novas formas de relacionar-se que 

ampliam a visão de mundo, apreender outro modo de institucionalidade, outras abordagens 

teórico-analíticas, conceitos e métodos.  

No início do curso de doutorado, em 2013, retornei a São Paulo. Portava uma mala com 

poucas roupas e objetos pessoais. A intenção era preenchê-la de tudo de novo e diferente que o 

lugar pudesse me oferecer. Considero que este fato constitui uma metáfora do que foram esses 

quatro anos.  

Não foi fácil morar em São Paulo nem estar na Faculdade de Saúde Pública (FSP-USP). 

Foi insólito estabelecer interações com pessoas que a priori estavam desinteressadas em me 

conhecer. Saber o nome, de onde veio, o que pensa e como se sente pareciam não importar. O 

que sempre foi o início ou básico do meu relacionar-me com o outro, ali mostrou-se destituído 

de sentido. Causou-me impressão perceber como as diferenças e desigualdades sociais e 

regionais do país são sentidas no trato cotidiano.  



 

 

A invisibilidade causa estranhamento e desânimo em um ambiente no qual deveria 

construir o lastro da minha vida na cidade, mas foi fascinante poder me vestir/pentear/andar de 

qualquer modo sem ser notada na rua. Igualmente, foi interessante perceber como a mentalidade 

do trabalho absorvente conduzia as pessoas a certo isolamento social. 

Quando retornei a Salvador nas férias me senti muito mais conectada com a cidade, as 

pessoas e nossa cultura de afeto e informalidade relacional. A experiência do distanciamento 

foi importante para o autoconhecimento e uma compreensão mais aprofundada de minhas 

origens: Quais são as nossas características? O que nos diferencia (o eu, o nós e os outros)? 

Quais são as nossas virtudes e ignomínias?    

Esse processo reflexivo foi primordial para conduzir-me na adaptação ao contexto 

áspero. Eu precisava entendê-lo em suas potencialidades e limitações, desenvolver um modo 

de portar-me. A realidade existe, ela está posta, mas a forma como a apreendemos e como 

lidamos com ela é o nascedouro de produções mais positivas. São Paulo me possibilitou 

experimentar o cosmopolitismo cultural e grandiosidade de uma metrópole. Comecei a me abrir 

para uma miríade de experimentações. A proximidade do estranho nos impulsiona a afrouxar 

preceitos e alargar nossos limites pessoais. Não há ali os olhares familiares de censura que 

muitas vezes nos detém irrefletidamente.  

O período do estágio sanduíche no Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL) foi 

mais uma fase nesse caleidoscópio. Já tinha visitado a cidade em duas oportunidades, mas a 

perspectiva do permanecer transforma a sua visão. Senti a face terna/graciosa do tradicional e 

do provinciano, desenvolvi uma rede globalizada de contatos, aprendi e vivi novas 

conformações de tempo, mobilidade e espaço e me senti parte de uma comunidade, a Avenida 

Padre Manuel da Nóbrega. Nunca foi tão difícil deixar um lugar.  

Se eu tivesse que destacar o aspecto mais importante desses quatro anos, eu diria o 

humano. A Jamile, que chegou com a mala quase vazia, fecha um ciclo renovada pela 

capacidade de entender melhor a si e ao outro. Esse me permitir foi suavizando e desatando 

crenças e convicções. Acredito que a dimensão acadêmica, que forma a profissional, se constrói 

nesses variados prismas do vivido que preencheram não só uma mala, mas duas, talvez três, 

contudo sem excessos. 

  



 

 

RESUMO 

 

GUIMARAES, J. S. Bullying como forma de sociabilidade juvenil: um estudo sobre práticas 

interacionais entre meninas na construção de identidades de gênero. 2017. 215f. Tese 

(Doutorado em Ciências) – Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2017. 

 

 

 

 

Esta pesquisa é um estudo etnográfico realizado em duas escolas públicas do segundo ciclo do 

ensino fundamental (6º a 9° anos), de duas capitais, São Paulo e Salvador. Tendo como objetivo 

compreender o papel do bullying no processo de construção da identidade de gênero entre as 

meninas, foram utilizadas as seguintes técnicas metodológicas: observação participante, 

conversas informais individuais e grupais com jovens de ambos os sexos e entrevistas em 

profundidade com garotas, na faixa etária de 11 a 15 anos.  A instituição escolar constitui um 

espaço basilar de poder que regula, normaliza e inculca modelos de feminilidade e 

masculinidade e da sexualidade heterossexual. Nesse processo de aprendizado social das 

identidades de gênero, o grupo de pares exerce papel fundamental na reprodução e/ou 

ressignificação das normas, práticas e discursos relacionados à feminilidade. O bullying cumpre 

um importante papel como mecanismo cultural estruturado para a prescrição de formas de 

produção e modelagem dos sujeitos. Tomando como ponto de partida as práticas interacionais 

cotidianas de inclusão/exclusão social, interpreta-se o bullying entre garotas como uma forma 

de sociabilidade, assentada em um jogo de diferenças e oposições. As disputas cotidianas entre 

as meninas associam-se à regulação da sua sexualidade e conformam um processo feminilizante 

através do controle e da punição de condutas socialmente reprovadas. Por meio dessas 

interações de regulação e controle da sexualidade são coproduzidas categorias de identidade de 

gênero, mediante a demarcação e negociação de posições e papéis na hierarquia social. 
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ABSTRACT 

 

GUIMARAES, J. S. Bullying as a form of youthful sociability: a study of interactive practices 

among girls in the construction of gender identities. 2017. 215f. Tese (Doutorado em Ciências) 

– Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

 

 

 

This research is an ethnographic study carried out in two public schools of the second cycle of 

primary education (6th to 9th grade), from two Brazilian state’s capitals, São Paulo and 

Salvador. In order to understand the role of bullying in the process of constructing gender 

identity among girls, the following methodological techniques were used: participant 

observation, individual and group informal conversations with both sexes and in-depth 

interviews with girls in the range age from 11 to 15 years. The school institution is a basic space 

of power that regulates, normalizes and inculcates models of femininity and masculinity and of 

heterosexual sexuality. In this process of social learning of gender identities, the peer group 

plays a fundamental role in the reproduction and/or re-signification of norms, practices and 

discourses related to femininity. Bullying plays an important role as a structured cultural 

mechanism for the prescription of forms of production and modeling of subjects. Taking as a 

starting point the daily interactional practices of social inclusion/exclusion, it is interpreted 

bullying among girls as a form of sociability, based on a game of differences and oppositions. 

The daily disputes among girls are associated with the regulation of their sexuality and conform 

a feminizing process through the control and punishment of socially disapproved behavior. 

Through these interactions of regulation and control of sexuality, categories of gender identity 

are co-produced by demarcating and negotiating positions and roles in the social hierarchy.  
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INTRODUÇÃO AO ESTUDO 

 

O bullying é definido como um subtipo de agressão configurado em atos agressivos, 

repetitivos e intencionais, ocorrido em uma relação assimétrica de poder entre os envolvidos. 

Os primeiros estudos sobre bullying foram conduzidos por Dan Olweus na parte inicial da 

década de 1970. Segundo conta o próprio autor, a atenção social adveio da divulgação massiva 

de três casos de suicídio cometidos por adolescentes que teriam sido vítimas de bullying, no 

final de 1982, em uma cidade do sul da Noruega (OLWEUS, 2004).  

Ante a consternação popular, o bullying, até o momento restrito ao ambiente escolar, foi 

alçado a problema social. Estabelecida a premência de seu enfretamento por pais, instituições 

escolares e profissionais da área da Educação e da Psicologia, em 1983, foi realizada uma 

campanha nacional contra problemas enfrentados por agressores e vítimas nas escolas do ensino 

primário e secundário pelo ministério da educação norueguês. Em poucas décadas, essa 

preocupação social retroalimentou a grande circulação e a expansão das pesquisas no cenário 

europeu, asiático e no Canadá e Estados Unidos. 

O massacre de Columbine em 1999, nos Estados Unidos, e o assassinado de Reena Virk 

por um grupo de colegas perseguidoras em 1997, no Canadá, são eventos fundamentais para 

criar um clima de pânico moral em torno da agressão entre adolescentes. No Brasil, a 

visibilidade social do bullying ocorreu de modo similar, com a ampla cobertura midiática de 

casos com consequências mais graves (suicídio e homicídio) que geraram grande comoção na 

opinião pública (CANAVEZ, 2015; PIGOZI; MACHADO, 2015). Por exemplo, o chocante 

“massacre de Realengo”2, em 2011, que teria sido motivado por uma vingança de bullying, foi 

fulcral em avivar a percepção social da necessidade da intervenção no ambiente escolar para a 

resolução deste problema. 

A institucionalização no Brasil consumou-se com a Lei nº13.185/2015, conhecida como 

“lei do bullying”, sancionada3 no final de 2015. Essa regulamentação prevê medidas de 

prevenção e combate às práticas de “intimidação sistemática”, a capacitação de docentes e 

equipes pedagógicas para implantação de intervenções (preventivas e resolutivas) e campanhas 

educativas de conscientização voltadas para pais e responsáveis de vítimas e agressores.  

                                                 
2 Um jovem ex-estudante de uma unidade de ensino localizada em Realengo, no Rio de Janeiro, matou doze 

adolescentes, suicidando-se em seguida. Segundo relatos de familiares e ex-colegas, ele foi vítima de bullying 

quando estudava na escola onde se deram os fatos. 
3 O texto completo da lei consta em anexo. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2015/Lei/L13185.htm. Acesso em: 17 dez. 2016. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13185.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13185.htm
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Apesar de considerar salutar a criação de um “programa de combate ao bullying”, é 

preciso observar que este segue a discussão tradicional que atrela a agressão a problemas 

psicológicos relacionado a características individuais e traços de personalidade. O 

enquadramento do bullying como perversão, comportamento antissocial e falta de empatia de 

agressores e resultado da timidez excessiva e fraqueza pessoal de vítimas, remete a uma visão 

biomédica4 e psicologizante do fenômeno. O contexto institucional e as próprias relações entre 

os pares não aparecem nessas análises. 

Não obstante, intervenções públicas direcionadas à participantes diretos podem resultar 

ineficazes e/ou problemáticas, já que apenas vaticinam a assistência psicológica, social e 

jurídica aos envolvidos. Afinal, como podemos promover medidas de conscientização ou uma 

cultura de paz e tolerância mútua a partir de uma compreensão do problema que restringe a 

atenção às vítimas e agressores? 

Embora no plano internacional o bullying seja tema de estudos há mais de quatro 

décadas, no Brasil, as primeiras pesquisas datam no final da década de 1990. Em maioria, os 

pesquisadores brasileiros têm adotado essa perspectiva comportamental, vinculando o bullying 

a disposições individuais. Isso reflete na produção científica nacional que limita-se a 

investigação da prevalência e das formas de bullying, as diferenças entre os gêneros, os fatores 

associados e as consequências do fenômeno (TRINDADE; MENEZES, 2013; CANAVEZ, 

2015; PIGOZI; MACHADO, 2015).  

Defendo que essa visão é essencialista e termina por resvalar na tão criticada ideia da 

culpabilização (de vítimas e agressores). Articula-se a ideia prevalecente da falência moral e da 

patologização (CECCARELLI, 2010) de condutas inadequadas na sociedade contemporânea. 

A patologização de condutas inapropriadas, como o bullying, conduz a compreensão de vítimas 

e bullies como anômalos, que devem ser tratados por profissionais da saúde. Nesse sentido, a 

concepção da agressão como consequência de distúrbios psicológicos insere o problema no 

âmbito biopolítico do controle de corpos, de que fala Foucault (2003). Consequentemente, 

acentua a normatização das condutas que determina formas cotidianas de comportamento 

adaptadas às regras e normas institucionais. 

Torna-se mister uma compreensão mais holística do fenômeno, que envolva suas 

dimensões sociais e culturais, de modo a contextualizar as relações entre pares nas instituições 

                                                 
4 As vítimas geralmente são vistas como passivas, retraídas, infelizes, pouco sociáveis, inseguras e como 

consequência do bullying sofrem de medo, vergonha, depressão, ansiedade, incapacidade e adequação ao grupo. 

Por outro lado, os agressores são hiperativos, menos inteligentes e com desempenho escolar deficiente 

(TRINDADE; MENEZES, 2013; CANAVEZ, 2015).  
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escolares. Entendo que o aprofundamento do debate passa pelo entendimento de que o bullying 

constitui em um amálgama de questões macroestruturais com as especificidades do 

microcosmos onde ocorre. Importa observar que no microcosmos sobressai como as relações 

entre os diversos atores institucionais interseccionam-se na elaboração dos significados e 

sentidos da violência perpetrada, bem como dos objetivos que as impulsa.  

Autores brasileiros têm problematizado a noção de bullying sob o argumento que esta 

forma de violência sempre ocorreu nos ambientes escolares, não sendo classificada como tão 

problemática ou grave (PEREIRA, 2010; MARAFON; SCHEINVAR; NASCIMENTO, 2014). 

Ao considerar o bullying como uma prática jocosa costuma-se afirmar que as contendas eram 

resolvidas a partir do desenvolvimento de competências e de habilidades sociais. Assim, sem 

interferências de adultos, crianças e adolescentes chegariam a um desfecho pacífico ou 

harmonioso do problema. Segundo esses autores, eles não conferem a mesma importância ou 

gravidade a agressão.  

Ainda que este estudo busque se distanciar da perspectiva psicopedagógica tradicional5, 

considero controverso mitigar o potencial degradante dessa agressão. Como consequência, essa 

corrente de estudiosos termina por naturalizar o caráter discriminatório do fenômeno. Por meio 

do bullying, o outro é classificado, nomeado e reprovado. A agressão traz definições do correto 

e do equivocado, do adequado e do inadequado, não sendo possível descolar o bullying do seu 

papel social de realçador da desigualdade dentro do grupo social. 

O como e o porquê desse tipo de agressão importa, sobretudo, quando pensamos na 

própria definição de bullying como uma forma de violência que envolve uma relação 

assimétrica de poder e estrutura o controle sobre o outro. O bullying tem como pano de fundo 

representações sociais hegemônicas que conduzem a deslegitimação da diferença. Ao negar a 

alteridade na relação entre pares, o bullying imputa a aproximação do alvo a normalidade.  

Neste estudo, concebo o bullying como um elemento do processo de socialização de 

gênero entre pares. Ao tomá-lo como dispositivo socializador, desloco o foco da análise da 

temática da violência, para compreender as tramas do como e do porquê ele ocorre. A partir 

do frame da normatividade social, busco desvelar como o bullying opera no processo de 

apreensão de atributos socialmente convencionados de gênero. Para tanto, analiso o bullying 

em interface com discussões sobre geração, gênero e sexualidade. 

No Brasil, as pesquisas empíricas têm estudado as meninas majoritariamente através do 

tema da gravidez na adolescência e das formas de contracepção utilizadas. Nas diferentes 

                                                 
5 Essa discussão será apresentada no primeiro capítulo. 
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correntes sociológicas que abordam o tema de culturas e sociabilidade juvenis, as garotas 

aparecem em posição “secundária” e “subordinada”, em relação à experiência masculina 

(McROBBIE, 1991; FONSECA, 2001). Weller (2006) avança nessa crítica ao destacar que 

mesmo estudos recentes ainda tomam a categoria juventude como um todo, não diferenciando 

as sociabilidades entre adolescentes do gênero feminino e masculino. 

Para abordar a participação feminina nas culturas juvenis é preciso estabelecer as 

diferenças de atuação e de dinâmicas de sociabilidade e relacionamento de ambos. Essas 

diferenças expressam os modos culturais particulares que se coadunam com a socialização e as 

expectativas distintas para garotas e garotos (MADEIRA, 1997; SENKEVICS; CARVALHO, 

2015). A observação das questões de gênero no cotidiano ajuda a desvelar as diferenças e 

desigualdades entre as práticas de meninos e de meninas. 

As desigualdades de gênero forjadas na socialização de meninos e meninas têm sido 

discutidas por organizações como a PLAN internacional e as Nações Unidas. Essas 

desigualdades reverberam nas maiores dificuldades enfrentadas pelas meninas ao longo do seu 

processo de desenvolvimento. Em todo o mundo as meninas sofrem mais discriminação, abusos 

e violências desde a primeira infância. Com o fito de conferir maior visibilidade ao problema, 

em 2012, a Organização das Nações Unidas (ONU) instituiu o dia internacional da menina, 

celebrado em 11 de novembro.  

Recentemente, a PLAN internacional Brasil (2014) divulgou a pesquisa “Por ser 

menina” realizada com garotas de 6 a 14 anos nas cinco regiões do país. Os resultados indicam 

que o trabalho doméstico é uma das principais formas de desigualdade entre meninos e meninas, 

já que suprime o tempo para estudar e brincar das garotas. Outro dado relevante foi que 37,7% 

das meninas entrevistadas pensam que, na prática, meninas e meninos não têm os mesmos 

direitos. Os garotos ainda são educados para serem independentes, fortes e bem-sucedidos 

profissionalmente, enquanto as meninas são instruídas para serem mães e esposas.  

O processo de socialização de gênero não apenas os diferencia, como atribui um valor 

mais elevado às características masculinas6. Conceber o bullying no processo de aprendizado 

do gênero nos propicia visualizar como são introjetados os estereótipos e as expectativas 

culturais que conduzem a construção da identidade de gênero normativa. Nesse sentido, 

apresento uma discussão que tem como fundo a reprodução de padrões de gênero, a legitimação 

de representações sociais estigmatizantes e o papel da pressão social exercida por expectativas 

culturais na incorporação da desigualdade de gênero pelas próprias meninas.    

                                                 
6 Essa situação pode ser agravada com a retirada das questões de gênero e sexualidade do Plano Nacional de 

Educação (PNE), em 2015. 
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Este estudo está dividido em cinco capítulos. No primeiro capítulo, traço um panorama 

acerca do modelo tradicional de pesquisa sobre agressão entre meninas. Em seguida, introduzo 

a crítica versada pela perspectiva sociológica. Esses estudos integram a área de estudos da 

girlhood que tem se debruçado sobre a participação das meninas na construção de sua 

identidade. Por meio dessa discussão, apresento concepções de menina inseridas na literatura 

psicológica tradicional que tendem posicionar as práticas de agressão como maldade. Por fim, 

pontuo como a perspectiva sociológica traz à baila as dimensões contextuais, sociais, culturais 

que lastreiam o fenômeno.  

No segundo capítulo, apresento as opções metodológicas do estudo. Caracterizo os 

contextos da pesquisa, focalizando os aspectos interacionais e organizativos que os 

particularizam. As especificidades forjadas nas relações entre os atores, na gestão disciplinar 

adotada e a apropriação do espaço social pelas estudantes são importantes para o entendimento 

das formas de bullying empregadas e dos modos de ser menina subjetivamente desenvolvidos 

nesses espaços.  Apresento também uma reflexão acerca das experiências de observação 

participante nas escolas. 

No capítulo três, focalizo o grupo de pares como uma instância de aprendizagem social 

e construção da identidade. No grupo são difundidos e apreendidos valores e normas culturais 

sob o julgo da premente adequação dos membros. Mostro como as amigas contribuem na 

formação de condutas femininas adequadas, desvelando a natureza de desenvolvimento moral 

dos conflitos entre meninas.  

No quarto capítulo, analiso as dinâmicas interacionais de aprendizado de gênero, 

lançando o olhar sobre a competição por popularidade. Essa disputa constitui um elemento 

importante da cultura entre pares, e da socialização de gênero, já que está vinculada a 

apresentação de características da feminilidade normativa. Desse modo, a popularidade 

inscreve o reconhecimento social do fazer gênero. Ante o imperativo da identificação com o 

padrão normal, expõe-se a desigualdade do padrão de gênero com as meninas tendo que surfar 

entre a dissimulação de suas condutas sexuais e os perigos da difamação moral. 

No quinto e último capítulo, abordo a tensão inerente à dicotomia entre a boa e a má 

menina. Essa tensão se inscreve no plano subjetivo da construção da identidade de gênero e 

fundamenta discursivamente a produção de categorias de menina pelas adolescentes. Por meio 

da categorização, o bullying opera como um jogo de posicionamentos social que baliza 

distinções entre indivíduos e grupos. Tendo como base o padrão moral socialmente legitimado, 

as meninas definem, organizam e manejam a hierarquia social. A regulação da sexualidade 

ocorre mediante a exposição e punição do alvo da agressão, enunciando comportamentos mais 



21 

 

apropriados.  O estudo dessas categorias se completa, mostrando como as especificidades 

contextuais de relações entre os atores podem contribuir na polarização de modos de ser menina 

ou no alargamento de possibilidades dentro desse espectro boa-malvada.  

Por fim, nas considerações finais, retomo e sintetizo a ideia do bullying como uma forma 

de interação agressiva através da qual as garotas logram interesses pessoais e propósitos sociais, 

em contraposição a conceituação tradicional do bullying, que imprime uma visão restrita e 

patologizante do fenômeno. Ao analisar o bullying como prática de socialização que incute a 

adequação à normativa de gênero, traz-se à baila a temática da reprodução cultural entre os 

jovens.  
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CAPÍTULO I 

BULLYING: UMA FORMA DE AGRESSÃO EM (DES)CONSTRUÇÃO 

I.1. Bullying: definições, formas, efeitos e problematização do fenômeno 

Neste capítulo é apresentado um panorama acerca do modelo psicológico cognitivo, 

dominante na área de estudos sobre o bullying, tendo como fio condutor a discussão crítica 

desenvolvida pelas vertentes socioecológica e sociológica, esta mais detalhadamente. 

Desenvolvida com base nos estudos e instrumentos metodológicos elaborados por 

Olweus (2004), a perspectiva da Psicologia cognitiva tem como foco de análise as 

características dos indivíduos envolvidos e os efeitos associados ao bulllying. Já a abordagem 

socioecológica problematiza a definição tradicional ao abranger questões relacionadas ao 

contexto social e aos sujeitos em interação, trazendo concepções feministas pós-estruturalistas 

para salientar o papel das relações de gênero e sexualidade na agressão entre pares. 

No intuito de ultrapassar discussões acerca de diferentes formas de comportamento 

agressivo entre meninas, a exposição sinalizará a atuação disciplinadora do bullying na 

vigilância aos códigos de decoro sexual. Para lograr tal propósito, trabalha-se o argumento de 

que o bullying constitui uma forma de sociabilidade cuja base conflitiva incide sobre diferenças 

e oposições de comportamento entre pares, lastros estruturantes da constituição do gênero. 

A palavra bullying é derivada do verbo inglês bully, que significa usar a superioridade 

física para intimidar alguém. Também pode ser empregada como adjetivo, no sentido de 

valentão ou tirano. Tendo como marco o trabalho seminal de Olweus7 na década de 1970, a 

pesquisa sobre bullying escolar tem sido historicamente domínio de psicólogos que tem se 

dedicado a examinar as características dos indivíduos envolvidos, ressaltando aspectos 

familiares, traços de personalidade e habilidades cognitivas, emocionais e sociais (SMITH, 

2004; FANTE, 2005; SWEARER; ESPELAGE, 2011).  

Nas duas últimas décadas, a agressão entre pares, conhecida pelo termo bullying, 

adquiriu crescente visibilidade pública com o aumento da incidência de suas manifestações. 

                                                 
7 Além estabelecer uma definição, continua a ser a predominante na investigação sobre o tema o questionário, por 

ele desenvolvido, e chamado de Olweus Bullying Victimization Questionnaire, utilizado para medir o bullying 

entre os adolescentes em todo o mundo. Esse questionário também tem inspirado inúmeras outras medidas de 

bullying (OLWEUS, 2013). 
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Tradicionalmente, tem prevalecido a já definição clássica de Olweus (2004), que caracteriza o 

bullying por comportamentos agressivos, intencionais e repetidos ao longo do tempo, que 

ocorrem entre pares e sem motivação evidente. É executado em uma relação desigual de poder 

que torna possível a intimidação por um indivíduo ou um grupo, seja pela diferença de idade, 

força física, classe social ou raça.  

Importa distinguir o bullying de comportamentos indesejados presentes no convívio 

escolar. Segundo Almeida, Lisboa e Caurcel (2007), deve-se diferenciar o bullying de 

brincadeiras turbulentas (como provocação ou zoação), nas quais se verificam sinais de prazer 

e diversão em todos os envolvidos. Igualmente, dissocia-se o bullying de atos de indisciplina e 

de agressividade que não envolvem atitudes persistentes de intimidação e domínio contra uma 

pessoa incapaz de defender-se, mas ao contrário, podem ter um caráter explosivo, impulsivo e 

emocional. 

De acordo com Berger (2007), o bullying tem sido classificado em diferentes tipos que 

incluem o físico, verbal, relacional e eletrônico. A agressão física envolve socos, chutes, 

enquanto a verbal inclui práticas que consistem em ameaçar, insultar e atribuir apelidos 

vergonhosos ou humilhantes. A tendência é que esta forma de ataque predomine sobre as 

demais com o avançar da idade cronológica. O tipo relacional tem como intuito afetar o 

relacionamento social da vítima com seus colegas. Ocorre quando há propagação de rumores e 

boatos difamatórios ou deliberadamente exclui-se a pessoa de um grupo ou opta-se por 

sistematicamente ignorá-la (JOLLIFFE; FARRINGTON, 2006). Geralmente correlacionada 

com a supracitada, o eletrônico ou cyberbullying constitui-se no ataque pessoal por meio de 

tecnologias interativas. Envolve intimidar, difamar ou depreciar através de e-mails, mensagens 

instantâneas, salas de bate-papo, sites de relacionamento, criação de website sobre a vítima ou 

imagens e vídeos enviados pelo celular (BERGER, 2007).  

Alguns autores consideram como formas distintas de bullying os maus-tratos de caráter 

moral que incluem difamar, caluniar, discriminar; e os de caráter sexual, como o abuso e o 

assédio com bolinadas, piadas e insultos, além da agressão psicológica com intimidação, 

manipulação, coerção, ameaças, perseguição e exclusão social (FANTE, 2005; JOLLIFFE; 

FARRINGTON, 2006).  

Há ainda outros pesquisadores que organizam as diversas formas de manifestação do 

bullying segundo a diferenciação dos comportamentos em diretos e indiretos: (a) direto e físico, 

inclui bater ou ameaçar fazê-lo; roubar ou estragar objetos que pertencem dos colegas, extorquir 

dinheiro ou ameaçar fazê-lo, forçar comportamentos sexuais ou ameaçar fazê-lo, obrigar ou 

ameaçar os colegas a realizar tarefas servis contra a sua vontade; (b) direto e verbal, que engloba 
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insultar, xingamentos ou pôr alcunhas desagradáveis, gozar, fazer comentários racistas e/ou que 

realçam qualquer defeito ou deficiência, e (c) indireto, que se refere a situações de manipulação 

da vida social dos pares como espalhar boatos sobre atributos e/ou condutas de alguém com 

vista a destruir sua reputação, exclusão sistemática do grupo, ameaça frequente de perda da 

amizade seja enquanto forma de obter vantagens sobre o outro, seja como retaliação de uma 

suposta ofensa prévia (OLWEUS, 2004; BLAYA et al., 2006). 

A intimidação sistemática tem caráter degradante e ofensivo, sendo considerada uma 

forma de abuso físico ou psicológico (LOPES NETO, 2005). Partindo desse ponto de vista, 

Aluedse (2006) define bullying como um desejo consciente de magoar o outro ou de lhe gerar 

estresse, sustentado por situações reais ou pelo medo do que possa ocorrer. Essa abordagem 

tradicional da Psicologia cognitiva concebe o bullying como um problema psicológico de 

desenvolvimento entre as crianças e adolescentes.  

Dada a sua prevalência elevada, o bullying foi considerado uma prioridade de saúde 

pública pela Organização Mundial de Saúde (OMS, 2008; ZIMMER-GEMBECK et al., 2014). 

Associadas a interiorização de problemas, as vítimas8 geralmente apresentam autoconceito 

negativo, aumentando a probabilidade de vitimização continuada, o que pode contribuir no 

agravamento dos efeitos do bullying. As dificuldades em estabelecer laços de confiança, a maior 

tendência à depressão e a fobia social parecem estar associadas à insegurança e ansiedade 

provocadas pela rejeição dos pares (GRIFFIN; GROSS, 2004; LOPES NETO, 2005; LOPEZ; 

BILBAO; RODRIGUEZ, 2012; ZIMMER-GEMBECK et al., 2014). Já os bullies tendem a 

apresentar maior consumo de substâncias psicotrópicas e de prevalência de comportamentos 

antissociais e agressivos (também fora do contexto escolar), níveis elevados de ansiedade, 

impulsividade, autoimagem positiva e necessidade de dominar os outros (OLWEUS, 2004; 

OMS, 2008; CARVALHOSA; MOLEIRO; SALES, 2009).  

Tendo se tornado foco de investigação psicológica e educacional em grande escala no 

final da década de 1970 e início de 19809, o bullying é uma área de pesquisa empírica 

relativamente recente no quadro da categoria mais ampla de pesquisa da “agressão”. Apesar de 

                                                 
8 A terminologia usualmente empregada estabelece as seguintes formas de envolvimento: agressor, vítima, 

vítima/agressor e espectador. No Brasil, a Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e 

Adolescência (ABRAPIA) tem adotado uma denominação diferente: autor, alvo, alvo/autor e espectador. Destaca-

se ainda uma forma alternativa de identificação dos participantes elaborada por Salmivalli et al. (1996), tomando 

o bullying com resultado de um processo de grupo, foram definidos seis papéis desempenhados nas situações de 

agressão entre pares, nomeadamente, vítima, bully, incentivador do bully, assistente do bully, defensor da vítima 

e outsiders. Estabelece-se, assim, que participam diretamente do bullying os indivíduos que desempenham papéis 

importantes no reforço do comportamento de bullying e na defesa da vítima. 
9 Principalmente na Noruega, Suécia e Finlândia. A partir dos anos 1980, outro núcleo de pesquisas se consolidou 

no Reino Unido, Austrália e Estados Unidos.  
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bullying e agressão serem interligados, têm construções distintas. Como observou Rigby 

(2002), “to some it may seem like splitting hairs to make a distinction between aggression and 

bullying, and it is evident that some writers have been reluctant to embrace the term ‘bullying’, 

preferring the term ‘aggression’ – a term more familiar to researchers”10 (p. 30).  

Um desafio flagrante tem sido o de conciliar as pesquisas emergentes com essa 

conceituação tradicional da Psicologia cognitiva. No já referido trabalho, Olweus (2004) 

descreve a exposição a “ações negativas” ao longo de um período de tempo como sendo “uma 

definição” (p. 12). Desde então, o critério de que a sua prática consiste de ações repetidas 

realizadas durante um período de tempo, em vez de uma das definições, é aceite como um 

determinante rígido quanto ao fato de um comportamento poder ser considerado intimidação. 

Mas, e se o bullying só acontece uma vez? E quanto tempo é necessário para que o 

comportamento seja considerado bullying?  

Estudos mais recentes questionam se essa é uma característica necessária. 

Investigadores como Wright e Li (2013) afirmam que um único incidente de cyberbullying pode 

ser muito prejudicial para a vítima, dado que a postagem de material embaraçoso ou prejudicial 

na Internet pode ser acessada por muitas pessoas por um longo período de tempo. De fato, o 

próprio Olweus (2013), em uma obra em que discute suas concepções acerca do bullying, 

defende que essa questão necessita de esclarecimentos e exige mais investigação. 

Outro ponto a ser mais aprofundado é trazido por investigações que subscrevem o ponto 

de vista de que o bullying deva ser considerado uma tentativa estratégica de adquirir uma 

posição central no grupo de pares. Há evidências de que o bullying não é apenas um fazer mal 

intencionalmente, mas também um comportamento dirigido por meta que pode servir para 

atender a objetivos adaptativos relacionados à reputação (ou seja, o domínio social), recursos e 

filiações (PELLEGRINI, 2008; SALMIVALLI, 2010; HYMEL; SWEARER, 2015). 

Dominação e status social são sumamente relevantes, pois constituem uma forma indireta de 

obter benefícios tangíveis (por exemplo, oportunidades de namoro). O bullying também pode 

ser utilizado para prejudicar a reputação de adversários mais estreitamente alinhados, com 

ataques a reputação sexual de outro, a fim de aumentar seu próprio status em relação à vítima 

ou quando um indivíduo mais fraco pretende ascender socialmente (VOLK et al., 2012). 

Olweus (2004) defende que o bullying é um importante processo de controle social em 

que a violência é reforçada através da interação social entre os membros de um determinado 

                                                 
10 Tradução livre da citação de Rigby (2002): “para alguns, a distinção entre agressão e intimidação é um tema 

irrelevante, e é evidente que alguns estudiosos têm sido relutantes em adotar o termo “bullying”, preferindo 

“agressão” – um termo mais familiar” (p. 30).  
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grupo. Assim, ao longo do tempo, a persistência dos papéis de vítima e de agressor11 tenderia a 

acentuar ainda mais a estrutura hierárquica entre os pares, formando um círculo vicioso. A 

assimetria entre agressor e vítima, geralmente, conduziria a um comportamento submisso por 

parte do último. A busca de soluções, que muitas vezes resultam ser insuficientes ou ineficazes 

para romper com o abuso, acabam por fortalecer o silêncio e a passividade da vítima (VOORS, 

2005). 

 Como exemplo, a pesquisa de Farrington (2003) mostrou que nas respostas para a 

pergunta “Por que você intimida?” foram mais frequentemente relatados “para se sentir 

poderoso” e “para parecer legal”. Já Sijtsema et al. (2009) expuseram que, no início da 

adolescência, os bullies costumam gozar de níveis significativamente mais elevados de status, 

poder e prestígio do que os seus pares não-bullies. Em seu estudo, o instrumento para o índice 

dos objetivos de status incluía itens como “autoconfiante”, “causar uma impressão sobre os 

outros” e “ser admirado e respeitado”. 

Os bullies, muitas vezes, são percebidos como poderosos e proeminentes, mesmo em 

culturas de pares normativas. Um fator que contribui para esse tipo de situação é que o grupo 

de pares parece considerar a vontade de se envolver em agressões físicas e verbais como um 

comportamento “forte” e “legal”, o que contribui para a visibilidade e prestígio do agressor. 

Acrescenta-se que bullies tendem a atormentar, em particular, vítimas “fracas” (rejeitadas, 

inseguras, tímidas) e, normalmente, atacá-las quando outros pares estão presentes (JUVONEN; 

GRAHAM; SCHUSTER, 2003; VAILLANCOURT; HYMEL; McDOUGALL, 2003; 

SALMIVALLI, 2010). Ao fazê-lo, o grupo de pares é regularmente confrontado com o seu 

poder, o que reforça a sua posição de status elevado. 

O status elevado pode facilitar o acesso a recursos materiais e sociais considerados 

chave para a dominância social – uma característica fundamental das relações interpessoais. 

Dominância social é um conceito originalmente derivado da Etologia, onde foi inferida quando 

o comportamento agressivo para com um par resultou em sua submissão. Na conceituação mais 

recente em Psicologia, dominância social é definida em termos de controle eficaz de recursos, 

isto é, relativo ao sucesso na competição com outros membros de seu grupo para o acesso a 

                                                 
11 Além do espectador, há envolvidos no bullying que exercem o papel tanto de vítimas como de agressores e são 

denominados vítima/agressor. Estevez et al. (2012) estudaram a relação entre vitimização e comportamento 

violento, verificando que diante da vitimização, alguns adolescentes assumem uma atitude violenta com o objetivo 

de criar uma reputação antissocial. Trata-se de um mecanismo de defesa, assim, convém distinguir esse 

comportamento agressivo como reativo, um ato impulsivo em resposta a uma provocação ou ameaça percebida 

(GINI; POZZOLI, 2006). Um adolescente constantemente intimidado pode ser incapaz de retaliar diretamente o 

par ou grupo mais forte, mas sentir-se motivado a descarregar sua frustração e raiva em outrem. Não é incomum 

o bullying compor uma cadeia de eventos ligados por uma série de interações de intimidação indiretas (LÓPEZ; 

BILBAO; RODRÍGUEZ, 2012).  
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recursos valiosos, mas escassos (HAWLEY; CARD; LITTLE, 2007; PELLEGRINI, 2008). Os 

recursos são produtos atraentes que podem ser materiais (por exemplo, alimentos, brinquedos), 

sociais (parceiros, amigos) e informacionais (facilitando a aquisição de recursos). 

Essa perspectiva de análise surge na Psicologia Social com o intuito de superar o 

programa individualizador da Psicologia escolar de enfoque cognitivo-comportamental. O 

modelo socioecológico de vitimização/bullying definidos por Swearer e Espelage é baseado na 

teoria socioecológica de Bronfenbrenner12, que explana a intrincada teia de fatores a ter em 

conta no desenvolvimento de fenômenos psicossociais (mas não para definir o comportamento 

ou a sua gênese). De acordo com esse ponto de vista, o bullying é um fenômeno no qual se 

conjugam elementos de diversos níveis de análise, incluindo os individuais, diádicos, grupais, 

sociais e culturais. Busca-se entender a agressão entre pares como um fenômeno grupal e 

intergrupal.  

Como foi salientado pelos autores, “o fenômeno do bullying e da vitimização não 

ocorrem de forma isolada e, normalmente, não ocorrem entre um “bully” e uma vítima. Na 

verdade, esses fenômenos correspondem a complexas trocas sociais entre os indivíduos, os 

grupos de pares e seu ambiente social mais amplo” (SWEARER; ESPELAGE, 2011, p. 6). 

Destaca-se, então, o papel participativo que ocupam os espectadores, e as motivações de 

afiliação, pertença, status e poder que fundamentam esta subcategoria de agressão.  

As variáveis individuais e grupais são contextualizadas e incorporadas dentro das forças 

situacionais e culturais que dinamizam seu efeito sobre as condutas de intimidação. Swearer e 

Espelage (2011) observam que “a análise do comportamento social, de acordo com esse modelo 

teórico, refere-se a um nível que integra tanto o comportamento individual, a dinâmica das 

interações sociais, como a formação de grupos em um espaço sociocultural” (p. 7). 

Embora essa perspectiva acrescente discussões relevantes, as análises produzidas 

circunscrevem a questão do bullying ao grupo de pares, deixando de lado a participação dos 

adultos (professores, administradores, pais) na construção de ambientes de aprendizagem e de 

convivência que propiciam esse tipo de agressão entre estudantes. Apesar de levado a um 

quadro mais completo do bullying, persistem algumas lacunas nessa literatura. Em particular, a 

inter-relação entre a agência do adolescente e fatores institucionais ao nível da escola e do 

sistema social de pares promovido pelos estudantes tem sido subexaminado. Ademais, os 

estudos empíricos têm negligenciado a importância de fatores estruturais mais amplos, tais 

como gênero e cor/raça.  

                                                 
12 Para melhor entendimento acerca desse modelo analítico ver BRONFENBRENNER, U. A ecologia do 

desenvolvimento humano: experimentos naturais e planejados. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996. 
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 A perspectiva do bullying como caracterizado por disparidades de poder entre 

indivíduos também tende a obscurecer seu papel estrutural na manutenção das desigualdades e 

de policiamento de papéis aceitáveis, especialmente os papéis de gênero, que são destacados 

por uma abordagem mais sociológica. A análise focalizada a partir dos papéis identificando 

garotas como bullies ou vítimas mascara as dinâmicas sociais complexas de bullying situadas 

em uma “história” de interação social. 

Em verdade, não há um conjunto consistente e amplamente aceito de definições e 

critérios para o que constitui bullying. A área de pesquisa ainda não logrou construir uma 

compreensão coerente, abrangente e uniforme das dinâmicas subjacentes, as causas e as 

influências sociais desta forma de agressão. Como já mencionado, a investigação tradicional 

está concentrada nas características individuais de agressores e vítimas relacionadas com traços 

de personalidade e diferenças físicas e sociais.  

Em geral, o bullying não tem sido estudado como um fenômeno social. A maioria das 

investigações parece vislumbrá-lo como um conjunto finito, específico de comportamentos com 

limitadas (se houver) referências sociais, à cultura ou influências populares. Tem-se focalizado 

em uma metodologia que favorece definições rígidas, estáticas que são principalmente 

dependentes da própria conceituação de cada pesquisador do que constitui bullying e o que pode 

ser mais facilmente medido, ao invés do necessário desenvolvimento de uma compreensão 

holística do fenômeno como um continuum dinâmico de comportamentos de agressividade que 

interagem com influências sociais. 

Há de se pontuar que o bullying desdobra-se em múltiplas formas de vitimização e nas 

variáveis de contexto. Para além da generalidade ou da categorização de formas, outros aspectos 

e elementos determinantes definem e particularizam o fenômeno. Dentre esses, é primordial 

considerar as questões de gênero, com vistas a compreender o interjogo de valores culturais, 

sociais e os ditames normativos, dotados de força para definir um referencial específico de 

condutas para meninas e meninos, que resultam dessa dinâmica. 

I.2. Bullying entre meninas: uma questão de terminologia 

As pioneiras pesquisas de Olweus focalizaram apenas os garotos, pois considerava-se 

que o bullying ocorria com muito mais frequência neste grupo. Em parte, isso foi uma 

consequência das primeiras conceituações serem restritas às agressões físicas, mais comumente 

praticadas por garotos. Com a ampliação da definição para incluir formas indiretas, descritas 
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como relacionais, sociais ou dissimuladas, tornou-se evidente que as meninas se envolviam 

mais em tal forma de intimidação do que os garotos, e que os efeitos desta eram tão devastadores 

quanto os demais tipos (RIGBY, 2002; DUNCAN, 2004; BANDEIRA; HUTZ, 2012).  

A “agressão indireta” foi originalmente investigada por Lagerspetz, Bjorkqvist e 

Peltonen (1988) que a definiu como “um comportamento nocivo em que a pessoa-alvo é atacada 

não fisicamente ou diretamente por meio de intimidação verbal, mas de uma forma tortuosa, 

por meio de manipulação social” (KAUKIAINEN et al., 1999, p. 83). Tendo sido identificada 

como sua principal característica a natureza encoberta da ação: “o agressor pode permanecer 

não-identificado, evitando assim tanto um contra-ataque do alvo quanto a desaprovação por 

outros” (LAGERSPETZ; BJORKQVIST; PELTONEN, 1988, p. 404).  O ato é mascarado para 

que quem o executa não pareça agressivo mediante formas dissimuladas de comunicação verbal 

e não-verbal, o que possibilita não interagir diretamente com o alvo. 

A agressão indireta pode ser verbal ou física, embora a ênfase, geralmente, seja em suas 

formas não-físicas. O tipo indireto verbal inclui fofocar, espalhar rumores, escrever notas 

desagradáveis para os outros. Exemplos de agressão indireta física incluem secretamente 

destruir a propriedade de alguém ou roubar-lhes. A definição de Bjorkqvist (2001) toma as 

formas físicas em conta ao referi-la como uma tentativa de “causar danos psicológicos, em 

casos raros, até mesmo danos físicos à pessoa-alvo por manipulação social, muitas vezes 

atacando o alvo de maneiras tortuosas através de uma terceira pessoa a fim de esconder a 

intenção agressiva ou de outra forma de fingir que o ataque não foi agressivo de todo” (p. 272).  

O estudo de Crick e Grotpeter (1995) centrou-se em um dos elementos de agressão 

indireta examinados por Lagerspetz, Bjorkqvist e Peltonen (1988): a manipulação dos padrões 

de amizade. Crick e Grotpeter (1995) propuseram o termo “agressão relacional” para 

comportamentos, tais como, dizer aos outros que eles vão parar de gostar deles se não obedecer 

às suas ordens, e tentativas de excluir certas pessoas de atividades. Na investigação, entre 

garotos e garotas da sexta série, escalas de nomeação de pares foram usadas para avaliar tanto 

a agressão relacional quanto a manifesta (bater, gritar, luta). Os escores de agressão aberta e de 

agressão relacional foram significativos, mas apenas moderadamente associados, sugerindo que 

as duas formas de agressão são distintas. As meninas eram mais relacionalmente agressivas 

enquanto os garotos eram mais abertamente agressivos.  

Para designar as ações de bullying cometidas pelas meninas, definiu-se “agressão 

relacional” como “a manipulação deliberada feita com a intenção de prejudicar a amizade ou o 

sentimento de aceitação de outra criança dentro de um grupo social” e “frustrar ou prejudicar 

os objetivos que são valorizados pelos seus respectivos grupos de pares” (CRICK; 
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GROTPETER, 1995, p. 710-711)13. De forma semelhante, Remillard e Lamb definem como 

comportamentos relacionalmente agressivos e socialmente motivados “a intenção de prejudicar 

outra pessoa através da exploração de uma amizade” (2005, p. 221). Já Archer e Coyne (2005) 

abordam a agressão em seu ponto de extremidade: para manipular ou interromper uma relação 

de amizade. 

Em estudo longitudinal da quarta à sétima séries, conduzido por Cairns et al. (1989), foi 

observado que quando se pediu para as garotas descreverem a cada ano os conflitos entre pares, 

havia um número crescente de episódios relatados envolvendo manipulação de amizade. Em 

uma discussão que sublinha ser a posição ocupada pelas adolescentes no mundo social um dos 

aspectos mais importantes dessa fase da vida, os autores definiram o termo “agressão social” 

para se referir a comportamentos que prejudicam intencionalmente relações interpessoais e 

status social através de métodos de não-confrontação e geralmente encobertos. Desse modo, 

dá-se “a manipulação de aceitação do grupo através de alienação, ostracismo ou difamação” (p. 

323). 

A noção de agressão social foi expandida por Galen e Underwood (1997) para incluir 

as tentativas diretas e indiretas para a construção do dano. Pontuando o uso de gestos para ferir 

e excluir pares, as autoras descreveram agressão social como um comportamento “direcionado 

para danificar a autoestima, status social, ou ambos, de outro, podendo tomar as formas diretas 

como a rejeição verbal, expressões faciais negativas, ou movimentos de corpo, ou formas mais 

indiretas, como rumores caluniosos ou exclusão social” (p. 589). 

Nesse sentido, a agressão social se refere a comportamentos que exigem o envolvimento 

de variados membros da comunidade social. Fica destacada a exclusão enquanto uma forma de 

sanção eminentemente coletiva e social relacionada a importância que o sentimento de pertença 

e o reconhecimento do grupo de pares tem para o adolescente. 

Entende-se que, nessa literatura tradicional psicológica, as pesquisas ainda se centram 

em verificar os tipos diferentes de agressão adotadas pelos gêneros. Assim, reforça-se a ideia 

de “diferenças de gênero” nas práticas de bullying, sem focalizar a sua incidência nos subgrupos 

de meninas e meninos.  

É fato que diversas pesquisas convergem sobre as meninas serem mais propensas a se 

envolver em uma agressão indireta, relacional e social do que em agressão física (CRICK; 

GROTPETER, 1995; VAILLANCOURT; HYMEL; McDOUGALL, 2003; UNDERWOOD, 

                                                 
13 Archer (2001) assinala que a agressão relacional pode se manifestar tanto como uma forma direta quanto indireta 

de agressão. A partir desta perspectiva, a agressão direta seria uma forma facilmente observada e confrontativa 

enquanto a agressão indireta seria uma forma mais dissimulada e menos confrontativa.  
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2003; REMILLARD; LAMB, 2005; GINI; POZZOLI, 2006; CARD et al., 2008). No entanto, 

isso não significa que as garotas sejam mais relacionalmente agressivas do que os garotos. Os 

primeiros estudos sobre as diferenças de gênero se basearam principalmente na avaliação dos 

pares para medir agressão indireta (LAGERSPETZ; BJORKQVIST; PELTONEN, 1988; 

BJORKQVIST, 2001) e indicações de pares para medir a agressão relacional (CRICK; 

GROTPETER, 1995). Embora itens quase idênticos sejam usados, não surgiram diferenças de 

gênero consistentes (PAKASLAHTI; KELTIKANGAS-JARVINEN, 2000; DAVID; 

KISTNER, 2000). 

Ainda que não contrariem integralmente a leitura convencional do fenômeno, outras 

análises têm revelado uma significativa redução nas margens da especificidade de 

comportamentos quanto às formas de vitimar (GILES; HEYMAN, 2005; SKRZYPIEC et al., 

2011; HYMEL; SWEARER, 2015). Essa literatura indica uma prevalência equitativa de 

bullying para ambos os sexos, com o tipo direto verbal sendo o mais frequente e as formas 

dissimuladas de intimidação como as mais prejudiciais para meninas e meninos (FREIRE; 

SIMÃO; FERREIRA, 2006; BRADSHAW; O’BRENNAN; SAWYER, 2008; SKRZYPIEC et 

al., 2011).  

Talvez esses resultados discrepantes nas pesquisas estejam associados ao fato de que os 

estereótipos de gênero possam influenciar indicações de pares (UNDERWOOD, 2003) ou 

porque as diferenças de gênero na agressão relacional possam ser mais modestas do que na 

agressão física (MACCOBY, 2004). Outros estudos baseados em questionário adotaram 

medidas de autorrelato de agressão relacional e social, e as diferenças de gênero têm sido 

igualmente inconsistentes (BELL; FOSTER; MASH, 2005; SKRZYPIEC et al., 2011).  

Apesar da expansão da literatura sobre agressão entre meninas14, persiste um dissenso 

sobre uma terminologia comum. Não há um debate no campo acerca de qual termo é o mais 

adequado para usar quando se discute tipos de comportamentos de bullying (ARCHER; 

COYNE, 2005). No entanto, como alegado em outros estudos (BJORKQVIST, 2001; 

MERRELL; BUCHANAN; TRAN, 2006), este campo não deve ser preenchido com muitos 

                                                 
14 Por referir-se especificamente a comportamentos sem confrontos, a agressão indireta é uma definição bastante 

limitativa, sendo a menos estudada das três formas (MERRELL; BUCHANAN; TRAN, 2006). Embora 

semelhantes, agressão social e relacional apresentam diferenças. A segunda inclui comportamentos que prejudicam 

ou ameaçam prejudicar as relações, aceitação e inclusão através da manipulação das relações entre pares (CRICK 

et al., 2006). Comportamento relacionalmente agressivo envolve principalmente a manipulação direta das relações 

entre pares e não inclui expressões ou gestos faciais negativos (CRICK; GROTPETER, 1995). Estes 

comportamentos podem ser de confronto (a exclusão a partir do grupo social) ou não-confrontacional (por 

exemplo, difamação de caráter) e pode ou não envolver membros da comunidade social (ARCHER; COYNE, 

2005). 
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termos e, portanto, é fundamental que se alcance um consenso, em uma construção que englobe 

todos os itens. 

Em que pese as semelhanças entre as conceituações, estudos prévios dessas três formas 

agressivas buscaram destacar questões semânticas (sua ênfase) e de definição. A principal 

confrontação está entre os pesquisadores das agressões indireta e relacional, com os primeiros 

argumentando que esta última renomeava a agressão indireta que tinha sido estudada na década 

anterior, em 1980 (ARCHER; COYNE, 2005). Por outro lado, os investigadores da agressão 

relacional entendem que os dois termos são distintos e se referem a diferentes formas de 

comportamento (CRICK et al., 2006). Considera-se que a agressão social, termo menos 

frequentemente utilizado, engloba os outros dois (UNDERWOOD, 2003). 

A este respeito, embora cada termo acrescente à construção, verifica-se que, em geral, 

os comportamentos descritos são bastante semelhantes (ARCHER; COYNE, 2005; COYNE; 

ARCHER; ESLEA, 2006). Como asseverou Bjorkqvist (2001), esses termos essencialmente 

descrevem a mesma forma de agressão com diferenças de ênfase nas características definidoras: 

manipulação sorrateira para magoar os outros, particularmente através da utilização de grupos 

sociais e relacionamentos. Isto poderia ser devido a três razões. Primeiramente, os termos 

podem ser utilizados intercambiavelmente, já que muitos dos mesmos atos de manipulação são 

encontrados em todas as três categorias. Ou seja, todos capturam, em algum grau, 

comportamentos que se destinam a prejudicar a reputação de outra pessoa, as relações sociais 

ou sentimentos de inclusão pelo grupo de pares. Variando de exclusão direta e inequívoca a 

ataques indiretos e até mesmo disfarçados (por exemplo, fofocas negativas sob a forma de 

conselhos úteis), formas relacionais de agressão são caracterizadas pela intenção de prejudicar 

socialmente, utilizando relacionamentos para infligir danos. Na mesma linha, todos eles 

mostram as diferenças relativas ao gênero feminino, em contraste com formas diretas de 

agressão. 

Em segundo lugar, todas essas formas de agressão podem ser vistas como estratégias 

sociais utilizadas para atingir determinados objetivos competitivos. Archer e Coyne (2005) 

argumentam que todas as três formas de agressão podem ser distinguidas da agressão direta, 

porque têm diferentes metas adaptativas e são largamente logradas de formas diferentes. Ao 

invés de infligir danos diretamente, manipula-se a reputação do alvo ou o exclui do grupo 

(MERRELL; BUCHANAN; TRAN, 2006). Em terceiro lugar, na prática, estudos quantitativos 

indicaram duas formas de comportamento agressivo (CRICK; GROTPETER, 1995; CARD et 

al., 2008). Uma forma de comportamento inclui ações físicas como bater e empurrar, ataques 

verbais públicos, insultos ou ameaças. A segunda forma abrange a manipulação de relações 
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(sabotar amizades do alvo) e danificar o status social do alvo (espalhar fofocas, excluindo das 

atividades), muitas vezes através de meios indiretos ou encobertos. 

Em revisão da literatura, Archer e Coyne (2005) argumentam que embora possa haver 

diferenças sutis, as agressões social, indireta e relacional são bastante semelhantes, sugerindo 

que os três termos possam ser integrados em uma mesma área de pesquisa. Grande parte das 

pesquisas trabalha com a noção de agressão relacional. No entanto, compreendo que o termo 

agressão social tem uso mais apropriado por ser mais abrangente e por descrever um amplo 

espectro de comportamentos agressivos que possuem a mesma função na interação social em 

curso. Não considero que estes três termos possuam reais e consideráveis diferenças, para além 

das descritivo-semânticas, como foi discutido. Nessa direção, optei por desenvolver uma 

definição afim da discussão sociológica que problematiza a temática de gênero vis-à-vis o 

bullying, desenvolvido pela Psicologia cognitiva, a que se filia o presente estudo. Ringrose e 

Renold (2010) conceberam a noção de “crueldades normativas” para referir-se aos modos de 

realização de práticas convencionadas como bullying, em conformidade com as posições de 

sujeito de gênero normativas.  

Ao questionar a “naturalidade” da agressão indireta, essas autoras sinalizam para as 

normas de gênero e as expectativas sociais de gentileza que sustentam as respostas de 

“repressão” e “dissimulação” (BROWN, 2003), concluindo ser a “maldade” e a falsidade partes 

das “crueldades normativas” do construir-se menina e um contraponto esperado para essa 

delicadeza feminina (HADLEY, 2003; RINGROSE, 2006).  

No entanto, ponderei que seria mais produtivo ao fomento de um debate mais 

aprofundado acerca do fenômeno em sua natureza e papel social manter o uso do termo 

bullying. Para a feitura desta tese, entendi que era importante dialogar com a literatura que trata 

da temática do bullying entre meninas sem restrições de nomenclaturas, afinal trata-se de uma 

área de estudos ainda em desenvolvimento, que ofereceu variados prismas pertinentes à análise 

dos dados.  

Em verdade, esses termos apenas delimitam formas de comportamento agressivo 

mobilizadas no bullying. Assim, ainda que se considere importante que a agressão social 

sinalize uma discussão sobre estruturas de poder, compreende-se que seja necessário aprofundar 

uma conceituação de bullying que enfatize o seu caráter normativo, marcando-o como aspecto 

da cultura de pares. Nesse sentido, defino bullying como um conjunto de práticas interacionais 

agressivas de aprendizagem e construção entre pares dos códigos de comportamento, valores e 

relacionamento socialmente convencionados de gênero.  
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As pesquisas que analisam o bullying em interface com o gênero têm complexificado a 

compreensão desse fenômeno. Destaco as investigações qualitativas promovidas por feministas 

pós-estruturalistas que têm desvelado as produções identitárias de meninas nos diversos 

contextos e relações da vida cotidiana. Com o fito de inserir-me neste debate, adotei como mote 

da discussão e recorte metodológico deste estudo, os sujeitos meninas.  

I.2.1. Bullying e o lugar do gênero: de onde partem as concepções de “menina”? 

Nas duas últimas décadas têm havido um interesse crescente em explorar e compreender 

as maneiras pelas quais garotas se envolvem em atos violentos. Manchetes de jornais, livros 

best-sellers15, filmes16 e documentários têm atentado para essa aparente escalada de 

agressividade. Histórias de manipulação, violência, colapso emocional, gangues e bullycide 

constituem um terreno de representação complexo e contraditório, espaço de um novo pânico 

moral17 que gira em torno da demarcação dos limites e possibilidades do que significa ser 

menina.  

Critcher (2009) argumenta que pânicos morais são um processo de regulação moral. A 

preocupação e o frenesi contemporâneos em torno das “garotas más” revelam uma preocupação 

pública com a erosão da normativa heterossexual e dos papéis tradicionais de gênero. A 

discussão acerca da garota má é importante por consolidar um rótulo marcante, que mobiliza 

um contexto referencial com os seus significados e conotações associadas. A nomeação traz um 

estado desviante associado, trabalha para descrever essa conduta como uma “ameaça” em forma 

de um modelo que é facilmente reconhecível aos sujeitos.  

                                                 
15 Foram destacados nesse período os seguintes livros: “Odd girl out: the hidden aggression in girls”, de Rachel 

Simmons (2003); “Queen bees and wannabees: helping your daughter survive cliques, gossip, boyfriends and other 

realities of adolescence”, de Rosalind Wiseman (2002); “Fast girls: teenage tribes and the myth of the slut”, de 

Emily White (2002); “The secret lives of girls: what good girls really do: sex play, aggression, and their guilt”, de 

Sharon Lamb (2002). 
16 Em 2002 foi lançado o filme estadunidense “Mean girls” (traduzido no Brasil como “Garotas malvadas”), 

considerado como marco na popularização da temática, juntamente com “Thirteen” (Aos treze), de 2003. O 

primeiro filme é baseado na obra supracitada de Rosalind Wiseman e o segundo, em fatos reais da vida de Nikki 

Reed. 
17 Em “Folk devils and moral panics: the creation of the mods and rockers”, Cohen (2002) define as reações dos 

meios de comunicação, o público, os políticos e agentes de controle social ao desvio jovem como pânico moral. 

Pânicos morais enquadram as atividades da juventude como imorais e, ao fazê-lo, sugerem que tempos 

contemporâneos têm assistido a um “declínio moral, em que as pessoas – especialmente os jovens – já não podem 

assinalar a diferença entre certo e errado” (THOMPSON, 1998, p. 4). Como explicado por Goode e Ben-Yehuda 

(1994): “During the moral panic, the behavior of some of the members of a society is thought to be so problematic 

to others, the evil they do, or are thought to do, is felt to be so wounding to the substance and fabric of the body 

social, that serious steps must be taken to control the behavior, punish the perpetrators, and repair the damage” (p. 

31). 
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Esse tipo de comportamento agressivo atinge de modo consistente os objetivos de 

intimidade e pertença presentes nos grupos de meninas, incluindo ameaças de expulsão do 

grupo, isolamento sistemático, exclusão de brincadeiras e jogos (como medidas de retaliação), 

a retirada intencional da amizade para magoar e demonstrar poder, e a propagação de rumores 

e boatos difamatórios para fomentar a rejeição grupal a uma determinada garota (CRICK; 

GROTPETER, 1995; HADLEY, 2003; UNDERWOOD, 2003). 

Estudos sobre a girlhood têm mostrado como esta é entremeada por expectativas 

culturais de realização adequada de sua posição normativa de sujeito. Ser “agradável” é um 

adjetivo que envolve as qualidades idealizadas de feminilidade: boa, atenciosa, carinhosa, 

sexualmente inocente ou respeitável. Enquanto mitos e desejos que sustentam um imaginário 

ocidental cultural historicamente incorporado de feminilidade, esses aspectos normativos 

contribuem para que as dinâmicas repressivas femininas sejam classificadas como agressão 

indireta (WALKERDINE, 1991; HEY, 1997). Como descrito no estudo de Ringrose (2008), as 

garotas que violam as condições normativas de bullying (rituais secretos/privados), recorrendo 

a violência física ou confrontos públicos ostensivos, estão sob o risco de serem constituídas 

como desviantes de seu gênero.  

Conforme mencionado na seção anterior, uma série de estudos argumenta ser a agressão 

relacional uma “forma feminina” de agressão. Os resultados salientam para os esquemas sociais 

de gênero pronunciados desde a primeira infância. Crick, Bigbee e Howes (1996) e Giles e 

Heyman (2005) mostram que, já na pré-escola, as crianças descreviam e associavam as 

condutas agressivas de meninas como mais relacionalmente agressivas e de meninos como 

abertamente agressivos. Esses esquemas tendem a se fortalecer com o aumento da idade e o 

auxílio de dispositivos pedagógicos como programas de televisão e filmes voltados para o 

público adolescente, que reforçam estereótipos de “garotas malvadas”18, enquanto costumam 

retratar personagens violentos masculinos como fisicamente agressivos (RINGROSE, 2006). 

Teorias socioculturais e de desenvolvimento têm sido usadas para explicar as aparentes 

diferenças em comportamentos agressivos e estratégias de conflito entre os sexos. As diferenças 

de comportamentos seriam influenciadas pelas expectativas culturais convencionadas para cada 

                                                 
18 Ainda que este trabalho não se proponha a traçar discussões no âmbito das críticas feministas, pós-estruturalistas, 

convém situar brevemente o cerne deste questionamento. Ringrose (2006) sintetiza essa ideia: “Diz uma 

reportagem de 2002 da The New York Times Magazine, “mean girls” (meninas malvadas) são “um amálgama do 

velho estilo abelha rainha e o novo estilo de empoderamento das meninas, transbordando de elevada autoestima e 

de malicia vivaz” (TALBOT, 2002, p. 4) e diz-nos que é a engenhosidade das meninas que as torna “como 

tubarões”, “perigosas”, “espertas” e “hábeis em esquemas desleais”, mestres “diabólicas” de “rituais intrincados 

de exclusão e de humilhação”, práticas de meninos “não são espertas o suficiente” para que se engajem (TALBOT, 

2002, p. 6)”.  
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gênero. A forma distinta de socialização em espaços de vivência cotidiana, como a família e a 

escola, seria fundante para a variabilidade no comportamento. Nos garotos há uma tendência 

para padrões educacionais que estimulam a dominação, autonomia e realização pessoal, 

enquanto das meninas espera-se a valorização da dependência, conformidade e submissão 

(BELL; FOSTER; MASH, 2005). 

Em pesquisa longitudinal sobre garotas, Gilligan (1995) argumenta que na adolescência 

as meninas passam a se identificar e se comportar de modo “relacional”, sendo mais exclusivas 

e íntimas em suas amizades19. A centralidade dos relacionamentos reverbera em uma 

moralidade estruturada em uma “ética do cuidado”; assim, quando ocorrem problemas em 

relações, rupturas são mais intensas do que entre meninos (DUNCAN, 2004; BESAG, 2007). 

Elas se importam mais com o retorno dos pares para formar seu autovalor, ao passo que os 

garotos são encorajados a assumir posições violentas rotineiramente naturalizadas pela 

sociedade (KENNY; MCEACHERN; ALUEDE, 2005). 

Blyth e Foster-Clark (1987) constataram que enquanto as amizades entre garotos são 

baseadas em atividades e agrupamentos instrumentais (como associações desportivas), 

descrições de relacionamentos entre garotas tendem a se concentrar sobre a intimidade e a 

autorrevelação (GALEN; UNDERWOOD, 1997). Em conformidade, Lagerspetz, Bjorkqvist e 

Peltonen (1988) propuseram que a estrutura e função das amizades íntimas das meninas as 

tornam mais vulneráveis à maledicência e à manipulação de amizade, além de aumentar a 

eficácia desse tipo de agressão.  

No que tange a vertente psicológica cognitiva, a “agressão relacional” contribuiu para a 

compreensão do campo das diferenças sexuais em psicopatologia, vinculando-a a um 

comportamento feminino patológico, que deve ser tratado para evitar a rejeição dos colegas, 

ansiedade, depressão, desajuste social e solidão (CRICK; GROTPETER, 1995; RIGBY, 2002; 

JUVONEN; GRAHAM; SCHUSTER, 2003; SWEARER; ESPELAGE, 2011). A pesquisa de 

Crick (1996) ratifica a agressão relacional como um preditor de personalidade antissocial entre 

as garotas, com o envolvimento em atividades “ilegítimas”. Foi apontado que, enquanto a 

agressão aberta entre os garotos diminui com o tempo, a agressão relacional entre meninas 

                                                 
19 O modelo de duas culturas foi proposto pela primeira vez como uma estrutura para compreender as diferenças 

no discurso de homens e mulheres enquanto resultante de diferentes culturas sociolinguísticas (HUGHES, 1988). 

As implicações deste modelo para o desenvolvimento social foram mais amplamente articuladas por Maccoby 

(2004), que escreveu que “os estilos de jogo distintos para os dois gêneros se manifestam em culturas distintas que 

se desenvolvem dentro dos grupos de meninas e meninos, em que as crianças crescem” (p. 4). De acordo com este 

modelo, as meninas valorizam mais relacionamentos íntimos do que status e dominância; portanto, quando elas 

procuram ferir umas às outras, é lógico que visem prejudicar amizades e a exclusão social possam ser mais eficazes 

ao objetivo de rebaixamento social da garota rival.  
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aumenta na adolescência e na idade adulta, quando avançam em roubo de namorados e em 

espalhar rumores difamatórios (CRICK; ROSE, 2000). 

 Em “Odd Girl Out”, Simmons (2011) parte da premissa de que a agressão das 

adolescentes é alarmante, por assumir uma forma secreta e oculta. Histórias dramáticas 

destacam um mundo de traição, calúnias, agressões verbais, engano, olhares ferozes e palavras 

mordazes. As garotas entram em confronto para sobreviver às duplas mensagens de serem, 

simultaneamente, submissas e independentes, reprimindo manifestações de agressão. O 

argumento da autora é que, em decorrência, elas voltam suas frustrações para outras meninas.  

A “maldade” é interpretada como parte da socialização das garotas na cultura patriarcal. 

Pondero que é importante sinalizar as restrições associadas às expectativas culturais para o 

feminino. No entanto, essa ideia da “garota malvada” empobrece a discussão sobre o bullying, 

já que centra a análise em um plano individual de agressora ou vítima, negligenciando o âmbito 

social do conflito entre pares e, por conseguinte, os níveis e expressões de contexto cultural, 

circunstância, pressões e recursos sociais envolvidos em seu desenvolvimento e erupção, além 

das sutis complexidades de experiências da constituição de identidades. Autores da Psicologia 

cognitiva defendem que garotas são naturalmente maliciosas, mordazes e calculistas. Assim, 

insidiosamente, a crueldade e a exclusão são tomadas como um dado (e universais) para ser 

uma menina, retroalimentando essa ideia.  

Outro aspecto problemático é que a noção de agressão relacional está atrelada a 

representações feministas monolíticas de moral da mocinha (bondade, carinho, conformidade, 

vitimização e vulnerabilidade), que se coadunam às versões culturais normativas de 

feminilidade passiva de mulheres brancas, heterossexuais e de estratos sociais superiores.  Em 

uma lógica binária gentil-malvada, assinala-se que garotas são ensinadas a renunciar ao modelo 

normativo de feminilidade quando entram nas esferas da sociedade dominadas pelos homens. 

Isso levaria a competição e, finalmente, a traição, como argumenta Brown (1998), “[...] as 

mulheres também precisam e querem ser visíveis, o que significa competir na escassez de 

recursos disponíveis – a atenção, as melhores notas, o namorado ou marido [...]. E isso significa 

que o mundo relacional está maduro para a traição” (p. 191). 

Mais recentemente, análises sociológicas mais complexas acerca das hierarquias e 

violência entre pares na escola têm criticado o discurso dominante como altamente 

problemático, por naturalizar e universalizar as meninas como indiretas, escamoteando 

estruturas maiores ou discursos de gênero, sexualidade e poder (DUNCAN, 2004, 2006; 

CURRIE; KELLY; POMERANTZ, 2007; RINGROSE, 2008).  

Autores como Lloyd (2005), Duncan (2006) e Ringrose (2010) defendem que a 
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invisibilidade e a má compreensão dos problemas enfrentados pelas garotas estão relacionadas 

a problemas de conceituação nas teorias de diferenciação da agressão pelo gênero. A 

assimilação de estereótipos das categorias menina e rapaz teria gerado um axioma quanto às 

formas imanentes de bullying feminino com a dissimulação, contra as formas masculinas de 

agressão física. Essa corrente ressalta a incapacidade do modelo psicológico em lidar com as 

dimensões situacionais e socioculturais das interações e relações entre pares das quais emergem 

o bullying (LLOYD; STEAD, 2001). A crítica é dupla: primeiro, o modelo tradicional omite a 

discussão acerca do poder e das hierarquias sociais, incluindo posicionamentos e relações de 

gênero e, segundo, quando focalizam o gênero, reinvocam e/ou legitimam estereótipos 

existentes ou normas essencializadas da dicotomia masculino-feminino. Em contraposição, essa 

vertente objetiva evidenciar o bullying como um fenômeno que corresponde a complexas trocas 

sociais entre os indivíduos, os grupos de pares e seu ambiente social mais amplo. Segundo 

Walkerdine (1991), esta oposição binária feminino-masculino reconstitui o contexto simbólico 

dicotomizado onde se origina o feminino como falta – colocando-o como universalmente 

diferente, o Outro para o masculino. Em ponto de vista conforme, defende-se que adotar esse 

binário como cerne da investigação sobre bullying impede de observar a diversidade e 

diferenciação existente de posições de sujeito femininas, bem como entre as categorias de 

homem e mulher.  

De fato, entende-se que essa noção de “maldade” termina por reforçar as fronteiras 

tradicionais da feminilidade apropriada, ao aderir a um comportamento agressivo de acordo 

com os limites da norma repressiva para a mulher, sem discutir as motivações e implicações 

sociais, interacionais e culturais da adoção de formas dissimuladas pelas meninas. Compreendo 

que essa discussão acerca da concepção universalizante da menina traz à baila questões 

culturais forjadas e fixadas na sociabilidade tecida em suas interações cotidianas. A discussão 

do bullying entre garotas como maldade minora ou mesmo anula as questões relacionadas à 

dinâmica de competição social por poder na escola, a partir da qual se desvela a gênese de um 

trabalho de adequação (e sanção), das meninas entre si, às normas dominantes de gênero, como 

será mostrado neste estudo.  

Adotando a perspectiva sociológica20 como referencial teórico-analítico, argumento que 

o bullying associa-se a organização e estruturação hierárquica social de grupos de pares, 

atuando como um instrumento de socialização do padrão de gênero normativo. Enquanto um 

conjunto de táticas sutis de “crueldade verbal e psicológica” (RINGROSE; RENOLD, 2010), o 

                                                 
20 Autores como Ringrose, Renold e Pomerantz definem a área de estudos de girlhood como uma abordagem 

analítica sociológica, de base pós-estruturalista, da agressão entre pares. 
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bullying é mobilizado pelos adolescentes para gerir ou manipular relações de poder entre si, à 

medida que promove a inculcação de um modelo de feminilidade (e masculinidade) tradicional.  

No início da adolescência, as meninas experimentam uma maior necessidade de ser 

bem-quistas e de se sentirem aceitas por seus pares (EDER; EVANS; PARKER, 2003; FRITH, 

2004). Elas desejam alcançar popularidade, reconhecimento e um alto grau de status em suas 

redes sociais. A aprovação social não é apenas difícil de auferir, mas também de manter, em 

uma disputa para integrar grupos socialmente poderosos. Esses desejos poderiam levar a 

maldade devido à concorrência entre e dentro dos grupos de amizade (ADLER; ADLER, 1998; 

MERTEN, 1997; EDER; EVANS; PARKER, 2003). Salienta-se, então, que apesar de críticas 

a noção de maldade como sendo um aspecto destacado da agressão entre meninas, esses estudos 

sociológicos ressignificaram “maldade” como recurso comumente empregado na disputa entre 

elas para enfraquecer as adversárias na ordem social. 

Em estudos com grupos de pares da terceira a sexta série, Adler e Adler (1998) 

apontaram que em torno de oito anos, as garotas começam a procurar o seu papel no puzzle 

social. Localizar o seu nicho entre os pares define quem é a menina e delineia a sua experiência 

cotidiana. Ao longo desse processo de construção da identidade, a socialização entre pares 

destaca o papel do bullying enquanto forma de interação em que são aprendidos e negociados 

papéis, expectativas e hierarquias sociais (GARANDEAU; CILLESSEN, 2006; PELLEGRINI, 

2008; JAMES et al., 2010). O comportamento de bullying sobressai enquanto estratégia para 

influenciar seu mundo social, servindo tanto a um propósito social quanto ao alcance de metas 

individuais. Meninas costumam recorrer ao bullying para manipular ou controlar recursos 

sociais, como status de pares, popularidade e possibilidades românticas (MERTEN, 1997; 

UNDERWOOD, 2003; PELLEGRINI, 2008; PRONK; ZIMMER-GEMBECK, 2010). 

O clássico livro de Wiseman (2002) sobre bullying entre adolescentes no ensino médio 

traz o conceito de “abelha rainha”, uma metáfora acerca do comportamento despertado pela 

luta do animal para alcançar a supremacia. Nas palavras de Hall (2005), garotas usam suas 

“línguas no lugar de seus punhos” (p. 355). De modo semelhante, Merten (1997) sugere que 

popularidade, maldade e poder estão interligados e são uma expressão e uma fonte de 

hierarquias dentro dos grupos.  

Traz-se como exemplo o estudo de Duncan (2004) que mostra um consenso de 

entendimento da designação “popular” como um maior status social na escola que, por sua vez, 

está relacionado à atração heterossexual. Ser conhecida como uma garota popular subentende 

ousadia, agressividade e envolvimento em boatos e brigas com outras adolescentes. Consoante, 
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Hadley (2003) destaca que o ciúme e a ameaça aparecem como motivações principais para 

episódios de agressão entre garotas. 

 Diversas pesquisas têm ressaltado como as meninas interiorizam e promulgam o 

sexismo, regulando a sexualidade e feminilidade de cada uma através da dinâmica de seus 

grupos de amizade (HEY, 1997; KEHILY, 2002; BROWN, 2003). Desse modo, as questões de 

status envolvem rivalidades advindas das construções da sexualidade heterossexual entre pares 

na escola. Tendo como base os trabalhos de Butler (1990), essa pesquisa pós-estruturalista 

ilustra como as garotas são estimuladas a realizar versões heteronormativas de feminilidade em 

contextos reguladores de normas heterossexualizadas com a escola. Mostram, por exemplo, 

como a “matriz heterossexual” de normas de gênero impõe um regime discursivo de política 

sexual competitiva na escola, incitando demandas para realizar masculinidades e feminilidades 

normativas (KEHILY, 2002; RENOLD, 2005; YOUDELL, 2006).  

Como será mostrado neste estudo, disso emerge a regulação sexual enquanto elemento 

fundamental para o tecido das interações entre garotas com a constituição de uma versão própria 

de menina, por meio de projeções sobre o outro e de uma percepção crítica das normas vigentes 

no contexto específico. A sexualidade é regulada (sutil e diretamente) para por termos em 

relação à disputa sobre os meninos. Assim, dinamicamente, entre desejos de integração e 

mecanismos de exclusão, o grupo de pares exerce uma forma de autoridade, marcando limites 

e disciplina, o aceitável e o inaceitável em termos exposições pessoais e condutas morais.  

Historicamente, a escola tem produzido diferenças, distinções e desigualdades. Através 

de múltiplos mecanismos normalizadores, ela classifica e ordena os sujeitos. Argumenta-se, 

neste trabalho, que o bullying entre as adolescentes emerge como prática e discurso de controle, 

vigilância e punição de condutas socialmente reprovadas. Institucionalizada na cultura escolar, 

essa agressão mobiliza regras de força reguladora que demarcam os limites e possibilidades do 

que significa ser menina21 e menino. 

Essas relações de poder marcam um fluxo oscilante no qual os ideais e as exigências de 

comportamentos e corporeidade femininas são continuamente rearranjados e negociados. Neste 

processo, o bullying cumpre um importante papel como mecanismo cultural estruturado para a 

prescrição de formas de produção e modelagem dos sujeitos, a partir de uma dinâmica que se 

move à interiorização do olhar censurante do outro. 

No Brasil, constata-se a persistência da lacuna quanto a estudos sobre bullying entre 

adolescentes do sexo feminino no ambiente escolar. As primeiras pesquisas sobre bullying 

                                                 
21 Farei algumas ponderações acerca do uso dos termos menina, garota, adolescente e jovem no capítulo 

metodológico. 
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ocorreram na década de 1990, na Psicologia e na Educação e, até então, permanecem utilizando 

questionários com estudantes do ensino fundamental para identificar a frequência com que 

ocorrem as situações de bullying, os locais de maior ocorrência, os motivos que levam à 

violência e as formas de agressão mais frequentes (FANTE, 2005; LOPES NETO, 2005; 

MALTA et al., 2010; NIKODEM; PIBER, 2011; MOURA; CRUZ; QUEVEDO, 2011). Em 

decorrência, estudos que tratam da violência na escola têm reiterado a invisibilidade da agressão 

e conflitos entre as adolescentes, relacionando a violência entre pares com a construção de 

masculinidades em atos físicos. A temática fica circunscrita a dados de frequência sobre 

incidência e prevalência de brigas e vitimização, que evidenciam diferenças estatísticas entre 

os sexos (ABRAMOVAY; CUNHA; CALAF, 2009; MALTA et al., 2010; BANDEIRA; 

HUTZ, 2012). 

Para o presente estudo, a aproximação conceitual da Sociologia da Juventude permitiu 

produzir uma análise fundamentada na complexidade social dos conflitos entre meninas, 

tomando como ponto de partida suas interações cotidianas e os “efeitos” das relações de gênero 

na construção da identidade, para além do terreno institucional. Considerou-se, então, as 

dimensões sociais, culturais e subjetivas formativas de discursos, práticas e estratégias 

empregadas pelas garotas em suas relações sociais na escola.  

Torna-se mister sublinhar a construção da identidade enquanto um processo 

necessariamente social, interativo, que se dá no âmbito de uma cultura e no contexto social 

situado. É no espaço prático-sensível que os adolescentes vivem os processos de socialização, 

educam-se e educam, constroem laços sociais, reproduzem e produzem valores socioculturais 

e políticos, e encontram ou sentem a ausência de suportes para seus processos de subjetivação.  

No constante movimento de aproximações e afastamentos que conformam a mobilidade 

por entre diferentes grupos, a sociabilidade constitui um momento próprio de experimentações 

e descobertas, de demandas de autonomia onde o grupo de pares torna-se articulador de redes 

de significados e vivências, e referência na constituição de uma identidade própria –, um meio 

através do qual fixam-se similitudes e diferenças em relação aos outros.  

Tem-se que na escola, o processo de sociabilidade é contraditório, marcado pelas muitas 

diferenças sociais e culturais entre os sujeitos, oriundas dos variados contextos sociais, 

trajetórias e valores vividos (PAIS, 2003). O cotidiano escolar é um espaço complexo de 

interações que evidenciam a demarcação de posições sociais e a manutenção de fronteiras entre 

os diferentes grupos. As diversas formas de usos e apropriações dos espaços propiciam o 

“desenvolvimento de tensões e conflitos, latentes ou abertos, entre éticas estruturais tradicionais 

e novos horizontes sociais de realização individual” (PAIS, 2003, p. 14). Os adolescentes 
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identificam-se ou diferenciam-se no curso de suas interações, atividades e lazeres: as práticas 

cotidianas estão situadas em fragmentadas formas de sociabilidades, que se revelam em forte 

dinamicidade espacial e cultural. 

Observa Veiga-Neto (2002) que a importância dos sentimentos de pertença se situa na 

possibilidade de conceder, a cada um, uma posição de maior ou menor atuação dentro de um 

grupo. Mas pertencer a um grupo é um processo que não se configura apenas pelas afinidades 

entre pares, mas também pela não adesão a determinados grupos, e até mesmo pela 

manifestação de repulsa a alguns deles. A amizade e os processos de grupo englobam a busca 

por atenção, a inclusão no grupo, pertença ao grupo “certo”, autoproteção, ciúmes e vingança 

(OWENS et al., 2000; GARBIN, 2003). 

Não obstante, há que referir que a construção da identidade se realiza em um contexto 

relacional específico, onde as avaliações dos grupos e as autoimagens resultam de um processo 

de interação, de recíprocas comparações e categorizações sociais. Esse ponto é fundamental 

para compreender o processo de desenvolvimento de valores e competências que lhes servem 

de guia para o seu comportamento (PEROSA, 2007).  

Nessa direção, Dovidio, Saguy e Shnabel (2009) notam que a função socializadora dos 

pares envolve os grupos de confronto, considerados fundantes para melhor definir e reforçar a 

identidade pessoal e social dos adolescentes. Palmonari, Pombeni e Kirchler (1992) assinala 

que os sujeitos tendem a adotar estratégias de maximização das diferenças entre o ingroup e o 

outgroup, de modo a assegurar a distintividade positiva do grupo, enquanto processo que está 

na base da proteção, preservação e acentuação da sua identidade social.  

Parte-se aqui, então, do pressuposto de que as relações de conflito comporiam uma 

forma de sociabilidade assentada em um jogo de diferenças e oposições entre as adolescentes. 

Pensar no conflito entre os pares auxilia na compreensão da polissemia de interações, 

percepções e subjetividades juvenis em sua interface com o gênero. Não se trata de tentar 

encontrar as causas dos conflitos praticados por e entre meninas, mas de delinear conteúdos 

culturais que estão na base do exercício dessas agressões e situá-las dentro do seu sistema de 

relações sociais, para a compreensão dos significados que elas próprias dão aos seus modos de 

interação, práticas e valores, representações de si e do outro. 

Fica patente, portanto, a necessidade de questionar: Como os conflitos tecem e são 

tecidos na dinâmica interacional? Qual é o papel do conflito nas formas de sociabilidade 

desenvolvidas por essas adolescentes? Como os conflitos são experienciados pelos diversos 

sujeitos envolvidos? Qual é sua natureza e a sua função na construção da identidade pelas 

garotas? 
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No que tange a este estudo, convém localizar que na escola as questões de gênero 

formalizam, sedimentam e conferem base à compreensão de “papéis sociais” exercidos por 

homens e mulheres segundo os padrões de conduta e valores culturais (LIMA, 2000). Afirma 

Louro (2008) que práticas sociais masculinizantes e feminilizantes permeiam os dispositivos 

de escolarização: [...] se aprende a olhar e a se olhar, se aprende a ouvir, a falar e a calar; se 

aprende a preferir [...] fazendo com que cada um e cada uma conheça os sons, os cheiros e os 

sabores ‘bons’ e decentes e rejeite os indecentes; aprenda o que, a quem e como tocar (ou, na 

maior parte das vezes, a não tocar) (p. 61).  

Para legitimar essa realidade, múltiplos mecanismos são utilizados, a exemplo da prática 

pedagógica docente que tende a reforçar e validar atitudes e comportamentos tidos como 

socialmente apropriados e os livros didáticos que retratam as mulheres nos espaços privados, 

desenvolvendo atividades domésticas, enquanto os homens são associados a atividades 

dinâmicas, a espaços públicos, dedicando-se a ações consideradas social e intelectualmente 

privilegiadas (MORO, 2001; LIMA E SOUZA; LIMA, 2008). Segundo Vianna e Finco (2009), 

a orientação de práticas, habilidades e configurações corporais dicotômicas entre meninas e 

meninos, além dos modelos cognitivos nelas referenciados, afirmam e, consequentemente, 

fixam as hierarquias de gênero. Os princípios das práticas pedagógicas aparecem relacionados 

à normalização e ao controle das expressões corporais, à demarcação das fronteiras entre o 

feminino e o masculino e ao reforço de características físicas e comportamentos 

tradicionalmente esperados para cada sexo nas práticas cotidianas desde a educação infantil. 

Autores como Piscitelli (2002) e Ribeiro (2006) observam que em torno dos oito anos 

de idade inicia-se o processo de constituição subjetiva (e cultural) de uma identidade de gênero 

relacionado às classificações, não apenas baseado nas diferenças anatômicas/corporais, como 

também na observação da ação do corpo, ora colocado como ativo, ora como passivo, como 

lembra Kulick (1998). Segundo Parker (1991), essa diferenciação em torno das distinções 

corporais faz parte do sistema cultural e da ideologia de gênero no Brasil, em que a vida sexual 

e mais amplamente, a sexualidade, atuam como sistema de referência para a classificação e 

hierarquização dos comportamentos sociais.  

Buscando evidenciar o papel do grupo de pares na construção da identidade de gênero, 

elegi como sujeitos da pesquisa meninas na faixa etária de 11 a 15 anos. A adolescência é 

identificada na literatura como sendo o período de maior ocorrência do bullying entre meninas, 

com maior incidência de episódios entre os nove e os quinze anos de idade (KENNY; 

MCEACHERN; ALUEDE, 2005; JAMES et al., 2010). Com o aumento da interação entre 

pares, a importância crescente de amizades próximas e o início da vida sexual com os primeiros 



44 

 

relacionamentos românticos, amigos e colegas tornam-se referenciais e conselheiros, 

motivando ao investimento em relações íntimas e na aceitação dentro de um grupo social 

(GILLIGAN, 1995; UNDERWOOD, 2003).  

Gênero e sexualidade são vividos como relações dinâmicas que se constituem 

primeiramente na família e em espaços institucionais, e que, notadamente, ultrapassam esses 

âmbitos, sendo recriadas, atualizadas ou reproduzidas nos momentos de sociabilidade com os 

pares (PHOENIX, 1997; RIBEIRO, 2006). A experimentação e a vivência da sexualidade entre 

adolescentes se inserem no seu processo de socialização, ocupando um papel importante na 

progressiva construção da autonomia (HEILBORN et al., 2006; ABRAMOVAY; CUNHA; 

CALAF, 2009).  

O gênero é “pedagogicamente formado”, continuamente aprendido na vida cotidiana 

(PHOENIX, 1997). Assim, em ponto de vista convergente, compreendo que as interações de 

bullying participam desse processo enquanto práticas agressivas (disciplinadoras) que 

sancionam um modelo de feminino e masculino normativos que, consecutivamente, produzem 

efeitos de poder, mediante o seu caráter de punição de condutas inadequadas.  

De modo geral, o bullying entre garotas permanece sendo pouco investigado, com 

estudos centrando-se apenas em evidenciar diferenças de modus operandi entre os gêneros. O 

binômio bully/vítima oferece poucos recursos materiais ou práticos para articular ou abordar o 

conteúdo social dos significados dos conflitos de meninas. Esse vácuo de conhecimento em 

relação às meninas pode ser atribuído à dificuldade em abordar os efeitos “invisíveis” e 

“ocultos” internalizados/enraizados em sua subjetividade. Deflagra a necessidade de 

problematizar e compreender fenomenologicamente os caminhos, formas, expressões e 

desdobramentos do bullying, vislumbrando como este fenômeno se constitui e é constituído na 

teia de questões específicas do gênero e da sexualidade.  

Entende-se aqui a importância de conferir maior profundidade analítica ao fenômeno, 

mediante o enfoque em experiências de socialização, variáveis culturais e o contexto social no 

qual interagem para produzir modos de comportar-se, expressar-se e compreender-se 

subjetivamente enquanto meninas. Implica, portanto, trazer à baila questões relacionadas à 

construção da identidade de gênero nas fendas da dimensão situacional, forjada no ambiente da 

escola e no contexto social mais amplo.  

Em suma, defino – e procuro demonstrar ao longo deste estudo – o bullying como uma 

prática de socialização entre adolescentes que contribui à aprendizagem do gênero, mediante a 

apreensão dos códigos sociais de feminilidade e masculinidade normativas. Para produzir uma 

análise que informasse a complexidade social dos conflitos entre garotas, recorreu-se às noções 
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de socialização e sociabilidade entre pares, enquanto instância de aprendizagem cotidiana de 

normas e valores culturais. Na sociabilidade entre pares são introjetadas semelhanças e 

diferenças em relação ao outro, que demarcam categorias, posições e fronteiras sociais entre os 

diferentes grupos. Assim, compreendo o bullying como processo de desenvolvimento das 

normas de gênero, por meio da normalização, sanção e controle social de comportamentos das 

meninas entre si.  

***** 

Neste capítulo buscou-se conceber o bullying para além de um problema psicológico de 

desenvolvimento enfrentado por crianças e adolescentes. Tema de pesquisa recente, o bullying 

é majoritariamente investigado como um conjunto finito e específico de comportamentos de 

agressão. A crítica central ao modelo mais tradicional, que advém da Psicologia cognitiva, 

reside na limitada atenção concedida aos aspectos, elementos e dinâmicas socioculturais do 

bullying. 

Nessa vertente, as investigações sobre bullying entre meninas concentram-se em 

verificar a diferenciação das formas de agressão pelo gênero, o que resulta na reprodução de 

estereótipos de “feminino” e “masculino”. A análise focalizada nos papéis de bullies e/ou 

vítimas cinge observar como a prática de bullying atua na produção de desigualdades de poder 

e na vigilância de condutas “adequadas” de gênero. 

Os estudos sociológicos, que fundamentam este trabalho, têm problematizado e 

complexificado a análise da temática de gênero ao discutir a organização da hierarquia social, 

articulada às variáveis situacionais e socioculturais constituintes e fixadas nas interações e 

relações entre pares. Na adolescência, a emergência do interesse em relacionamentos 

heterossexuais origina um processo de regulação moral entre as garotas que estabelece a 

competição social por poder. A popularidade estrutura o status e a aprovação social na escola, 

por estar relacionada a atração sexual, enseja a disputa entre meninas.  
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CAPÍTULO II 

PERCURSOS METODOLÓGICOS 

II.1. Pontilhando o percurso: definições metodológicas do estudo  

Este capítulo aborda as definições e passos metodológicos que moldaram e sustentaram 

a elaboração deste estudo. Na primeira seção, são expostas questões teórico-analíticas que o 

fundamentaram. Na seção seguinte, apresento os processos de entrada em campo, os cenários 

da pesquisa e, em conjunto com a última seção, procuro estabelecer as diferenças observadas 

nos posicionamentos e interações entre os vários atores institucionais com as estudantes. As 

especificidades dos contextos resultaram em distinções nas formas de ação das adolescentes e 

nos percursos de observação participante. Na terceira parte, discorro sobre minha experiência 

etnográfica, pontuando a tessitura das relações que estabeleci com os sujeitos da pesquisa nas 

estratégias, interpretações, limitações, aprendizados e adaptações elaborados nos campos.   

Este estudo procura mostrar como meninas se apropriam das características específicas 

da sua condição de “adolescentes” “femininas”. Algumas observações iniciais se fazem 

necessárias quanto aos termos “adolescente” ou “adolescência”. Em termos etários, a 

classificação mais correntemente aceita e difundida sobre a adolescência a define enquanto o 

período etário compreendido entre os 10 e os 19 anos, podendo ser subdividida nas etapas de 

pré-adolescência (dos 10 aos 14 anos) e de adolescência propriamente dita (de 15 a 19 anos) 

(OMS, 1985). No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (BRASIL, 1990) 

considera a adolescência como o período entre 12 e 18 anos, podendo ser excepcionalmente 

expandido para 21 anos.  

Para a Organização Mundial de Saúde (OMS, 1985), a adolescência constitui um 

processo biopsicossocial, sendo a fase em que ocorrem modificações corporais e de adaptação 

à novas estruturas psicológicas e ambientais, que conduzem o indivíduo da infância à idade 

adulta22. Outros autores não imprimem uma concepção com contornos etários tão nítidos, 

                                                 
22 No Brasil, há um uso concomitante dos termos adolescência e juventude. Suas semelhanças e diferenças nem 

sempre são esclarecidas e suas concepções ora se superpõem, ora constituem campos distintos, mas 

complementares, ora traduzem uma disputa por abordagens distintas. O termo adolescência está mais vinculado 

às pesquisas biomédicas, considerando o indivíduo como ser em desenvolvimento, pautado pela realidade que 

constrói e por sua experiência subjetiva. Ao passo que o termo juventude é mais referido no campo das Ciências 

Sociais, sendo entendida na sua articulação com os processos sociais mais gerais e na sua inserção no conjunto das 

relações sociais produzidas ao longo da história (SILVA; LOPES, 2009). 
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definindo a adolescência como o período que se estende até à idade em que um sistema de 

valores e crenças se enquadram em uma identidade estabelecida (FERREIRA; NELAS, 2006). 

Ou seja, ela termina quando o jovem atinge a maturidade social e emocional para assumir o 

papel de adulto.  

A forma de “ser” de cada idade sofre mudanças relacionadas à sua inserção concreta no 

meio social, no decorrer da história (ARIES, 1981). Este processo ocorre devido a permanentes 

transformações também no âmbito conceitual e das ideias que a sociedade constrói acerca da 

responsabilidade sobre a formação dos novos sujeitos. Como afirma Lenoir (1998), os 

princípios de classificação do mundo social, mesmo os que aparentam ser naturais como a 

idade, referem-se sempre a fundamentos sociais. Em “A juventude é só uma palavra”, Bourdieu 

(2003) confirma essa ideia ao asseverar que as divisões entre as idades são arbitrárias e as 

fronteiras entre as fases da vida (infância, adolescência, juventude, idade adulta e velhice) são 

objetos de disputas nas sociedades que as reconhecem. Classificar a idade é uma forma de 

ordenar o lugar de cada um e onde cada qual deve se manter. A discussão dessa “flexibilidade” 

na definição correspondente a idade ilustra como as faixas etárias do ciclo de vida são uma 

convenção social e não um estado natural23, e importa a este estudo por fundamentar o uso 

concomitante de termos como adolescente e jovem, sem incorrer em equívocos conceituais. 

Destarte, entendo a adolescência/juventude como um processo no qual se dá a transição da 

infância à idade adulta, articulando essas duas construções históricas e sociais. Por meio da 

ideia de transição, busca-se sobrepor os limites etários já arbitrados no campo da saúde.  

Como constatado nas observações em campo, a experiência de ser adolescente é 

vivenciada e marcada por variadas descontinuidades, podendo abrigar diversas formas de 

respostas, inclusive antagônicas. As mudanças na vida das meninas criam tensionamentos 

subjetivos e relacionais: o ingresso em uma nova escola (de ensino fundamental), o que leva a 

construção de novas amizades; o desenvolvimento corporal; as obrigações e regras escolares 

diferenciadas com menos tempo de socialização na escola; a maior competição social e o 

emergente interesse no sexo oposto (ou não) (CRICK; GROTPETER, 1995; DUNCAN, 2004; 

RINGROSE, 2008). Assim, não é possível tratar a idade como característica independente do 

contexto no qual ela toma sentido.  

                                                 
23 Durante o período medieval as fases etárias que atualmente separam nosso ciclo de vida eram termos eruditos 

de tratados pseudocientíficos. “A vida era a continuidade inevitável, cíclica, uma continuidade inscrita na ordem 

geral e abstrata das coisas, mais do que na experiência real, pois poucos homens tinham o privilégio de percorrer 

todas as idades da vida naquelas épocas de grande mortalidade” (ARIES, 1981, p. 39). Desse modo, às idades da 

vida não era atribuído um significado especial, não sendo a idade parte da identidade pessoal.  
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O trabalho de campo foi realizado durante o ano de 2014, em duas escolas públicas do 

segundo ciclo do ensino fundamental (6º a 9° anos), sendo uma localizada na cidade de São 

Paulo e a outra em Salvador. A opção por dois campos permitiu encontrar semelhanças e 

diferenças entre grupos de pares, modos de negociação, discursos e categorizações êmicas 

empregadas pelos atores, práticas de bullying utilizadas, e possíveis variações na dinâmica do 

fenômeno, refletindo especificidades contextuais. Como Pais (2003) defende, análises e 

interpretações com base na comparação de casos e não em teorias previamente elaboradas 

fazem-se necessárias, principalmente nos estudos das práticas cotidianas. 

Alguns pressupostos assumidos na pesquisa GRAVAD foram tomados de empréstimo 

para o presente estudo. A referida investigação, que teve como mote a gravidez na adolescência, 

mostra a heterogeneidade sociocultural entre cidades (Salvador, Rio de Janeiro e Porto Alegre) 

de regiões diferentes do país. A pesquisa discutiu como normas culturais locais interferem no 

modo diferenciado de socialização (familiar, comunitária e grupal) para a sexualidade de moças 

e de rapazes (HEILBORN, 1999; HEILBORN et al., 2006).  

Assim, para a realização de etnografias em escolas das cidades de São Paulo e Salvador, 

assumiu-se que a socialização de gênero das participantes, modelada por referenciais culturais 

diferentes, poderia resultar em distintas percepções de feminilidade, de sexualidade e de 

organização da interação com os pares, provocando alterações nas práticas e discursos que 

delineiam os comportamentos femininos em cada contexto. Esse foco culminou na formulação 

de indagações a respeito da produção cotidiana da normatividade de gênero. 

A identificação das similitudes e das diferenças de expressão do fenômeno entre os 

casos estudados possibilita compreendê-lo de forma mais aprofundada e abrangente. Segundo 

Bloch (1983), é identificando possíveis elementos estruturais semelhantes que se acessa “as 

identidades e diferenças que permitirão traçar o quadro classificatório” (p. 127). Debruçar-se 

sobre um grupo, em um local e período delimitados, acaba por enfatizar o que é específico em 

detrimento do geral, tanto porque se focaliza um grupo ou uma comunidade, quanto pela forma, 

pelo nível de análise, porque em geral isso é feito como uma monografia. E para um estudo 

monográfico se tornar interessante, é preciso que ele aponte o específico, o singular, o pouco 

habitual (MARSHALL, 1998). 

Analisei o bullying em articulação com as categorias adolescente e gênero, cuja 

definição assenta uma homogeneização de características específicas –, de modo geral, 

distanciadas de referências de seus contextos socioculturais de construção (WALKERDINE, 

1991). Ao pôr uma lente sobre a tessitura cotidiana desse fenômeno, pretendeu-se evidenciar 

aspectos culturais distintos a sua emergência nas interações e relações entre adolescentes 
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produzidas nos diferentes cenários. Nessa direção, buscou-se averiguar contrastes e analogias 

quanto ao modo de socialização entre pares com a forma como são organizadas e estruturadas 

as relações de poder, a partir de influências de possíveis fatores inerentes às culturas escolares 

locais, além dos padrões de conduta moralmente valorizados, que poderiam flexibilizar e/ou 

enrijecer determinados aspectos normativos e modelos de conduta feminina.  

Adotei a utilização indistinta dos termos “menina”, “garota”, além de “adolescente” e 

“jovem” para me referir à participantes deste estudo. Reforço que importou à investigação 

centrar-se sobre o processo de aprendizado dos códigos de gênero e sexualidade ocorridos na 

etapa de transição para a vida adulta. O termo “menina” constitui uma categoria êmica 

pronunciada pelas adolescentes para se referir a elas próprias, e pelos demais atores24 

integrantes dos cenários da pesquisa.  

As participantes da pesquisa foram estudantes, na faixa etária de 11 a 15 anos. Procurei 

realizar entrevistas etnográficas e observação de um contingente mais próximo possível do 

universo total de garotas nos dois campos, a fim de obter uma visão ampla dos diferentes pontos 

de vista que elas possuíam acerca do tema. Esse acervo de anotações e gravações dessas 

conversas informais compõe-se de variados tópicos sobre a vivência de meninas: atividades de 

lazer, relação com os pais e com os professores, percepções da comunidade de moradia, da 

escola e das colegas, a adolescência feminina e conflitos entre garotas. Optei por não mencionar 

o termo bullying para não causar desconforto às garotas e poder auferir possíveis noções nativas 

do fenômeno.  

Enquanto categoria êmica, nas poucas ocasiões em que o termo bullying foi mencionado 

pelos estudantes, referiu-se a uma forma de exprimir (realçar) o caráter discriminatório25 de 

determinadas características pessoais de colegas. A diferença se dava no significado atribuído. 

As meninas conceberam o bullying como uma agressão, enquanto os meninos, o mencionavam 

para mitigar a ofensa ao tom de uma brincadeira26. 

Sublinho que seja nas falas das participantes, seja nas ações de bullying presenciadas, a 

categoria raça/cor não constituiu uma característica empregada para o estabelecimento ou 

                                                 
24 Professores, diretores, coordenadoras pedagógicas, inspetoras e auxiliares de disciplina. 
25 Antunes e Zuin (2008) fazem uma interessante discussão que relaciona o bullying com o preconceito. 
26 Nos dois casos de bullying verbal entre meninos que presenciei, os alvos afirmaram que os apelidos se tratavam 

de uma brincadeira. O humor expresso na gozação é um meio eficiente para classificar os diferentes com o intuito 

de diminuí-los socialmente, pois alivia os conflitos e atenua, num certo sentido, as afrontas. Ditos em um tom 

crítico/sério os insultos não seriam pronunciados facilmente. Em consonância com esse achado, Zaine, Reis e 

Padovani (2010) defendem que o uso de agressões como forma de elevar o status e o respeito podem justificar que 

o bullying seja compreendido como “normal” entre os jovens. Já Trindade e Menezes (2013) colocam que 

“brincadeiras” não são censuradas se o autor fosse amigo do alvo. Simmons (2011) pontua que o intimidado 

sustenta a agressão (evita confrontos) pelo desejo de manter a confiança, a intimidade, o senso de solidariedade 

próprios da relação de amizade.  
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reforço da diferenciação social entre as meninas. Em ambas as escolas, apelidos degradantes 

sobre traços físicos, cor/raça e orientação sexual foram usados apenas por meninos para ofender 

outros garotos ou meninas. Exponho aqui o caso de Luanda (6ª série, 12 anos, escola Salvador), 

lésbica assumida27 que por duas vezes foi xingada de sapatona por garotos diferentes. Na 

ocasião que presenciei, ela ficou muito irritada, discutiu e afirmou que ele que não tinha o 

direito de me agredir, de me tratar assim. Conversamos sobre a ofensa definida por ela e as 

amigas como bullying. Quando as questionei a respeito, Luanda asseverou: Preconceito 

também é bullying, porque ele tava querendo me fazer me sentir diminuída, me humilhar 

perante meus colegas. Me fazer de menos, me ridicularizar. Isso é bullying. 

Nesta dinâmica de poder, as atribuições e normas sociais mobilizadas pelas adolescentes 

para marcar umas às outras como diferente restringiram-se a inadequação às expectativas 

culturais da feminilidade tradicional. Pondero que isto não significa que a problemática racial 

não fosse uma variável relevante nas inter-relações das várias formas de diferenciação social 

(BRAH, 2006) nos contextos desta pesquisa; todavia, este tipo de lente não compôs o foco 

primário de observação empírica28. 

A imersão mais abrangente em campo ensejou que a produção de dados ocorresse, 

sobretudo, no presenciar de diálogos e em conversas com os sujeitos. Atenta aos 

comportamentos das adolescentes, essa abordagem incidiu sobre a natureza das interações entre 

grupos, fornecendo um quadro de referência para se compreender a adequação desses atores ao 

contexto social. No transcorrer da pesquisa, procedi apenas algumas entrevistas “formais” para 

melhor compreender situações ocorridas ou concepções de interesse apresentadas por algumas 

participantes. Devido às circunstâncias diferenciais do trabalho de campo, esclarecidas na seção 

seguinte, foram duas adolescentes entrevistadas em São Paulo e catorze em Salvador.  

Este estudo sinaliza a capacidade de refletir criticamente sobre processos através dos 

quais as adolescentes são posicionadas e se posicionam no mundo social. Alinha-se a emergente 

área de estudos de girlhood que têm como cerne a construção da categoria menina nas fases da 

                                                 
27 Nas diversas conversas que tivemos, Luanda confidenciou que sofria sistematicamente agressões psicológicas, 

físicas e verbais dos pais depois que assumiu sua orientação sexual. Na escola, ela se sentia bem e respeitada pelas 

amigas e colegas, mas tinha ciência de que uns poucos gostam de falar coisas. Em todo lugar tem gente assim. Ao 

final do semestre, Luanda iniciou um namoro com uma estudante da 5ª série.  
28 Convirjo com a discussão de Brah (2006) acerca do sentido nativo da categoria raça; considero controverso 

definir ou caracterizar as participantes do estudo segundo uma classificação por cor/raça, posto que essa atribuição 

seria demasiado arbitrária. Como cor/raça não apareceu nos discursos das meninas sobre bullying ou distinção 

social, não solicitei sua autoidentificação racial. Recordo de um episódio que exemplifica essa questão. Em uma 

conversa com Vitória, ela afirmou que seu namorado era claro. Quando ela nos apresentou, eu o considerei pardo. 

No entanto, em um contexto onde a maioria dos estudantes era negro, de pele mais escura, como ela própria, Pedro 

era visto como claro. A partir deste caso, é possível perceber o terreno movediço do colorismo (aparência e cor) 

na definição racial situada.  
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infância e da adolescência, na modernidade tardia, destacando a atuação cotidiana desses 

sujeitos na micropolítica de produção de suas identidades (REAY, 2001; KEHILY, 2002; 

POMERANTZ, 2008; RINGROSE, 2008). Como socióloga, interessei-me pelas condições 

materiais e culturais em que as adolescentes moldam suas identidades e veem o seu futuro como 

mulheres. Tais condições podem nos dizer muito sobre o que é possível para elas “ser” e 

“tornar-se”.  

O objetivo é mostrar a agência de jovens na construção e negociação de suas identidades 

mediante o estabelecimento de um descompasso em relação ao “outro”29. Segundo Griffin 

(2004), uma menina é individual e coletivamente produzida e reproduzida, sempre mudando; 

ela não é nem estática nem linear. Eisenhauer (2004) capta essa premissa quando afirma que 

uma menina “não é simplesmente algo que alguém é (uma questão de estar e ontologia), mas 

algo que se está discursivamente constituída como” (p. 79), através de normas e práticas 

culturais localizadas. 

Utilizo como referencial West e Zimmerman que focalizam o processo de como os 

indivíduos “fazem gênero” enquanto uma “execução rotineira, metódica e recorrente” (1987, p. 

126). Assim, o gênero é incorporado e criado no “fazer” das interações sociais cotidianas em 

espaços de sociabilidade, onde este é construído. Argumento que o bullying constitui, por 

excelência, uma forma de espraiar “ideais reguladores” (BUTLER, 1990) de feminilidade que 

circulam nestes locais. Conformando processos de constituição de si na tensão com esses ideais, 

Butler afirma que: 

Como em outros rituais de dramas sociais, a ação de gênero exige uma ação 

reiterada, que se encontra em voltar a executar e a experimentar uma série de 

significados já determinados socialmente, e esta é a forma mundana e 

ritualizada da sua legitimidade. [...] O efeito do gênero é criado através da 

estilização do corpo e, portanto, deve ser entendido como a maneira mundana 

em que diferentes tipos de gestos, movimentos corporais e estilos criam a 

ilusão de uma de um eu com gênero constante (1990, p. 273-274).  

Mesmo levando em conta essa estilização repetida, sistemática e forçada do corpo que 

vai marcando a evolução do indivíduo como sujeito de sexo, gênero e desejo, ressalta-se, no 

entanto, que o processo de adequação do comportamento ao padrão feminino normativo não é 

algo que possa ser descrito como assimilação ou aquisição. Para compreendê-lo, é preciso 

identificar o contexto das condutas e compreender os motivos das pessoas para o engajamento.  

                                                 
29 Construir-se contra o “outro” significa reconhecer a diferença, o que põe em relevo contextos materiais e 

discursivos como raça, classe e sexualidade. Estudiosos de girlhood postulam que as meninas são constituídas por 

e através desses marcadores de identidade, como aspectos integrados da vida. Suas interseções são, ao mesmo 

tempo, complexas e particulares.  
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A maioria dos estudos sobre formas dissimuladas de bullying utiliza métodos 

quantitativos (em particular itens de nomeação de pares e questionários) para explorar a 

prevalência do bullying entre as garotas na escola. Investigações de base etnográfica, como esta, 

são importantes por capturar os significados e funções dos processos graduais de bullying. 

Abordar a sociabilidade em rituais de insulto e provocação para pensar a produção de 

identidades foi se configurando no entendimento do bullying enquanto prática cotidiana de 

apreensão, construção e afirmação do gênero normativo pelas jovens. Tal quadro solicitava uma 

inserção em campo que pudesse captar as ações e interações que teriam permitido esse 

“aprender o gênero”. Implica, nesse sentido, observar a aprendizagem de elementos culturais 

diluídos na vida escolar que conforma os processos normativos cotidianos que constituem a 

categoria menina.  

II.2. Pontilhando o percurso: entre cenários, atores e personas  

II.2.1. Caracterizando São Paulo: quem, como e onde?   

Desde o primeiro encontro de orientação, em março de 2013, fui alertada da dificuldade 

que seria encontrar uma escola para fazer a pesquisa de campo em São Paulo. Além da 

burocracia contumaz, que exigia a aprovação do projeto da pesquisa no Conselho de Ética da 

própria Secretaria de Educação, e atrasava consideravelmente o início da coleta de dados, em 

anos eleitorais30 as escolas tendem a inibir a entrada de investigadores pelo temor às críticas 

frequentemente feitas à instituição nos trabalhos acadêmicos. Essas críticas vinculam-se a 

chamada crise da escola, que repercute em sua imagem popularizada como a maior culpada 

pelos problemas que ocorrem nesse contexto.  

A busca pelo cenário da pesquisa em São Paulo foi iniciada em fins de abril de 2013. 

Seja por conta própria, seja por indicações de professores de colegas que tinham feito trabalhos 

nesses espaços, nada resultou. Dentre as negativas, mesmo para uma primeira visita, havia 

justificativas como: “Já têm muitas pessoas fazendo trabalhos aqui”; “Primeiro, você tem de 

entrar com um pedido no conselho de ética, passar por todo o processo de aprovação do seu 

projeto de pesquisa, e aí, então, vem para a escola e vê se pode fazer a pesquisa”. Representantes 

de algumas escolas afirmaram que só seria “possível agendar uma visita no início do primeiro 

                                                 
30 A pesquisa foi realizada em 2014, ano de eleições para cargos legislativos em nível federal e estadual. 
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semestre do próximo ano”, justamente no período em que eu pretendia iniciar o trabalho de 

campo nessa cidade, já com a aprovação do conselho de ética da faculdade e do governo do 

estado.  

Já no período final de 2013, um colega com quem conversava, desconsolada, queixosa, 

durante o almoço no restaurante universitário da faculdade, me passou o contato de um amigo 

que tinha feito pesquisa sobre violência entre garotas em uma escola. Foi ele quem mediou o 

contato com uma professora da rede municipal de ensino fundamental, que havia lecionado em 

uma escola com sabido histórico de violência entre meninas. Ela intermediou o contato com o 

diretor do colégio, informando-lhe acerca da investigação. Posteriormente, por e-mail, 

expliquei a ele em que consistiria a pesquisa, para que marcássemos uma reunião. 

Na reunião com o diretor da escola de São Paulo, apresentei os objetivos, instrumentos 

metodológicos, e modus operandi da pesquisa, aclarei como pensava em estabelecer minha 

relação com as estudantes e com os professores, além da própria direção. Ao relatar-lhe a 

complicação de meramente marcar um encontro inicial com um diretor de escola, ele afirmou: 

Se vocês não tiverem acesso à escola, entender o que é o ambiente da escola, como podemos 

melhorar, então? Fechar as portas das escolas nunca! É preciso abrir para que as pessoas 

conheçam melhor a escola e que juntos possamos melhorá-la31. Cabe salientar que, para além 

das próprias dificuldades de inserção no ambiente escolar, havia um agravante à investigação: 

a temática da sexualidade.  

Nessa ocasião, o diretor me contou que dois anos atrás eram constantes os episódios de 

violência entre meninas, inclusive com o uso de arma branca, como prendedores de cabelo e 

tesourinhas de unha. Em geral, os confrontos eram verbais por motivos, segundo ele, 

injustificáveis: 

Menino com menino é mais xingamento, isso na quarta, quinta série. Porque 

no sexto, sétimo e oitavo ano eles se resolvem, não me chamam. Não tem 

grandes problemas quando é menino e menino. De manhã, que é a criançada, 

aí sim: “ele colocou o pé pra eu cair”, “ele xingou minha mãe”. Meninas 

não, meninas é do primeiro ano ao nono. E tá sempre relacionado... eu 

considero uma desculpa, mas falam que: “ela vai roubar meu namorado” ou 

“ela disse que eu dormi com o namorado dela”. As menores falam que a letra 

da outra é feia, que o caderno é ridículo. E nesses tempos [de conflitos 

frequentes], as meninas brigavam por qualquer coisa, porque uma olhava 

para outra, aí essa considerava um olhar feio, invocado e já ia tomar 

satisfação, já ia indagá-la de modo confrontativo, por questões de interesse 

comum por um menino. Esbarrões propositais, provocações, faziam parte do 

cotidiano das meninas. 

                                                 
31 Utilizo formatação em itálico para destacar termos ou frases nativas. Exceção feita às palavras em outro idioma, 

e que não foram assimiladas ao português brasileiro, também serão assinaladas em itálico. 
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Perguntei-lhe o que havia sido feito para que a situação cessasse e ele pronunciou sobre 

um trabalho com pais, professores e estudantes para que pudessem, dialogicamente, resolver a 

questão. O posto de saúde colaborou na intervenção educativa ao tratar questões gerais sobre 

sexualidade, gênero, desenvolvimento, puberdade e relacionais, entre as adolescentes e entre 

elas e os garotos. Igualmente, foram realizadas reuniões com os pais e adolescentes para discutir 

esses temas, além da exibição de filmes seguidos de debates com professores e estudantes. A 

dinâmica de problematização das relações de confronto entre meninas foi norteada pelas 

seguintes questões: O que é esse problema? Por que ele está ocorrendo? Onde erramos? E o que 

podemos fazer para melhorar e ajudar a resolver?   

Retornei no início das aulas em 2014 para a observação participante ao longo do 

primeiro semestre letivo. No primeiro dia, demorei mais de duas horas para chegar à escola; no 

segundo, peguei o ônibus na direção contrária e cheguei ao terminal da Vila Mariana. Em 

conversa, o cobrador do ônibus me explicou um modo mais rápido de realizar o percurso. Esse 

trajeto durava entre uma hora e vinte a uma hora e quarenta minutos. A condução que me levava 

ao meu destino final tinha horários mais espaçados e isso condicionava a duração da viagem.  

Essa escola está localizada na região noroeste de São Paulo, em Taipas, um bairro de 

classe popular que fica em uma zona urbana distante do centro da cidade, com oferta precária 

de serviços públicos, em geral. A escola integra a rede municipal e oferece ensino fundamental 

I, no turno matutino, e fundamental II32, no turno vespertino, onde havia um total de 285 

discentes, sendo 149 meninas, divididas em 8 turmas. 

Fundamentada pela literatura girlhood, deduzi que deveria adotar como foco de 

observação as interações de e entre grupos de amizade para desvelar as maneiras em que são 

construídos e mantidos níveis diferenciais de status e prestígio entre os pares. Localizar o 

bullying nas dinâmicas das culturas de pares possibilitaria compreender as formas de influência 

e constrangimento que as adolescentes vivenciam e geram no complexo trabalho de identidade 

que produzem para si mesmas e seus pares.  

  

                                                 
32 A lei n° 11.274 que regulamenta o Ensino Fundamental de 9 anos, estabeleceu cinco anos iniciais para crianças 

de 6 a 10 anos e, quatro anos finais, para adolescentes de 11 a 14 anos. 
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Quadro 1 – Quantidade de meninas matriculadas por turma na escola São Paulo, em 2014 

Turma Número de meninas 

6º A 12 

7º A 23 

7º B 17 

8º A 20 

8º B 15 

9º A 22 

9º B 19 

9º C 21 

Fonte: Secretaria da unidade de ensino 

 

No primeiro dia, o diretor apresentou-me à coordenadora pedagógica que o auxiliava 

nas questões disciplinares, atuando na moderação entre discentes. Em seguida, ela me 

introduziu às duas inspetoras que atuavam como linha de frente na resolução de problemas de 

indisciplina e “microviolências” em geral. Elas tinham autonomia para conversar com os 

estudantes e resolver querelas mais ordinárias (e de menor gravidade). Esses casos não 

costumavam ser encaminhados para a direção, apenas casos mais graves ou recorrentes 

envolvendo os mesmos discentes.  

Havia apenas um corredor de salas, então, uma das inspetoras ficava circulando pelo 

andar térreo, enquanto a outra ficava no primeiro andar observando a movimentação dos 

estudantes, perguntando o motivo de estarem fora da sala. Muitas vezes, elas eram chamadas 

por professores para ajudar a resolver contentas, e em casos de indisciplina mais sérios de 

afronta persistente ou alguns alunos já conhecidos, elas responsabilizavam-se em solicitar a 

presença do diretor e posicioná-lo acerca da celeuma. Apenas quando o diretor não estava, a 

coordenadora pedagógica assumia essa função disciplinar. 

As inspetoras de disciplina, Eleonor e Carmen33, possuíam um papel fundamental na 

gestão disciplinar da escola São Paulo, e exerciam o acompanhamento comportamental 

cotidiano dos estudantes entre si, e da forma como esses interagem com os professores.  Os 

conflitos mais comuns entre as estudantes eram as disputas e ciúmes entre rivais, nos quais, 

usualmente, atuavam de forma dialógica, buscando a compreensão de suas más condutas, de 

possíveis problemas pessoais (familiares) que enfrentam. Elas procuravam estabelecer 

                                                 
33 Os nomes de todos atores e das instituições de ensino citados neste estudo são fictícios para assegurar seu 

anonimato, de acordo com as normas de ética em pesquisa envolvendo seres humanos.    
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(especialmente Eleonor) uma relação de proximidade afetiva com os estudantes, com acesso a 

informações sobre discussões, brigas e tramas de vingança ou exclusão que estão sendo 

arquitetadas. Segundo me relataram, as próprias adolescentes lhes contavam fofocas, 

xingamentos e apelidos maldosos. As inspetoras eram posicionadas pelas garotas como 

anteparos de suas ações de bullying: alguma amiga (das envolvidas) comunicava brigas 

marcadas ou que havia colegas se estranhando e podiam vir a entrar em conflito proximamente. 

De fato, foi possível observar que não havia intenção por parte das meninas que as brigas 

atingissem um ponto de violência física mútua. Este dado ajudou a compreender a prática de 

bullying como uma encenação ritual: reduz-se, assim, o potencial real de embate físico do 

confronto. 

Os embates face a face entre as jovens costumavam acontecer no ponto final das 

conduções e nas mediações da escola, em uma ladeira. Segundo Carmen, ao saberem que a 

frente do edifício integra a escola, os alunos foram se afastando e desenvolvendo seus 

confrontos em área ainda próxima, mas um pouco mais distanciada do perímetro escolar.  

Ao longo do período em que estive nessa escola, as situações de conflito se deram 

majoritariamente entre meninas; apenas um caso envolveu meninos. Carmen e Eleonor 

adotavam posturas distintas no trato com os estudantes. Essa diferença tem raiz em suas 

concepções morais. A primeira adotava intervenções mais avaliativas, com críticas de 

fundamento moral conservador, estabelecia diferenciações entre as meninas mais certinhas e 

as meninas atiradas. A segunda era mais aberta e liberal, assumindo uma atitude mais dialógica, 

de troca de experiências com as adolescentes, sempre se colocava como um ombro amigo. 

Exercer uma função de escuta constante acarretava uma relação mais fluida e próxima com as 

estudantes: as garotas a abraçavam, beijavam, a seguiam no facebook, frequentemente pediam 

conselhos e partilhavam confidências.  

Costumeiramente, Carmen repreendia as adolescentes utilizando um discurso do Isso 

não é coisa de menininha, uma menininha não deve fazer isso. Houve um episódio emblemático 

acerca de sua conduta: uma estudante que frequentemente tinha problemas de indisciplina 

estava descendo a escada pelo corrimão e ela prontamente a interpelou: Ana isso não é coisa de 

menina, isso não é um comportamento que uma menina deva ter. Ana, então, saiu do corrimão, 

pôs as mãos em posição de reza, como uma Nossa Senhora, inclinou a cabeça e disse: Amém, 

agora sou santinha.  

O diretor prezava uma linguagem jovem, falava gírias e portava-se de modo muito 

accessível. Ele trabalhava nos dois turnos, sempre circulava por toda a escola, assuntando 

funcionários, passava pelo corredor para verificar como estava o clima das salas. Ao longo dos 
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seus doze anos de gestão, focou na implantação de um projeto pedagógico próprio, elaborado 

para que a escola tivesse uma cara, características próprias, fosse respeitada pela comunidade. 

Esclareceu o diretor que: 

Nós tínhamos que ter um projeto pedagógico porque eu entro em sala de aula, 

porque eu recebo [salário] porque o aluno existe: qual é a minha relação com 

esse aluno? Desde a pessoa que faz merenda, que limpa banheiro até o 

professor, que é a pessoa mais importante nesse processo. Daí a preocupação 

de como falar com o aluno, como receber a comunidade, como falar com essa 

comunidade, como fazer com que o aluno abrace a escola, entenda que a 

escola é a uma parte da vida dele, é da comunidade, a escola é dele. Então a 

ideia é tá sempre trabalhando esses aspectos. Eu acho que ao longo desse 

processo nós caminhamos bem substancialmente.  

O projeto pedagógico define a busca do diálogo para compreender o estudante enquanto 

ser em desenvolvimento. Os professores deveriam assumir uma postura de abertura e 

disponibilidade com os discentes, mesmo fora da sala de aula. Todos os professores com quem 

conversei demostraram conhecimento aprofundado dos problemas pessoais, da história de vida 

de seus educandos, prestavam apoio mais contínuo, trocando experiências. Esta postura é 

cobrada pelo diretor, para quem o professor que não se enquadra nesse ideal de formação 

humana, não tem condição de continuar na escola: ele deve se adaptar ou sair. 

Era particularmente interessante a relação que os alunos estabeleciam com a escola. 

Independente de prezarem mais ou menos pelo estudo, falavam com carinho e zelavam pelo 

espaço. Ainda que alguns fossem mais indisciplinados e que as salas fossem ruidosas, – como 

diziam os professores, adolescente é assim mesmo – havia respeito e consciência de que aquela 

escola era um espaço onde os profissionais se importavam com eles e o seu bem-estar. Isso se 

fazia sentir como parte do projeto pedagógico.  

A rotina de observação constava de três dias de visitas por semana, estendidos quando 

precisei acompanhar o desenvolvimento de algum conflito entre garotas. Costumava chegar a 

escola meia hora antes do início das aulas e sentava-me em um banco próximo à entrada da 

escola, mas era um momento inócuo já que as estudantes apareciam quase no início das aulas. 

Eu aproveitava para refletir sobre dados, tomar alguma nota, pensar em temas de conversa ou 

organizar a sequência de espaços de visitação do dia.  

Como foi estabelecida uma interlocução bastante produtiva com as inspetoras, depois 

de iniciadas as aulas, normalmente, as procurava para me atualizar de informações ou 

acontecimentos do dia anterior. No segundo e/ou terceiro horários, fazia observações em sala 

ou ficava no corretor com a inspetora Eleonor. Os discentes ficavam pouco tempo fora das 

aulas, logo, conversas mais densas ocorriam apenas durante o intervalo, e em algumas aulas de 
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educação física, quando a maioria das meninas ficava em um canto conversando. Por vezes, eu 

passava o intervalo circulando pelo pátio interno e as quadras de esportes (a coberta e a 

descoberta, que eram contíguas), a observar a movimentação dos grupos de amizade, das 

adolescentes em conflito, e da própria vigilância disciplinadora do corpo da escola.  

Após o intervalo, dedicava-me a transcrever as observações e conversas, por escrita ou 

gravação, a depender do volume de informações produzidas. Caso tivesse ocorrido algum 

episódio relacionado ao tema da pesquisa, deslocava-me até a sala das envolvidas. 

Normalmente, eu ficava um tempo na sala dos professores, que também foram importantes 

interlocutores da investigação. Ao fim das aulas, acompanhava a dispersão das estudantes e 

tentava dar prosseguimento ou iniciar alguma conversa; entretanto, quase sempre as jovens iam 

embora de imediato.  

A escola São Paulo possui apenas um corredor de salas no primeiro andar do prédio, 

onde além das turmas, há um laboratório de informática. Os espaços de sociabilidade 

compreendiam um pequeno pátio interno contíguo ao refeitório onde serviam almoço no 

intervalo, um corredor externo com bancos e duas quadras de esportes, uma coberta e outra 

descoberta. Nem mesmo no intervalo os estudantes tinham mais liberdade de ação, já que 

estavam sob o olhar atento das inspetoras, coordenadora pedagógica e diretor. 

Permanentemente, eram indagados sobre o que iriam fazer quando saiam da sala, tanto que 

muitos deles já prontamente os informavam. Segundo Eleonor: 

Aqui eles sabem, se eles aprontarem não tem choro. Eu já passo tudo no 

começo de ano, nós já falamos das regras, dos horários da entrada... Eles 

sabem de tudo, então, descumpriu, não tem nem o que alegar. E ele [o diretor] 

não abre mão mesmo. Infringiu a regra, acabou. E tem que ser assim, apesar 

de que aqui é uma escola pequena tem uma série de vantagens também, 

poucas salas de aula, é um grupo menor, dá pra você controlar. Numa escola 

de grande porte eu imagino que há um trabalho muito mais difícil... 

O sistema de vigilância da conduta dos discentes era rigoroso e constante. No intervalo, 

uma inspetora ficava encarregada de observar os alunos no refeitório, a outra circulava entre o 

pátio interno e o corredor externo, enquanto o diretor e a coordenadora pedagógica 

monitoravam as quadras poliesportivas. Após o toque do sinal, era verificado se alguém havia 

ficado em alguma das salas. Ao final das aulas, esses elementos fiscalizadores circulavam até a 

dispersão geral dos estudantes, com o acompanhamento no espaço externo onde ocorriam os 

confrontos entre as adolescentes. 

É mister salientar a figura imperativa do diretor. Como disse, ele se comunicava com 

uma linguagem jovem, buscava o entendimento mútuo por meio do diálogo e sua sala estava 

sempre aberta aos estudantes. Não adotava punições exemplares, raramente havia suspensões; 
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entretanto, expressava autoridade e respeito. Ele era uma presença firme e isso inibia ações 

manifestas de confronto. Chegar na direção implicava em reuniões do diretor com seus pais, e 

isso era motivo de temor. 

Sob a advertência de bom comportamento atrelado ao merecimento, meritocracia, de 

acordo com o diretor, turmas e estudantes que não se comportavam adequadamente deixavam 

de participar de passeios e outras atividades lúdicas. E as garotas deveras valorizavam esses 

momentos de maior liberdade e oportunidade de exposição do corpo. Lembro-me do passeio 

para o SESC, quando algumas delas fizeram dietas, economizaram dinheiro para comprar 

acessórios e biquínis novos. 

Aparte às questões de indisciplina na escola, o diretor mora na comunidade, que é 

pequena, e por ser amplamente conhecido, tinha acesso a informações acerca de atividades 

pessoais potencialmente reprováveis das estudantes. Na entrevista, ele relatou uma conversa 

com o pai de uma discente que pode nos ajudar a compreender esse temor:  

Diretor: [...] Quando eu tava com um pai na segunda-feira que não sabia nada da filha, o 

que ela faz... Falei “A sua filha frequenta o Pistão [baile funk], o senhor sabe disso?”.  

Ele disse: Ela veio comigo. 

Diretor: Mas eu não perguntei se ela veio com o senhor, quero saber se o senhor sabe 

disso, porque o senhor não faz nada.  

E ele: Mas eu não sei o que fazer.  

Diretor: O senhor não sabe o que fazer? O senhor tem que proibi-la.  

Ele: Mas ela não mora comigo.  

Diretor: Mas alguém tem que proibi-la, o senhor é o pai, alguém tem que mandar numa 

garota de doze anos. O senhor sabe o que ela tá fazendo no baile funk? O senhor sabe 

como vão as mulheres pra o baile funk? Como vão as moças? Elas vão sem calcinha, elas 

vão preparadas34.   

A constante vigilância e o espaço reduzido influenciavam na atuação das estudantes, 

reverberando significativamente nas formas de ação mais sutis e encobertas, empregadas nos 

episódios de bullying. Ao longo do período de observação, não notei esbarrões, risadas de 

escárnio, o pronunciar público de xingamentos ou apelidos. As adolescentes tendiam a valer de 

uma colega que não integrava o grupo de amizade para promover rumores de que uma rival 

havia chamado alguma outra de puta.  

Essa vigilância originava-se na atuação cotidiana de prevenção e gestão dos conflitos, 

encarnada pelas inspetoras em conjunto com os professores, e resultava em ações de bullying 

mais encobertas. As ações dissimuladas e indiretas eram naturalizadas, as fofocas faziam parte 

                                                 
34 Este trecho ilustra como a vigilância sobre a conduta das meninas é norteada por concepções estereotipadas de 

elementos culturais juvenis, como o baile funk. Em conversas, várias participantes fizeram menções ao Pistão 

como uma festa de rua, sem se referir a este tipo de prática. 
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do cotidiano, sendo indicadas consensualmente pelos vários atores da escola como coisa de 

meninas; as meninas são assim mesmo. As fofocas eram aceitas, apenas monitoradas nesse 

intuito de preservar um ambiente sem violência.  

O controle impingido aos estudantes resultava em um ambiente social marcadamente 

conservador. Como reflexo, havia um nítido distanciamento de corpos entre os adolescentes. 

Apenas algumas meninas costumavam sentar no fundo da sala e juntar-se aos garotos 

bagunceiros para cometer indisciplinas e zoar professores. Em outras situações e espaços, 

meninos e meninos mantinham-se afastados, com pouca fluência interacional35.  

A repressão moral infligida terminava por atrofiar as possibilidades de modo de ser das 

adolescentes às representações polares da boa ou má menina. Dado ao uso do uniforme36 não 

ser obrigatório, isso se fazia notar nas formas de vestimenta e imagem social incorporada. Com 

exceção ao nono ano, em todas as turmas, observei meninas com vestimentas mais compostas 

e ligadas a tendências de moda jovem como o gótico suave37 ou hip hop, ou garotas com 

indumentos (calças e acessórios) cor-de-rosa e lilás em um estilo mais infantil. 

 Era comum o uso de calça jeans e blusas mais justas entre aquelas que tinham um corpo 

mais desenvolvido, evidenciando suas curvas. Essas adolescentes costumavam compor uma 

apresentação mais sensual. Já a aplicação excessiva de maquiagem, com cores chamativas 

(azul, dourado e cintilantes), era mais habitual entre meninas mais delgadas e de aparência petiz. 

O cabelo longo, liso (ou alisado) era associado ao cuidado com a aparência. Esse tipo de cabelo 

remetia a adolescente, reconhecidamente mais cônscia das reponsabilidades do ser feminina, 

enquanto o cacheado era identificado com crianças.   

Sobre essa dicotomia maturidade-infantilidade, há de se destacar o afastamento 

pronunciado entre as meninas do nono ano e as demais, no que tange a ocupação do espaço 

físico, estabelecimento de interações regulares e relacionamentos de amizade. As estudantes do 

último ano não participavam de situações de agressão e comportamento de zoação e 

indisciplina. Elas costumavam ser mais quietas, a ponto não se fazerem notar. Até a 

indumentária destoava, em geral: as meninas do nono ano não usavam acessórios, maquiagem 

ou roupas mais vistosas; com muito mais frequência vestiam a camisa do uniforme. Conjecturo 

que essa forma de conduta pudesse ser explicada pelo não envolvimento nas interações afetivo-

                                                 
35 Somente casais de namorados ficavam juntos no intervalo e andavam de mãos dadas.  
36 Pouquíssimos estudantes usavam o uniforme por o considerarem feio e pobre. A calça produzida em tactel era 

folgada e assemelhava-se a um saco, e a blusa, feita de um tecido considerado de má qualidade, motivavam a 

zoação. De acordo com alguns relatos, eles só usavam o uniforme quando o recebiam, no início do ano, para tirar 

fotos e ridicularizá-lo no facebook.  
37 Estilo gótico renovado, caracteriza-se pelo uso de coturnos, cabelos coloridos e roupas pretas combinadas, peças 

com estampas em tons pastéis e assessórios divertidos ou graciosos.  
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sexuais no ambiente escolar. Muitas delas já tinham namorados fora da escola, logo mantinham-

se mais alheias a concorrência sexual local.  

Além das condições disciplinares da escola, no ambiente familiar as adolescentes 

estavam atadas pelas incumbências domésticas38 e as limitadas oportunidades de desenvolver 

sua expressividade e ação com mais autonomia. Quando falávamos sobre a relação com os pais 

e lazer, dois elementos foram muito citados: a responsabilidade de cuidar de irmãos mais 

novos39 e as obrigações de trabalho doméstico, durante a semana quando a mãe trabalhava. Aos 

sábados ou domingos, elas auxiliavam as mães desempenhando algumas tarefas específicas. 

Para as garotas que as mães eram adeptas de igrejas neopentecostais40, o tempo de lazer também 

era encurtado com a comparência ao culto, que muitas afirmaram não gostar.  

Como a maioria das meninas morava em prédios populares de projetos habitacionais da 

Companhia Metropolitana de Habitação (COHAB), os espaços de circulação eram adstritos a 

esses condomínios. Em casa, com escassas opções de lazer, as adolescentes entretinham-se nas 

redes sociais e assistindo televisão. Em sentido amplo, o bairro situava-se em uma região 

periférica com precária oferta de transportes coletivos. Muitos dos adolescentes afirmaram 

nunca terem visitado o centro da cidade; o local mais distante que tinham frequentado era a 

Lapa (de Baixo), bairro/área/região com a qual essa zona possui uma rede de comunicação com 

trens e linhas de ônibus.  

A própria escola está situada em um lugar relativamente isolado, que não dispunha de 

espaços de sociabilidade onde os jovens pudessem se reunir. Após o término das aulas, havia 

uma dispersão geral. Essa rotina de baixa frequência de sociabilidade e saídas à rua seguia nos 

finais de semana. Para as adolescentes maiores, o lazer ficava restrito a passeios em shoppings 

centers e lanchonetes da rua com amigos, uma vez por semana. Já as meninas mais novas 

costumavam sair acompanhadas dos pais; os momentos de sociabilidade na escola eram das 

poucas oportunidades de estar a sós com as amigas e de disfrutar de alguma libertação. 

                                                 
38 A literatura tem apontado que as atividades desempenhadas por meninas estão inscritas em diferença de gênero 

que determina uma divisão de trabalho parental. A obrigação das garotas de cuidar dos irmãos mais novos e a 

rotina dos serviços de limpeza da casa contrasta com a participação esporádica dos meninos nas atividades laborais 

domésticas (SENKEVICS; CARVALHO, 2015). Este é um âmbito fulcral para compreendermos como o ideário 

de gênero promove desigualdades de acessos e direitos no ordenamento familiar.  
39 Muitos dos irmãos caçulas provinham do segundo matrimônio do responsável legal, geralmente a mãe. 
40 Nessa comunidade havia uma grande quantidade de igrejas evangélicas, como pude observar no meu trajeto de 

ida à escola. Muitas participantes da pesquisa mencionaram que suas mães eram evangélicas. Chamou-me atenção 

que não se referissem aos pais. A maioria delas ainda não tinha assimilado a religião, afirmando que participavam 

dos cultos porque tenho que ir ou minha mãe me leva. Em trabalho sobre socialização religiosa, Levitt (1995) nos 

ajuda a aclarar tal inquietude, ao assinalar como as mães procuram oferecer aos filhos uma formação religiosa por 

acreditarem fazer parte de uma “infância normal”. 
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Era notório o baile funk que acontecia nas proximidades da escola conhecido por Pistão. 

Em uma visão estereotipada, o Pistão era constantemente citado pelo diretor e as inspetoras 

como um perigo ao desenvolvimento profícuo (das meninas) e descrito como um espaço de 

sexo fácil e degradante para as mulheres. Para as adolescentes, no entanto, constituía um ensejo 

de expressividade juvenil, mais concatenado com seus gostos pessoais. Quando obtinham tal 

permissão, mesmo as que não apreciavam esse estilo musical, frequentavam o Pistão pela 

oportunidade de estar com amigos e outras pessoas da mesma idade, de modo mais livre, sem 

o olhar dos adultos. 

Ainda que a iniciação sexual e a afirmação da identidade de gênero fosse um tema 

central para os jovens de ambas as escolas, a tessitura das interações cotidianas entre meninas 

e entre estas e os meninos era distinta. Em São Paulo, prevalecia o polimento e a censura pública 

aos atos e falas que excediam o padrão normativo. Por outro lado, em Salvador, temos o sexo 

mais articulado com a sua dimensão lúdica e o poder de expressão. Essa perspectiva da 

ludicidade, que conferia uma maior leveza no trato da sexualidade, permeava as interações entre 

os adolescentes nesta outra escola.  

II.2.2. Caracterizando Salvador: quem, como e onde   

 Em antítese às dificuldades encontradas no processo de busca do cenário da pesquisa 

em São Paulo, a entrada no campo de Salvador deu-se de modo simples e rápido. 

Primeiramente, liguei para a Secretaria de Educação do Estado da Bahia para saber quais eram 

os trâmites para realizar uma pesquisa científica em uma escola dessa rede. Informaram-me que 

a escola tinha autonomia para decidir sobre o assunto; eu deveria escolher uma unidade e 

solicitar uma reunião com a direção para tratar da anuência.  

A 10 minutos a pé da minha casa, há uma escola do segundo ciclo do ensino 

fundamental, que atendia ao critério ter histórico de conflitos entre garotas. Confrontos 

ocorridos nessa escola foram amplamente divulgados por jornais e programas policialescos 

locais, e vídeos no youtube.  

No período de férias no final de 2013, retornei a Salvador, procurei o número do telefone 

dessa escola no site da Secretaria de educação, liguei e assuntei a secretária acerca da 

possibilidade de marcar uma reunião com o diretor para realizar uma pesquisa de doutorado. 

Como o diretor não estaria no dia seguinte, foi agendado um encontro para dali a dois dias. Na 

reunião, o diretor, se referindo a mim como professora, demonstrou bastante interesse em minha 
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formação acadêmica, especialmente no Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da 

Bahia (ISC-UFBA), onde fiz o mestrado, explicando-me que a escola integrou um projeto 

voltado para a informação em saúde à distância. Também fez perguntas gerais sobre o tema 

bullying, e discorreu sobre problemas de violência física entre estudantes enfrentados em anos 

anteriores.  

No segundo semestre letivo de 2014, iniciei a observação participante nessa escola. 

Como havia se passado um semestre desde a reunião com o diretor, antes de iniciar as visitas, 

fui a escola conversar com ele novamente. O diretor ratificou a disponibilidade em colaborar 

na realização da pesquisa e concedeu-me livre trânsito na escola. Em seguida, apresentou-me 

às porteiras para que pudesse entrar como uma professora da escola e às auxiliares de 

disciplina, autorizando-as a ter uma interlocução aberta comigo e que se colocassem disponíveis 

a me auxiliar no que precisasse. Nesse mesmo dia, disponibilizaram-me o uso da sala da 

coordenadora pedagógica, que estava em período de licença e que passaria quase todo o 

semestre afastada, para que pudesse realizar anotações e entrevistas com mais privacidade e 

sem interrupções.  

A escola de Salvador está localizada em um bairro de classe média e média alta, mas 

fundamentalmente atende a comunidades circunvizinhas muito pobres, com precária 

infraestrutura e domínio da criminalidade e tráfico de drogas, as quais seriam: o Nordeste de 

Amaralina, o Vale das Pedrinhas e a Chapada do Rio Vermelho. Integra a rede estadual de 

ensino, no segundo ciclo do fundamental41, no turno matutino com um total de 422 discentes, 

sendo 238 meninas, em turmas de quinta, sexta e oitava séries, e no turno vespertino com 289 

estudantes, sendo 154 meninas, nas quinta, sexta e sétima séries.  

Essa escola têm um espaço físico maior, com dois pavilhões de salas de aula, um deles 

era ocupado pelas oitavas séries, no matutino e pelas sétimas series, à tarde. Também com dois 

andares de salas, o outro pavilhão era divido entre as quintas séries no primeiro andar e as 

sextas, no segundo piso. Esta divisão, materializada na cor do uniforme, branco para as quintas 

e sextas séries, e azul para as sétimas e oitavas séries, tinha o propósito de preservar os 

estudantes menores de confrontos com os maiores. Como espaço de sociabilidade, possuía um 

amplo pátio com bancos nas extremidades, a zona do refeitório, um pequeno pátio anexo 

(descoberto) com alguns arbustos e bancos, e uma quadra poliesportiva. 

Na reunião com o diretor, falamos acerca das diferenças de comportamento dos 

discentes nos turnos matutino e vespertino. Havia uma grande distorção idade-série no 

                                                 
41 Essa unidade de ensino ainda não adotou o novo sistema de anos escolares do ciclo fundamental. Decidi por 

manter a essa distinção na identificação das participantes da pesquisa. 
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vespertino, a maioria das turmas era composta de multi-repetentes desta escola e de transferidos 

por outras escolas, o que resultava em problemas mais frequentes e intensos de indisciplina em 

sala. Fui me informar com mais precisão na secretaria, e decidi, inicialmente, restringir a 

observação ao matutino onde as estudantes tinham uma idade que variava na faixa etária 

estabelecida e era semelhante ao observado em São Paulo. 

 

Quadro 2 – Quantidade de meninas matriculadas por turma no turno matutino 

Turma Número de meninas 

5ª A 18 

5ª B 19 

5ª C 17 

5ª D 19 

6ª A 18 

6ª B 17 

6ª C 21 

6ª D 13 

8ª A 21 

8ª B 18 

8ª C 19 

8ª D 10 

8ª E 17 

8ª F 11 

Fonte: Secretaria da unidade de ensino 

 

Geralmente, chegava na escola vinte minutos antes do começo das aulas, ficava na 

entrada junto com as estudantes que iam se aglomerando, em grupos, na frente do portão. Como 

havia vários espaços de circulação para as adolescentes, resolvi construir uma programação 

diária por pavilhão, em alternância com os espaços de lazer, pátio ou quadra42.  

Esse esquema ajudou a formar uma familiaridade com minha presença nesses 

ambientes, mas com o passar do tempo, notei que o pátio era o espaço mais conveniente para 

um contato produtivo com as garotas, já que havia muitas aulas vagas e frequentes saídas ou 

                                                 
42 Programação diária por pavilhão: (1) Branco, com observação em turmas e corredor das quintas séries (1º andar), 

seguido de observação em turmas e corredor das sextas séries (2º andar); (2) Azul, com observação em turmas e 

corredor I das oitavas séries (1º andar), seguido de observação em turmas e corredor II das oitavas séries (2º andar). 
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ausência em aulas dos estudantes. A partir da minha inserção em alguns grupos, fui convidada 

para participar de momentos de sociabilidade após as aulas em áreas circunvizinhas. 

O Rio Vermelho oportunizava às meninas variadas opções de divertimento como 

lanchonetes, praças, espaços culturais, centros comerciais e praias. Usualmente, elas 

compravam bebidas e petiscos em um supermercado próximo à escola e se reuniam para 

conversar e paquerar em alguma praça ou praia. Essas ocasiões de sociabilidade eram muito 

valorizadas enquanto momento de poder ser jovem, de estar à vontade entre si.  

Os relatos informavam uma regular participação em festas de pagode e samba que 

ocorriam na vizinhança, além dos típicos churrascos, nos finais de semana. A vida social dessas 

meninas tornava-se mais robusta por morarem em comunidades localizadas na região mais 

central da cidade –, ampliando suas possibilidades de circulação especial. Muitas delas 

costumavam passear, e por tanto, desfrutar da zona mais bem equipada de Salvador.  

Acrescenta-se que, apesar da maioria das garotas terem mencionado desempenharem 

atividades domésticas, seus discursos assinalavam uma obrigação em ajudar a mãe na 

manutenção da limpeza, e não o de assumir o trabalho de cuidar da casa. Esse aspecto contrasta 

com o contexto das participantes paulistanas, cujas narrativas apontavam para uma 

transferência dessa responsabilidade durante a semana, quando as mães trabalhavam.  

Outro aspecto relevante para caracterizar as adolescentes dessa escola, é a 

obrigatoriedade do uso do uniforme. Na entrada de acesso, a porteira inspecionava os 

uniformes. Nessa fiscalização ela observava se as meninas não o tinham customizado, 

diminuindo o comprimento e a largura da camisa. A porteira também costumava tecer 

comentários sobre calças quando eram muito coladas. Quando ela percebia que a camisa estava 

encurtada, solicitava a estudante que levantasse os braços. Se aparecesse a barriga, a menina 

recebia uma advertência com comunicação aos pais. Depois de passar por essa inspeção, 

algumas estudantes iam ao banheiro fazer nozinhos ou prendiam a camisa na calça para ajustá-

la ao corpo ou tornar aparente a cintura; outras optavam por dobrar a manga, encurtando-a.  

Havia uma diferenciação de comportamentos entre as discentes das séries menores e as 

maiores. As meninas mais novas tendiam a se preocupar mais com a aparência e atratividade 

sexual. Foram muitos os relatos sobre como elas acordavam cedo para disporem de mais tempo 

para se maquiar, se pentear e irem para a escola bonitas. As estudantes das últimas séries não 

customizavam os uniformes nem tinham o habito de usar maquiagem para além de um lápis 

preto nos olhos. O visual e a conduta discreta eram a forma mais patente de distinção social 

neste colégio. Tal como em São Paulo, o excesso de maquiagem não era bem visto pelos 

adolescentes, sendo associado à vulgaridade, juntamente com o uso de calças atochadas.  
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Outro dado sobressalente era a maior afabilidade no trato entre amigos e colegas em 

geral. Os relacionamentos entre esses adolescentes eram sustentados por uma cultura de toque, 

de afeto. Amigas circulavam pelo pátio de mãos dadas e se abraçavam com frequência. Essa 

maior fluência relacional resultava uma formação de grupos de amizade mistos, que não se 

restringiam a zoação na sala de aula, como em São Paulo. Meninos e meninas se abraçavam, 

se sentavam no colo um dos outros, davam tapinhas no bumbum como gesto de amizade. 

Destaco a maior liberdade de ação e expressividade de que gozavam os estudantes neste 

ambiente. A direção adotava uma relação dialógica e uma postura mais complacente não apenas 

na resolução de conflitos, mas sobretudo no entendimento do ser adolescente em suas questões 

existenciais, familiares, comunitárias e sociais. Tal como podemos perceber nesta fala do 

diretor:  

Em sua casa, você tem um filho, tem um sobrinho na fase da adolescência, 

alguma coisa acontece, você larga de mão? Você expulsa? Você manda pra 

fora de casa? Por que é que a escola tem que tomar essa decisão? Essa é a 

grande divergência que eu tenho [com os professores]. Eu antes de chegar ao 

extremo procuro conversar, ouvir, entender, chamo a família, vamos 

partilhar, vamos dar condições de [o estudante] mudar... [...] Tem uns 

meninos que chegam aqui que a gente só precisa dar uma abraço, conversar 

e ele chora. 

Um caso de agressão física43 entre garotos ocorrido em 2011 marcou a mudança da 

gestão disciplinar focada em um trabalho de prevenção à violência. Esse episódio foi 

extensamente acompanhado pelos principais jornais e emissoras de televisão locais e demandou 

colocações públicas da Secretaria de Educação do estado. À época, a escola ficou marcada 

como violenta44 e isso motivou, inclusive, os discentes a divulgarem vídeos de atos de 

indisciplina no youtube. Em entrevista, o diretor me explicou a abordagem e os procedimentos 

adotados na negociação de conflitos entre os estudantes: 

Como é que a gente faz? A gente detecta aqueles alunos que estão mais 

indisciplinados, com um comportamento mais agitado, chama eles pra 

conversar, avisa aos pais, faz uma reunião. E é uma forma até de desarmar 

eles, de compreender o que é que tá se passando com o aluno, porque ele tá 

assim. Toda desavença tem uma coisa atrás que gera. A maioria dos 

problemas eu procuro resolver assim, conversando, chamando a mãe, o pai, 

pra fazer um acordo de compromisso entre as partes, pra não precisar fazer 

coisas como comunicar o conselho tutelar. E tem funcionado. [...] Um papo, 

uma conversa franca, elas se abrem, contam, como você mesmo já percebeu, 

                                                 
43 Um estudante de 14 anos esfaqueou um colega e foi conduzido para a Delegacia do Adolescente Infrator (DAI). 

O discente atingido, de 16 anos, foi ferido superficialmente no ombro e conduzido para o Hospital Geral do Estado 

(HGE), onde foi medicado. O motivo da agressão foi uma briga que os dois estudantes tiveram em sala de aula. 
44 O diretor trabalhava para recuperar a imagem da escola; dentre as medidas, destaca-se a transferência de 

estudantes encrenqueiros, envolvidos com drogas e criminalidade. 
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né? Quando você fala a linguagem deles eles acabam confidenciando coisas 

que a gente nem sabia que tava acontecendo. 

 

No que se refere a problemas de indisciplina, esse posicionamento de diálogo da direção 

e ideias e assunção de compromissos mútuos lograva melhores resultados no turno matutino. 

Nesse período, os discentes eram mais calmos e assimilavam mais facilmente as regras 

institucionais. Assim, já nas primeiras semanas no campo, auxiliares de disciplina e professores 

me aconselharam a fazer visitas no turno vespertino devido ao problema persistente de 

indisciplina. Diziam ser outra escola e as meninas eram muito ousadas, falavam muito 

palavrão, só pensam em sexo e são muito agressivas. Passei a frequentar esse período duas 

vezes por semana. Percebi que muitas das garotas com quem já mantinha uma interlocução 

mais regular, também cursavam aulas de reforço de matemática e português ou disciplinas em 

dependência45 à tarde, e ficavam soltas pela escola, como explicou a professora Valentina. O 

vice-diretor, responsável por esse turno, indica que, o grande problema é a distorção série-

idade, muitos alunos com quinze anos na sétima, dezesseis anos na sétima, quinze anos na 

quinta, dezesseis anos na sexta. Já os professores apontavam a falta de rigor e do cumprimento 

das regras de punição pela direção: na primeira vez, chama a atenção do aluno, na segunda 

vez, suspende logo, sem deixar pra depois, sem passar a mão pela cabeça dos estudantes, 

sentenciou a coordenadora pedagógica do vespertino.  

Até os próprios estudantes que frequentavam a escola nos dois turnos confirmavam que 

havia uma maior indisciplina e diferença na postura de professores e direção. A fala da 

professora Ana Maria sintetiza essa ideia comum: 

É rendimento, aprendizagem, respeito... não sei o que é que acontece, talvez 

a gestão influencie também nessa questão. É claro que os meninos da tarde 

vêm descansados porque dormiram até meio dia, [...] vai pra escola tranquilo, 

fresquinho, vai pegar quem? Os professores cansados, já desgastados pelo 

turno da manhã, que é um pouco mais leve, mas desgasta. Eles descansados, 

e a todo vapor querendo socializar. O professor tá na sala pra atrapalhar. 

Então é conflitante sim, é diferente, e quando você não tem uma gestão mais 

enérgica, claro que a indisciplina vai ser maior. [...] os alunos percebem isso: 

“Esse daí só fala” [o vice-diretor]. [...] Ele certamente já tá cansado, pra 

mim ele já me passa uma ideia de estafa. E os meninos daqui não são fáceis, 

então, se ele ainda leva na maré mansa, enrolam ele mesmo [...]. 

No que tange ao tema da pesquisa, constatei que não havia diferenciação de conteúdo 

das interações de bullying, mas, como as estudantes permaneciam ainda mais tempo fora da 

                                                 
45 Ao invés da reprovação direta, na dependência os discentes passam para a próxima série, mas continuam 

cursando as disciplinas em outro turno.  
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sala e no pátio, pude ampliar a convivência com elas e presenciar mais ações de bullying. Assim, 

segui procedendo visitas nos dois turnos, mantendo a mesma rotina já estabelecida no matutino.  

 

Quadro 3 – Quantidade de meninas matriculadas por turma no turno vespertino 

Turma Número de meninas 

5ª A 11 

5ª B 09 

5ª C 16 

6ª A 11 

6ª B 13 

7ª A 20 

7ª B 15 

7ª C 18 

7ª D 13 

7ª E 14 

7ª F 14 

Fonte: Secretaria da unidade de ensino 

 

No dia seguinte, na introdução aos professores pelo diretor deu-se uma substancial 

diferença em relação aos da escola São Paulo: de modo geral, eles se mostraram indiferentes, a 

maioria conversava paralelamente, nem se quer me olhava. Posteriormente, fiquei ali na sala 

dos professores com intuito de recolher algumas informações acerca de estudantes que tivessem 

envolvidas em casos de bullying, sobre o que eles entendiam por esse tipo de agressão e até que 

alguns deles me relatassem episódios, que tivessem presenciado ou sabido. Inicialmente, apenas 

uma professora conversou comigo e aceitou que eu fizesse observação nas suas aulas.  

Ao contrário da escola São Paulo, as auxiliares de disciplina não exerciam um controle 

regular e rigoroso dos estudantes, eram passivas e não possuíam iniciativa de resolução dos 

conflitos. Todos os problemas de embate ou de indisciplina que constatavam eram logo 

encaminhados para a diretoria: Vou levar você para a diretoria. Vá para sua sala; Pare com 

isso senão, vou levar você para a diretoria.  

As auxiliares de disciplina eram funcionárias terceirizadas, vinculadas a empresas que 

constantemente atrasavam pagamento, chegando a ficar meses sem receber salários. Com 

frequência, as empresas contratadas encerravam as atividades e elas, então, passavam a integrar 

uma nova empresa (com os mesmos funcionários), que demoravam a realizar os pagamentos. 
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Essa dinâmica gerou um sentimento de desvalorização profissional, convertido em 

desmotivação e desinteresse para realizar seu trabalho – fato que causava desagrado de 

professores e diretoria. 

Igualmente, havia insatisfação das auxiliares, Maria e Rita, em relação a postura 

profissional dos professores que, mesmo sendo funcionários públicos, eram desmotivados; 

alguns faltavam ao trabalho com regularidade, mas sempre recebiam seu salário em dia e eram 

respeitados. Em seu entendimento, essa postura dos professores complicava suas condições de 

trabalho, já que, além do absenteísmo, tinham como prática recorrente aproveitar aulas vagas 

em turmas que dariam aula na sequência para passar atividades a serem desenvolvidas pelos 

estudantes (sozinhos) na sala. Estes dispersavam-se, faziam bagunça e as auxiliares de 

disciplina tinham que lidar com sua agitação e liberdade de movimentação. Soma-se a 

resignação das auxiliares a indisciplina dos estudantes, que, de modo geral, não querem nada, 

tão aqui para passar tempo, não tem ambição na vida e assim fica difícil... Eu falo, mas eles 

continuam, então, por mim deixa eles aí, pode fazer o que quiser, não vou ficar me desgastando, 

não, proferiu Rita.  

Havia um claro distanciamento interpessoal entre essas profissionais e os estudantes. 

Assim como na escola São Paulo, busquei me aproximar delas com intuito de conhecer casos 

de bullying, de conflitos entre meninas, identificar possíveis atores-chave, mas foram escassas 

as informações obtidas por seu intermédio. Sempre que eu as indagava sobre algum episódio 

de interesse, não sabiam do ocorrido ou forneciam parcos elementos para contribuir na 

construção de uma narrativa densa. Por vezes, diziam: Ah, eu vi uma menina olhando feio para 

outra e esbarrando nela, mas não sabiam explicar as motivações nem tinham conversado com 

as jovens para saber a versão de cada uma a respeito. Assim como as inspetoras da escola São 

Paulo, elas entendiam aquilo como algo normal, corriqueiro e sem maiores consequências, as 

meninas são assim mesmo; entretanto, não buscavam atuar para minorar a ocorrência de 

episódios de confronto e mediar o (re)estabelecimento de relações mais harmônicas entre as 

estudantes.   

Apesar da qualificação como auxiliares de disciplina, apenas vigiavam os estudantes 

para detectar conflitos e encaminhá-los à diretoria, que concentrava a gestão da indisciplina, 

nas figuras do diretor, no turno matutino, e do vice-diretor e da coordenadora pedagógica, no 

turno vespertino. De modo geral, os professores restringiam o contato com os estudantes às 

suas funções de lecionar e avaliar conhecimentos em sala de aula.  

Os professores apresentavam-se como figuras cansadas. Das minhas observações na sala 

dos professores, identifiquei que usualmente entravam a queixar-se dos estudantes, da 
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impossibilidade de dar aulas em um ambiente tão ruidoso, do quanto eles eram imaturos: Não 

querem nada, nada! São desinteressados; Essa turma é um fardo; Aí meu Deus, agora é a sala 

[X]. Essa turma é horrível, ninguém sabe se comportar; Ali tem dois ou três que querem alguma 

coisa, o resto não quer nada. Não me recordo de alguma fala positiva ou momento de elogio, 

excetuando eventos como a Feira de Ciências e a de Nações, quando alguns professores 

assumiam a supervisão dos trabalhos desenvolvidos pelas turmas. Nessas ocasiões, o esforço 

dos discentes na elaboração e produção dos projetos foi notado com satisfação e certo orgulho, 

ao mesmo tempo em que lamentavam que essa postura não se reproduzisse nas tarefas 

cotidianas das aulas. Ainda que considerassem que as turmas de oitavas séries eram mais fáceis 

de lidar (com alunos mais tranquilos, maduros e bem-comportados), voltavam-se a criticar 

elementos específicos.  

Em maioria, os professores eram distanciados dos estudantes que eram representados 

nas categorias polares dos querem alguma coisa e dos não querem nada: Esse presta atenção 

na aula; Esse senta e fica calado; Esse está sempre abusando; Esse aluno é terrível; Esse aluno 

é péssimo. A visão restrita ao comportamento na sala de aula, somado ao supracitado 

desinteresse em colaborar com a investigação, globalmente, tornaram os professores da escola 

Salvador uma fonte precária de informação e de interlocução.  

Nos diálogos estabelecidos com os professores foram recorrentes as críticas ao modelo 

de gestão adotado pelo diretor, considerado moroso na resolução dos casos de indisciplina e 

muito favorável aos estudantes. Nas reuniões na direção, eles se sentiam desautorizados com a 

prática de escuta aos discentes, para que também se expressassem acerca do problema que os 

levou até ali, e juntamente com o professor, buscassem a resolução. Os professores defendiam 

que a postura correta seria referendar a sua narrativa e aplicar punições disciplinares mais 

rigorosas. 

Esse cenário resultava no controle débil aos estudantes, que costumeiramente filavam 

aula no pátio ou saiam e passavam um largo período de tempo fora da sala. Algumas vezes 

eram abordados para voltar para a aula, outras não. Tal circunstância possibilitava mais 

momentos de interação entre as adolescentes, e sem fiscalização presencial. Mas, de fato, elas 

não se sentiam sob o controle e a vigilância das auxiliares de disciplina, mesmo nos momentos 

em que essas estavam nos espaços de sociabilidade.  

O diretor frequentava a escola no turno matutino, mas desenvolvia muitas atividades em 

sua sala e participava de reuniões e atividades externas, além de receber um volume grande de 

pais e responsáveis. À tarde, suas funções eram desempenhadas pelo vice-diretor, considerado 

muito mole por privilegiar o diálogo com os estudantes.  
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Esse conjunto de fatores, somados a um maior espaço físico disponível ao trânsito e 

ocupação pelos estudantes, possibilitava às garotas da escola Salvador agirem com maior 

liberdade em suas práticas de bullying.  

Enquanto as meninas da escola São Paulo, motivadas pela rivalidade na competição 

heterossexual, elaboravam dinâmicas de exclusão por isolamento social palatino mediante 

fofocas e retirada de amizade, as garotas da escola Salvador não se colocavam em uma disputa 

direta por parceiros sentimentais, mas estabeleciam uma divisão social em dois níveis amplos 

de estratos sociais: as garotas menores (da quinta e sexta séries) eram consideradas molecas que 

ainda não sabiam se comportar de modo adequado, enquanto as mais velhas (oitava e sétima 

séries) eram mais maduras e seguras de si do ponto de vista sexual.  

A hierarquia entre as adolescentes estruturava-se em seus modos de comportamento no 

ambiente social, tendo como ponto central a questão dos comportamentos normativo e 

desviante. Assim como, em geral, as meninas mais velhas (do nono ano) da escola São Paulo, 

as soteropolitanas também não se colocavam em disputa com as novas, apenas conviviam entre 

si, não havia misturas. A diferença está na prática regular, pelas meninas de Salvador, de 

demarcação da identidade normativa, atrelando-a a uma configuração de qualidades superiores, 

porque “corretas” de ser menina. Discursivamente, elas alegam comportarem-se conforme as 

regras do ambiente social, enquanto as outras não, o que gerava “desqualificações” das mais 

novas.  

II.3. Entre máscaras: o exercício de observar e participar 

Nesta seção, compartilho minha experiência de observação nesses dois cenários 

relacionais e organizacionais distintos. Fundamentada nas lições de Foote-Whyte (2005), 

entendo que o aprendizado do observador participante dá-se nas leituras (e adaptações) dos 

códigos e normativas culturais locais que orientam as ações dos atores da pesquisa.  

Na escola São Paulo, desde minha apresentação, os professores e inspetoras 

contribuíram com a investigação. Em todo o período, obtive informações acerca de conflitos 

entre as adolescentes, de celeumas que poderiam culminar em conflitos, perfis de “estudantes-

problema” com informações sobre histórias de vidas dessas meninas e suas formas de expressar 
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inconformidade, casos de bullying46 ocorridos naquele espaço e a própria localização de atores-

chave ao estudo.  

O diretor apresentou-me como estagiária e assim fui assimilada pelo corpo 

administrativo e docente. Admiti a sala dos professores como local de observação na medida 

em que, ao regressarem das aulas, eles sempre conversavam e compartilhavam informações e 

ocorrências. Foi uma forma de obter informações sobre as estudantes, já que elas se mostraram 

reticentes em falar sobre temas relacionados ao bullying. De modo consistente, elas se referiam 

a suas próprias ações como se fossem cometidas por outras colegas. 

As primeiras conversas no campo tinham o caráter de sondagem e sua importância foi 

estrategicamente considerada para construir uma visão panorâmica do terreno. Professores e 

inspetoras atuaram como mediadores no processo de aproximação com as adolescentes. As 

inspetoras eram as figuras pessoalmente mais próximas das estudantes, inclusive, muitas delas 

foram lhes assuntar sobre mim e o que eu fazia na escola. Espontaneamente, elas lhes diziam 

que conversassem comigo, que eu era como elas e tinha interesse em conhecê-las e ajudá-las.  

Com a anuência dos professores, a estratégia usada para a aproximação mais efetiva 

com as garotas foi a observação em sala. Tive oportunidade de entrar em todas as aulas que 

solicitei. Antes de cada aula, me apresentava e introduzia a pesquisa. Dali, então, acerquei-me 

de algumas participantes-chave para estabelecer os primeiros diálogos e causar-lhes uma 

impressão positiva. O objetivo era que elas se sentissem à vontade e me percebessem como 

uma pessoa simpática, atenciosa e disponível a interagir com elas. 

Ao longo de todo o período de observação, duas professoras, Patrícia e Inês, e as 

inspetoras atuaram como interlocutoras, pontuando contendas que iam (re)surgindo e me 

atualizavam de acontecimentos ocorrido em dias em que eu não estava na escola.  

Me reportava aos discentes como uma estudante da universidade enquanto uma forma 

de quebrar possíveis resistências em face aos assuntos delicados que íamos tratar: conflitos, 

indisciplina, sexualidade e gênero. O objetivo era fazer com que eles se identificassem 

similitudes comigo por ser alguém que também tinha uma vida de estudante. Mesmo que eu 

fosse uma adulta, compartilhava uma rotina diária de atividades com níveis de convergência às 

deles.  

Entretanto, isso não foi satisfatório. Nos primeiros dias, enquanto circulava a 

informação de que havia uma pessoa fazendo um trabalho na escola, eles mostraram-se 

                                                 
46 O enquadramento dos casos como bullying foi feito por mim, segundo a definição que formulei para este estudo. 

De modo geral, tanto professores quanto estudantes, mencionaram o bullying em momentos de agressão verbal de 

caráter discriminatório. Seguindo essa categoria nativa, as agressões teriam sido proferidas apenas por garotos.   
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curiosos, perguntavam quem eu era, mas ao pronunciar que eu era estudante, perdiam o 

interesse em mim. Com o passar do tempo, compreendi que neste espaço os professores 

ocupavam um papel especial de referência para os discentes, estabelecendo uma relação de 

presença que os impelia a confiar e a se sentirem mais próximos desses. Como efeito, interpreto 

que os adolescentes não tenham encontrado um papel significativo para mim ao ponto de 

interessar-se em desenvolver interações contínuas e mais densas. Elucubro que talvez isso se 

deva ao fato de não terem constituído, logo de saída, uma identidade definida de quem eu era 

na escola: seria uma estagiária, mas que não ministrava aulas ou uma estudante de um outro 

contexto escolar pouco conhecido?   

Nas salas de aula, valia-me da oportunidade de iniciar um contato mais pessoal com 

algumas jovens. Fazia perguntas acerca da aula, do professor, do que estavam aprendendo e 

elogiava algo notável que possuíssem, tais como assessórios, penteado, maquiagem ou material 

escolar. Essa forma de aproximação resultou em boa recepção e assimilação. Elas gostavam de 

pegar no meu cabelo ou enalteciam as minhas roupas.  

Via de regra, as interações com as garotas mais novas foram mais fluídas, houve um 

desejo, até intenso em alguns casos, de serem entrevistadas. Muitas delas me perguntavam 

quando seria a sua vez. Empolgava-lhes partilhar seus pontos de vista sobre qualquer assunto, 

porém, adotavam uma postura mais contida quando as assuntava sobre participação em casos 

de bullying. Essa resistência a temas mais delicados foi veemente entre as adolescentes mais 

velhas. Em todo o período, elas buscaram se proteger da associação em atos reprocháveis. Isso 

resultou que as conversas fossem mais curtas e fragmentadas. 

Fui incluída em brincadeiras como o jogo da verdade e algumas garotas me contaram 

que um amigo me achava bonita e queria saber se eu tinha namorado. Senti que tinha sido 

integrada em um grupo e decidi acompanhá-lo mais seguidamente. Concebi que tornar-me 

integrante de um grupo de amizade serviria como apoio e colaboração mais regular no campo 

e potencializaria minha rede de vínculos com outras amigas e seus grupos.   

Esse cenário só se modificou quando passei a receber elogios públicos de garotos. 

Algumas professoras me relataram que eles sempre perguntavam quando eu iria voltar à sala, 

gerando ciúme nas meninas. Como essa fase da pesquisa foi realizada no verão, usava vestidos 

e saias um pouco mais curtas, que mostravam um corpo mais bem desenvolvido, somado ao 

uso de maquiagem e os cabelos bem arranjados, e terminava por destoar da autoapresentação 

comum às garotas. As professoras (mais jovens) não podiam usar roupas chamativas e tinham 

que pôr um avental. Por vezes, ouvi garotos falarem: Aí vem a tia gostosa; A tia gostosa vai lá 

pra sala agora.  
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Em decorrência, jovens de uma turma do 8º ano produziram uma fofoca contra mim. 

Em conversa com grupo de amigas que fui integrada, uma delas comentou que garotas de 11, 

12 anos faziam sexo anal para poder manter a virgindade e não engravidar. Ela chamou essas 

garotas de arrombadas. Em seguida, elas me fizeram várias perguntas sobre sexo, não 

relacionadas com o comentário citado. Dois dias depois, o grupo me relatou que uma colega 

ouviu nossa conversa, junto com uma amiga, contou para a turma que eu tinha praticado sexo 

anal e que quando arrombou, sangrou. Elas me apelidaram de cú sangrando e arrombada e 

ameaçaram contar ao diretor que eu tinha esse nível de conversa com as estudantes.  

Em um esforço de análise retrospectiva, interpreto que já havia nesta escola uma 

engrenagem de relações, regras e papéis muito bem definidos a ponto de gerar resistências ou 

cautela à integração de novos personagens. Lembro que os professores recém-chegados 

comentavam a diferença de tratamento que os discentes estabeleciam entre eles e os sêniores. 

Outro fator sobressalente era o rigor e a atuação integrada dos atores institucionais na gestão 

disciplinar. As meninas demonstravam ter noção da importância de se precaver de possíveis 

situações problemáticas. Em questões sobre agressões e conflitos, muitas das respostas eram 

precedidas de silêncio, outras tendiam a minimizar o sucedido oferecendo uma explicação 

evasiva. Por fim, temos uma diferença cultural entre as garotas e eu: pude perceber que talvez 

não tenha sabido lidar com o conservadorismo e o distanciamento pessoal e afetivo 

característicos desse contexto.   

Desse episódio, aprendi que à medida que o observador passa a ocupar um lugar no 

grupo pesquisado, está submetido às mesmas regras e códigos que regem o comportamento 

daqueles atores (FOOTE-WHYTE, 2005). A novata é um personagem que desperta atenção 

dos meninos e, portanto, sentimento de ameaça entre aquelas que se posicionam como rivais. 

Um observador participante deve instruir-se a conduzir-se no campo com base no 

comportamento dos nativos.  

Quando comentei esse ocorrido com Eleonor, ela afirmou que o ciúme feminino é 

comum na escola. Contou-me um caso similar envolvendo uma professora muito jovem e de 

aparência e vestimenta mais feminina. Por ter despertado interesse dos meninos, encontrou 

resistência das meninas que iam queixar-se a Eleonor do quanto não gostavam dela e a 

consideravam uma má professora: não suporto ela, quem ela pensa que ela é.  

Sobre esse tema, chamou-me a atenção como as adolescentes exerciam um controle 

moral sobre as professoras. Cito o caso da professora Patrícia que é uma mulher jovem, com 

tatuagens aparentes, cabelo bastante curto, óculos e roupas de tendência mais modernos. Além 

da imagem e do discurso mais liberal, Patrícia não era casada nem tinha filhos e isso despertava 
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a curiosidade (e o julgamento) de muitas garotas acerca de sua sexualidade. Elas costumavam 

perguntar às professoras sobre suas famílias, e questionavam Patrícia: Como é possível que você 

não seja casada? Nem filho você tem?  

Como a fofoca não resultou no desinteresse dos meninos em mim, as duas garotas que 

a fizeram, seguiam ameaçando me expor ao diretor, então, eu decidi relatar a vice-diretora o 

que havia se passado. Na semana seguinte, ele pediu que conversássemos ao final do dia. No 

encontro, titubeando, ele iniciou a fala com a assertiva sem parecer careta, conservador, fez a 

ressalva que minhas roupas eram bonitas, mas inapropriadas. Ele disse que a escola tem 

normas de vestimenta para professoras e funcionárias, que inclusive, usam um avental para 

evitar mostrar o corpo. No entanto, ao longo do período de observação, entres as professoras, 

apenas Inês, que tinha uma aparência jovial e atraente, o usava.  

Em seguida, o diretor recordou da época de violência entre meninas vivida na escola há 

dois anos e disse: Já pensou na situação, você estar em sala de aula e os meninos ficarem de 

pau duro? Você vai pra casa sozinha, fica no ponto de ônibus sozinha, no escuro, e se algumas 

delas se juntassem pra te bater? É tudo hipotético, mas pode acontecer, tem que pensar em 

tudo isso47. Como consequência imediata, ele solicitou que eu vestisse apenas calças e blusas 

mais compostas para não provocar a ira das garotas. 

 Percebi que o andamento da pesquisa foi posto em causa. Algumas vezes a 

coordenadora pedagógica indagou sobre a minha presença na escola: Mas você teve aqui ontem, 

você não vinha três vezes na semana? Você não vinha apenas segunda, quarta e sexta? Nesse 

período, recusaram a realização, já acordada, de entrevistas com algumas estudantes. O assunto 

foi discutido em uma reunião do corpo disciplinar. Posteriormente, explicaram-me que diante 

de crescentes focos de violência entre as garotas, a escola temia que se retornasse ao estado 

anterior de brigas e confrontos físicos.  

Esse temor foi acentuado por brigas entre meninas por causa de um estudante novato, 

nesse intervalo. Minha presença havia se tornado inconveniente. Percebi os olhares incômodos 

a mim dirigidos pela coordenadora e vice-diretora e a mudança de conduta do diretor, que já 

não mais me cumprimentava nem me recebia em sua sala com a espontaneidade e simpatia de 

outrora. Tornou-se mais difícil conversar com ele, pois sempre carregava um semblante fechado 

e comunicava-se com poucas palavras, quando antes (da fofoca) era eloquente e discorria sobre 

diversos assuntos, inclusive sobre a minha experiência de viver em São Paulo, de estar ali 

naquele espaço da escola. 

                                                 
47 Esta fala nos informa a representação da sexualidade masculina incontrolável vigente no ideário social e da 

agressividade feminina restrita às próprias meninas, como veremos neste estudo.   
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Assumi dois modos de comportamento em relação às garotas desta escola, variando a 

depender da minha percepção acerca do modo de feminidade que elas assumiam. Ante aquelas 

que se posicionavam como meninas mais certinhas, eu me colocava como amiga, meiga e 

carinhosa, sempre chegava com um sorriso aberto e utilizava um tom de voz mais suave. 

Perguntava como estavam, o que tinham feito de bom no final de semana, as elogiava. Já com 

as adolescentes que se apresentavam discursivamente como atiradas, eu me identificava como 

uma pessoa liberal, espontaneamente falava palavrões, mostrava uma atitude mais aberta a ter 

conversas de foro mais íntimo, ecoando suas crenças, sonhos, aspirações, medos, ansiedades, 

vontades – sentimentos estreitamente relacionados à construção da identidade. 

A postura que adotei fundamentou-se nos saberes adquiridos no trabalho de campo 

realizado no mestrado. Os educadores da ONG se situavam como elo afetivo e de cuidado para 

os adolescentes. A escuta, a reciprocidade e o respeito estabelecidos nessa relação propiciavam 

uma forma e uma oportunidade diferente de agir e ser para aqueles meninos e meninas. Nesse 

sentido, converge com a concepção de Costa (2001) de que a presença amplia o conteúdo dessa 

relação que passa a se alicerçar na afetividade e na compreensão. Assim, a “cumplicidade” 

estabelecida pelo educador tem por base a cultura de compromisso com outro que lhes permite 

estar ali.  

Aprendi naquele espaço que a convivência em “relações humanas” possibilita criar e 

nutrir um vínculo entre o adulto e os jovens que ultrapassa possíveis resistências desses a figura 

do “mais velho”, “chato” e “autoritário”. Esse modo de se fazer presente facilita a abertura dos 

jovens para falar sobre temas difíceis que lhes afetam intimamente e de suas crenças, aspirações, 

medos, ansiedades, desejos – sentimentos estreitamente relacionados à construção da 

identidade.  

Nos dois campos, as conversas situavam acontecimentos cotidianos das participantes na 

escola, família e comunidade. Dadas as rotinas tediosas, as narrativas mais entusiasmadas 

tinham como mote fofocas, mortes e tiroteios e questões relacionadas a sexualidade (ficantes, 

namorados e relações sexuais). Entendo que a centralidade da temática sexo48 no cotidiano das 

interações e conversas entre os adolescentes revela a amplitude e a importância que eles 

conferem às vivências da iniciação da vida afetivo-sexual, mas também relaciona-se a falta de 

espaços para um diálogo horizontal que subtraiam o medo/vergonha e a avidez de 

saber/entender a si próprios, suas relações e corpo em mudança.  

                                                 
48 Este tema da centralidade do sexo para os adolescentes será abordado a partir das narrativas de professores e da 

direção das escolas, no capítulo V.     
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No entanto, dado os desdobramentos mencionados terem surgido de uma conversa sobre 

sexo, já não me sentia mais à vontade em falar com as adolescentes sobre temas mais íntimos 

por recear que fizessem uma nova fofoca. Algumas delas constantemente me instigavam a falar 

sobre, me questionavam com quantos anos tinha tido minha primeira relação sexual, se eu tinha 

namorado, chegaram até a inventar uma história de que uma professora tinha falado piroca na 

sala e disse que chupar piroca era bom.  Uma fala tão inverossímil, mas que manipulada para 

causar novos problemas poderia erodir ainda mais minha relação com a direção da escola. Por 

notar que muitas perguntas tinham como fundamento impulsionar a produção de outra fofoca, 

fui reduzindo drasticamente conversas sobre sexualidade.  

Esse episódio da fofoca me fez ponderar que a observação não se restringe a análise das 

relações entre os sujeitos da pesquisa. Importa atentar, continuamente, a forma como essas 

pessoas te significam (FOOTE-WHYTE, 2005). O andamento da pesquisa depende 

sensivelmente desse exercício de reflexão.  

No entanto, é mister ressaltar que a estratégia de me posicionar como uma adulta aberta 

e disponível, até mesmo para falar sobre temas íntimos, foi deveras importante para a 

aproximação e até a identificação delas comigo. Foi assim que ocupei um lugar de destaque 

entre as meninas. Contribuiu para uma convivência mais regular com alguns grupos de amizade, 

que compartilhavam acontecimentos cotidianos e me chamavam para sentar com eles no 

intervalo ou quando visitava suas turmas. Apesar disso, não foi desenvolvida uma relação de 

confiança; era comum que se referissem a histórias que haviam se passado com seu grupo ou 

com elas próprias (individualmente) como ocorridas com outros grupos ou meninas com quem 

tinham relações mais distanciadas.  

Apesar de ter estabelecido uma colaboração contínua com as inspetoras e professoras, 

o ciúme e as próprias tramas do encoberto produziram um distanciamento das garotas. Foi 

necessário montar uma colcha de retalhos, um trabalho de investigação quase jornalístico 

perguntando daqui, dali, comparando as informações a partir de várias falas incongruentes 

acerca de casos relacionados ao bullying. 

A experiência nessa escola produziu um certo receio quanto a forma de interação que 

viria a estabelecer com as participantes de Salvador. Na primeira reunião com o diretor, 

participei-lhe desse sentimento e ele afiançou: As meninas são muito fáceis de lidar, elas 

adoram conversar e se você mostrar interessada em ouvi-las, você vai arrancar tudo delas, 

elas vão te dizer tudo. As meninas são muito abertas, as meninas são muito alegres e adoram 

falar de si próprias. 
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Por não ter havido uma colaboração mais efetiva de professores e auxiliares de 

disciplina, investi em abordar as jovens em aula vaga ou filando, no pátio e nos corredores para 

conversar. Tendo em vista que apresentar-me como estudante não resultou em um fator efetivo 

de aproximação na escola São Paulo, em Salvador identifiquei-me como professora de 

Sociologia da universidade que estava ali para fazer um trabalho gerado no conhecê-las, 

conversar com elas, saber o que pensavam, o que queriam.  

Assim, com base na apreciação do diretor, decidi usar em meu favor a condição de 

novata, com toda a curiosidade que desperta, para aproximar-me dessas adolescentes. Elaborei 

uma apresentação simples e descontraída, pois aprendi que mais importam as impressões 

pessoais deixadas na interação: legal, divertida, sem besteira foram razões citadas para 

quererem me conhecer, conversar comigo. Acredito que a identificação cultural tenha facilitado 

a minha integração entre os estudantes. Ainda que não conhecesse as músicas e artistas que 

ouviam, nunca tenha ido aos bairros e não tivesse noção do que seja o cotidiano de quem mora 

em vizinhanças controladas pelo tráfico de drogas, havia ali o ethos baiano com o 

desprendimento e a espontaneidade que facilitam o estabelecimento de relações de 

proximidade.    

Ficou reforçado o valor de estabelecer inicialmente relações mais sólidas com alguns 

indivíduos ou grupo. Minha aceitação social deu-se pela atribuição que elas criaram para mim. 

Muitas garotas vieram conversar comigo por comentários ou mesmo indicação de amigas. Uma 

vez, um grupo trouxe Isadora, uma amiga, para conversar comigo. O namorado dela, de 25 

anos, pensava que estava na hora de ter um filho, mas ela com 15 anos, tinha dúvidas. Fiz-lhe 

vários questionamentos para que refletisse sobre as implicações que um filho gera. Ao final, 

uma das integrantes do grupo sentenciou: eu não disse que ela ia ajudar? 

Compreendi que significava para aquelas jovens a pessoa adulta disponível; muitas 

vezes, fui conselheira. Participava das conversas de grupos sem barreiras, elas falavam sobre o 

que queriam comigo, achavam muita graça de eu utilizar palavrões e falar abertamente sobre 

temas íntimos, oferecendo uma resposta sem censura, ao contrário dos professores que as 

coibiam. Fiquei conhecida como a professora de sexologia, apesar de sempre corrigi-las, 

quando me perguntavam. Em verdade, era o exercício desse papel que as interessava que fosse 

desempenhado por mim. Foi como professora de sexologia que eu pude participar dos grupos 

de amizade da oitava e da sétima séries. Uma das garotas da oitava, ao me introduzir a uma 

colega, sintetiza a minha identificação naquele espaço: Ela é como uma miniprofessora, ela 

conversa sobre tudo com a gente e fala sobre qualquer coisa que a gente queira falar.  

 A identidade construída por elas garantiu-me notabilidade no grupo e aguçou a 
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curiosidade de muitas que vinham me indagar: É verdade que você é professora de sexologia?; 

Me disseram que você conversa sobre tudo, é verdade?; Se eu quiser te perguntar sobre sexo, 

você fala?  Ser assimilada como a professora da escuta, que as aceitava sem julgamentos, 

fornecendo uma opinião, uma informação de uma pessoa mais velha, funcionou para todos os 

grupos, tanto as garotas maiores como as menores. No transcorrer da pesquisa, estabelecer uma 

relação mais fluída e lúdica mostrou-se fundamental para a produção os dados. Muitas 

participantes foram interlocutoras decisivas na construção da minha percepção do ambiente: as 

consultei sobre episódios de interesse e questões emergentes, elas me ofereciam feedbacks e 

me informavam sobre suas regras e o modo em que elas próprias se movimentavam nesse 

espaço, em suas ambiguidade e contradições.  

Em verdade, pouco importava a elas saber o que eu estava fazendo na escola, quais eram 

os meus objetivos. Raras foram as vezes que me foi perguntado como era o meu trabalho. Mais 

interessante era saber sobre mim: se eu tinha namorado, se já tinha tido relação sexual, com 

quantos anos tinha beijado, com quantos anos perdi a virgindade, como era morar em outra 

cidade, como foi minha adolescência. Através de tais questões, elas se oportunizavam a falar 

sobre si mesmas, a expressar suas opiniões e a contar seus feitos. Havia um regozijo associado 

ao sentir-se importante em seu posicionamento, afinal eu estava ali para conhecê-las. A questão 

residia no que eu significava ao ambiente: em São Paulo, provoquei ciúmes, fui vista como 

rival; em Salvador, fui uma adulta disponível para ultrapassar tabus e compartilhar experiências. 

Isso era intensificado em momentos de conversa individual, quando muitas delas abordaram 

temas íntimos e delicados como automutilação, violência familiar, abandono do pai e depressão. 

Foi desse modo que as próprias adolescentes constituíram fonte permanente de 

interlocução, uma quantidade muito maior de dados foi produzido a partir de suas narrativas. 

Elas mostraram-se curiosas, eloquentes e desinteressadas em manter anonimato sobre suas 

ações, já iam falando sobre o que pensavam e faziam. Com naturalidade e desprendimento, 

inclusive praticavam bullying em minha presença. Assisti a todos os episódios ocorridos, nessa 

escola, que serão relatados neste estudo. Havia o aspecto do sentir-se importante ao expressar 

sua opinião, narrar seu mundo, mas creio que essa cena, em momento de conversa com um 

grupo da sétima série, exemplifica a espontaneidade com que agiam as soteropolitanas: 

Passaram duas meninas da 6ª série, uma muito alta e a outra muito gorda, Bethânia 

comentou: Imagina como deve ser aquela menina fudeno... que coisa horrorosa, e todas 

riram.  

Então, Bethânia, que é virgem, chamou a menina e disse: Você é virgem? 

A menina não ouviu. Bethânia fez um gesto de penetração com as mãos, e disse: Já fez 

isso? Você é virgem? 
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A menina respondeu: Já fiz, e faço. 

Bethânia retrucou: Você? É mesmo? 

As amigas riram, e ela insistiu: Você fode, então? Você fode? 

A menina afirmou: Fodo, sim.  

Laura simulando espanto, dirigiu-se ao grupo: Menina, mas tem muito maluco nesse 

mundo, não possível, só pode ser! 

Vanessa completou: Se ela namora, o menino é maluco ou é cego mesmo... 

A menina contou que já tinha tido um filho e tem dezessete anos.  

Elas voltaram a rir, chamaram a menina de “lontra” e Renata completou: E tem quem 

queira trepar com isso? 

A menina disse que precisava buscar alguma coisa na sala e foi embora. 

Assim, pude observar como as práticas de bullying cumpriam um papel primordial e 

fundante para o aprender a comportar-se em meio social. A partir desses episódios, elas vão 

adquirindo um entendimento do que fazer e do que não fazer, do onde e do como. Creio que 

isso foi possível devido a minha capacidade de desfrutar da companhia delas, de participar dos 

seus divertimentos. Sempre me policiei e tentei apenas assentar tópicos de conversa e deixá-las 

à vontade para se expressarem a partir de suas percepções, evitando julgamentos. Mas não havia 

temor de exposição, pois suas práticas, apesar de públicas, eram desvalorizadas pelos adultos 

da escola, que consideravam normal, coisa de menina, portanto, sem importância.  

Nesse sentido, optei por realizar entrevistas fluídas com as participantes, conduzidas em 

conversações informais com perguntas abertas baseadas em um roteiro de tópicos relativos ao 

problema do estudo (FERREIRA, 2014). Desse ponto de vista, não foi primordial o número em 

si, mas os diferentes tipos de meninas e posições ocupadas na hierarquia social, focalizando, 

assim, diversos discursos e práticas em relação ao fenômeno observado. Importava obter 

material suficiente para a comparação e mútua corroboração das declarações, que tendiam a ser 

fragmentadas, em alguns aspectos – alcançando o que tem sido chamado de saturação 

(CALLEJO, 1998). 

Em São Paulo, as entrevistas ocorreram no pátio durante o intervalo. Elena foi 

sistematicamente alvo de bullying de Marcela e de seu grupo, como veremos no capítulo V. 

Ambas as entrevistadas pareciam desinteressadas e ofereceram respostas lacônicas quando 

questionadas acerca do caso de agressão/vitimização que protagonizaram.  

Em Salvador, as entrevistas aconteceram na sala da coordenação pedagógica, que foi 

cedida a mim pelo diretor para que pudesse desenvolver minhas atividades de pesquisa. Essas 

ocasiões foram assimiladas pelas participantes como uma oportunidade de confidenciar 

problemas pessoais e familiares, além de proferir apreciações mais críticas acerca de colegas, 

amigas e episódios de conflito sucedidos. Entendo que a atmosfera de confidencialidade e a 

minha postura mais formal na condução das perguntas contribuíram para que as entrevistadas 
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se pronunciassem com maior profundidade. 

Nos momentos difíceis e intensos de desabafo49 procurei desempenhar uma escuta 

sensível. Afinal, o que a dizer uma garota de 14 anos que relata o sofrimento pelo abandono do 

pai que apenas registrou a filiação ou como agir quando uma menina de 12 anos te mostra 

marcas de agressão da mãe e das automutilações que se infringia? Com o referencial de 

disposição interior, sensibilidade e compromisso contidos na “Pedagogia da Presença”50, 

compartilhei experiências pessoais e lições construtivas que extrai, e questionei alguns 

posicionamentos delas, sempre buscando despertar pontos de reflexão. 

As entrevistas, por um lado, objetivavam apreender a percepção das práticas culturais 

das garotas na escola, e, por outro, de conhecer o meio social e o contexto familiar delas 

(BAUER; GASKELL, 2002; WELLER, 2004). Para uma visão mais holística do tema em 

estudo, ao longo da observação, conversei com garotos, em grupo e individualmente, e 

encerradas as visitas em cada campo, realizei entrevistas semiestruturadas com os dois diretores 

e um vice-diretor da escola Salvador (que geria a escola no vespertino), dois professores de São 

Paulo e três de Salvador. 

O trabalho de análise seguiu diferentes estágios de organização temática, dos quais 

destacam-se: a) a organização dos tópicos presentes nas entrevistas e relatos da observação; b) 

a seleção dos temas (trechos) para a análise; c) a análise detalhada do sentido imanente. 

Consecutivamente, deu-se início a uma observação de segunda ordem, na qual realizei 

interpretações, recorrendo ao conhecimento adquirido sobre os atores pesquisados para analisar 

tanto o conteúdo das entrevistas e notas de campo quanto o quadro de referência (frame), que 

orientava a fala, as ações do indivíduo ou grupo pesquisados e as motivações por detrás dessas 

ações (WELLER, 2005). A reconstrução do discurso das garotas envolveu ainda a análise da 

interação entre si e com os colegas do sexo masculino para compreender o conteúdo cultural do 

bullying. 

Ao longo do processo de análise busquei apreciar não somente questões temáticas que 

pudessem ser interessantes, mas também padrões homólogos entre diferentes sujeitos e eventos 

estudados, e aspectos típicos do meio social. Os dados foram organizados segundo temas, 

categorias, casos semelhantes, com a análise estruturada no confronto de elementos que 

emergiram das diversas entrevistas e observações (MINAYO, 2006).  

Essa análise de fundo comparativo possibilitou a construção de tipos e conteúdos de 

                                                 
49 Segundo Gregori (1993), os usuais momentos de queixas ou confissões que surgem nas entrevistas lhes conferem 

um valor quase terapêutico.  
50 Ver COSTA, A. C. G. Presença educativa. São Paulo: Editora Salesiana, 2001. 
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bullying, linguagem e normas culturais relacionadas ao gênero desenvolvidas ou assimiladas 

pelas garotas. Weller (2005) atenta para a manifestação dos contrastes entre os casos 

aparentemente homogêneos, e afirma que a análise comparativa caracteriza-se como 

procedimento que se orienta pelo princípio da busca por contrastes em casos homólogos.  

À guisa de conclusão, resumo o trabalho de observação participante como a tessitura de 

um entendimento das características e papel social do fenômeno em estudo, a partir das 

vivências cotidianas dos atores. Suas ações vão enunciando e fixando as regras e normas que 

regem e pontilham os significados e sentidos culturais que conferem materialidade ao 

fenômeno. Cito a fofoca que foi feita contra mim: uma prática regular de punição realçou e 

demarcou ao coletivo (eu e as outras meninas) um comportamento socialmente reprovado e as 

consequências que aquelas que o cometem estão submetidas. 

Visualizar o impacto e a capilaridade social dessa prática é o que confere à observação 

sua densidade analítica. A partir daí, pode-se perceber nas explicações, ou comportamentos 

observados, padrões que podem sugerir certas interpretações. Desta forma, a realidade social 

aparece ao observador como consistindo em camadas diferentes. Sobressai o significado social 

que o grupo observado atribui às ações que conceituamos como bullying. Assim, alcançamos a 

natureza das relações entre grupos e obtemos um quadro de referência para se compreender os 

ajustamentos dos indivíduos ao seu contexto.  
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CAPÍTULO III 

PROCESSOS DE SOCIALIZAÇÃO ENTRE PARES: A INTROJEÇÃO 

DE NORMAS E VALORES SOCIAIS NOS GRUPOS DE AMIZADE 

III.1. O grupo de pares como instância de aprendizagem social e construção 

identitária 

Neste capítulo, apresento como o grupo de pares atua na socialização das adolescentes, 

ao mobilizar a prática e a discussão sobre valores e normas sociais que moldam sua identidade. 

Nesse processo de socialização, as meninas aprendem as expectativas normativas para a sua 

categoria de pertença, atribuem significados para as normas e usam-nas para orientar o próprio 

comportamento.  

Lançar luz sobre dimensões conflitivas da amizade expõe os dispositivos de 

monitoramento de condutas. Grupos podem reproduzir e estabilizar estruturas sociais de poder, 

construindo fronteiras informadas nas práticas de exclusão social. A observância às normas é 

definida como o comportamento aceitável e esperado dos membros. Nesse cenário, o bullying 

constitui uma forma de sanção que mobiliza recursos da tradição cultural para a integração 

social.  

 A socialização refere-se à internalização e adoção, pelo indivíduo, de valores, crenças, 

representações, papéis sociais e modelos de comportamento que se pretendem comuns aos 

membros de seu grupo social. O grupo, sobretudo na infância e na adolescência, desempenha 

um papel proeminente como agente de socialização, ao construir sua identidade social na 

dinâmica das relações intergrupais (TAJFEL, 1981).  

A necessidade humana de se sentir conectado com o mundo social estimula a amizade 

e a adesão a grupos (BRECHWALD; PRINSTEIN, 2011; MEEUS, 2011). Com membros 

motivados a construir ou manter uma identidade, o grupo transmite normas sociais que são 

reguladas através de processos de controle social, levando a semelhanças de opiniões e 

comportamentos, ao longo do tempo (TAJFEL, 1981; TARRANT, 2002; STEWART-KNOX 

et al., 2005). 

O interacionismo simbólico concebe a socialização como o processo através do qual os 

indivíduos aprendem expectativas normativas para as ações relacionadas aos papéis sociais 

imputados. Estas expectativas internalizadas, quando aceites e aprovadas pelas redes de 
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relacionamentos e os vários níveis de estruturas sociais, convertem-se em identidades. Utilizo 

como referência teórica Mead (1972), para quem a socialização não se restringe a transmissão 

e interiorização da cultura, mas torna-se o processo interativo51 de construção da identidade. 

Essa constituição do eu no contato com o outro implica no reconhecimento social do indivíduo 

e na incorporação de papéis sociais que significam a aprendizagem de modelos. O indivíduo 

socializado é confrontado pela ambivalência entre a conformidade, necessária ao 

reconhecimento do grupo, e a expressão de sua subjetividade, com a escolha dos papéis a 

assumir. Segundo o autor, essa tensão mostra que, embora seja prevalente a marca da 

socialização, os indivíduos contribuem na produção da sociedade. 

Para tornar-se membro do grupo, o sujeito deve identificar-se com ele e apresentar 

condutas que o favoreçam ante qualquer outro coletivo. As comparações entre grupos motivam 

os membros a se comportarem de forma a manter ou proteger sua identidade e status, mesmo 

que isso implique em excluir aqueles que não exibam conformidade às normas (NESDALE, 

2012; FORTUIN; vanGEEL; VEDDER, 2015).  

Na adolescência, intensifica-se o sentimento de segurança, proteção e integração social 

propiciado pela aceitação e o reconhecimento da pessoa como alguém que contribui para as 

finalidades de existência do próprio grupo. A influência dos pares dá-se mediante a necessidade 

do indivíduo de se identificar com as normas, padrões e valores do grupo e a tendência de 

aprender ao observar os outros. O sentido de pertença e de solidariedade entre os membros 

satisfaz ao desejo de apego e enseja as avaliações dos pares, que tende a resultar no ajuste (ou 

seja, o monitoramento) da autoapresentação do jovem (LLOYD, 2005; PEROSA, 2009; 

DOVIDIO; SAGUY; SHNABEL, 2009).  

Destarte, a construção da identidade social se realiza em um contexto relacional 

específico, onde as avaliações dos grupos e as autoimagens resultam de um processo de 

interação, de recíprocas comparações e categorizações sociais. Esse ponto é fundamental para 

compreender o processo de desenvolvimento de valores e competências que lhes servem de 

guia para o seu comportamento (PEROSA, 2009).  

A observância às normas é definida como o comportamento aceitável e esperado dos 

membros. De modo geral, os indivíduos atribuem significado para as normas de grupo e usam-

nas para orientar o próprio comportamento. Cialdini, Reno e Kallgren (1990) distinguiram dois 

tipos de normas sociais: (a) as descritivas, que especificam o que é feito (informam ações), (b) 

                                                 
51 Mead (1972) sustenta que a experiência do indivíduo de si próprio é em parte moldada pelas atitudes e reações 

que encontra entre os membros dos grupos a que pertence. Ele também é moldado pelas atitudes do grupo como 

um todo. Essas atitudes introduzem a experiência do indivíduo e tornam-se atitudes que ele adota consigo próprio.  
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as cautelares (o que a maioria aprova ou desaprova), especificam o que deve ser feito, e 

impõem-se através da promessa de sanções sociais – sendo o sinal da adequação de 

comportamentos em uma determinada situação.  

Observando como outros executam um determinado comportamento ou expressam certa 

crença, uma pessoa pode introduzir-se em novas condutas e pontos de vista e também se 

informar das consequências de tais comportamentos e opiniões. A depender das consequências 

vinculadas, a observação de um modelo pode ampliar ou enfraquecer a probabilidade do 

indivíduo se engajar em tais comportamentos ou adotar determinadas crenças (RYAN, 2000; 

FORTUIN; vanGEEL; VEDDER, 2015).  

Em sua teoria da socialização, Harris (1995) propõe um processo nomeado “contraste 

entre os grupos”. Os membros de um coletivo tendem a diferenciar-se dos integrantes de outros. 

Os indivíduos constroem suas identidades nesse complexo distanciamento e, em particular, em 

relação ao entendimento de “o outro”. Em perspectiva complementar, Palmonari, Pombeni e 

Kirchler (1992) assinalam que os sujeitos tendem a adotar estratégias de maximização das 

diferenças entre o ingroup e o outgroup, de modo a assegurar a distintividade positiva do grupo, 

enquanto processo que está na base da proteção, preservação e acentuação da sua identidade 

social.  

Como afirma Bourdieu (2003), a identidade é tudo sobre diferença. Em ponto de vista 

semelhante, Sibley (1995) descreve como indivíduos se envolvem em processos de construção 

de fronteira que geram representações estereotipadas de outras pessoas que informam práticas 

sociais de exclusão e inclusão, mas que, ao mesmo tempo, definem o self. Este aspecto 

relacional de identidades é particularmente importante no contexto escolar. Adolescentes 

constroem suas identidades através de um sentido de “o que nós não somos” e noções de como 

os outros nos veem, enquanto concepções do que “nós somos”. 

Na socialização entre jovens, a criação e a “reprodução interpretativa” (CORSARO, 

2009) são processos ativos nos quais são negociadas uma variedade de posturas em relação a 

recursos culturais: adesão, modificação e resistência. Nesse movimento, eles interpretam e/ou 

reformulam categorias sociais (amizade, adolescente, gênero), apropriam-se da cultura 

macrossocial de modo sensível ao contexto e aos objetivos transitórios na cultura de pares, 

muitas vezes relacionados a entrada em grupos e a conquista de poder (GOODWIN, 2006; 

BUCHOLTZ, 2011). 

Considero a socialização como processo de ação e interação em que os sujeitos se 

apropriam e também reelaboram conteúdos culturais, sob os constrangimentos da estrutura 

social que estabelecem das regras sociais. Destaco o trabalho de internalização para 
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compreender como um mecanismo de controle social, tal como o bullying, opera na adesão de 

valores hegemônicos pela maioria das adolescentes participantes deste estudo. Assim, a 

socialização deve ser compreendida dialeticamente nesse duplo aspecto: enquanto um campo 

de ação e de representação do sujeito e um fator de reprodução das estruturas sociais, materiais 

e simbólicas.  

O conceito de cultura de pares é amplamente utilizado na pesquisa sobre crianças para 

descrever perspectivas e interpretações da cultura envolvente e como elas lidam com questões 

de importância para suas vidas. Para Corsaro (2003), “culturas de pares são um conjunto estável 

de atividades ou rotinas, artefatos, valores e interesses que as crianças produzem e participam 

na interação com os pares” (p. 37). Culturas de pares fornecem um embasamento para o 

funcionamento do grupo e, ao mesmo tempo, orientação para proceder avaliações mútuas na 

interação e manter os seus comportamentos de acordo com as normas.  

Na adolescência, os interesses relacionados às culturas de pares incluem a construção 

de uma identidade de gênero para a participação em grupos, a experimentação de relações 

românticas e a resistência à ‘”cultura dos adultos”, com a formação de uma identidade de grupo 

(ADLER; ADLER, 1998; GOODWIN, 2006; CORSARO, 2003, 2009). Integrar uma cultura 

de pares enseja a construção compartilhada do conhecimento social sobre as relações e 

condições para o estar juntos, incluindo informações sobre com quem pode se relacionar com 

camaradagem e quem está em posição de decidir sobre o script dessas interações. O trabalho 

de Corsaro oferece um modelo em que as atividades culturais dos pares podem ser estudadas 

como nichos socioculturais particulares para a reprodução de normas sociais e estruturas de 

poder. A ordem social organizada pelos pares traz a questão das exigências de classificação, 

com o imperativo da repetida confirmação. Isso também significa que é difícil para uma jovem 

refutar a participação nas atividades que determinam essa ordem social, já que é essencial para 

a própria possibilidade de se integrar no grupo. 

Os mecanismos de reprodução contêm um elemento substancial de interpretação, 

realizadas pelos adolescentes em suas experiências e ações comuns. Importa notar a relevância 

cultural e social do conteúdo nas interpretações construídas em conjunto, principalmente as que 

dizem respeito a suas vidas no aqui e agora. O foco do estudo é sobre como as meninas, em 

díades e grupos de amizade, fazem sentido e uso de conceitos, ideias e regras em seu cotidiano.  

Neste capítulo, argumento que, por meio do bullying, as meninas mobilizam recursos 

da tradição cultural, podendo renová-la à medida que tentam esquivar-se dessa forma de sanção; 

em decorrência, elas se apoiam no pertencimento a um grupo e reforçam sua integração social. 

Nas interações de grupo, as adolescentes buscam mostrar-se como um membro adequado, 
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aprendendo as orientações de valor moral relativas a feminilidade tradicional. Os processos de 

avaliação e regulação sociais na interação entre pares desempenham um papel crucial na 

promoção de vínculos e na construção da identidade. Especificamente, durante a interação, 

amigos e colegas avaliam comportamentos individuais em modos que são consistentes com as 

normas e valores subscritos em determinado contexto relacional.  

III.2. O conflito traz uma moral da história: contributos da amizade na formação 

de condutas sociais 

Como observa Duncan (2004), as meninas na faixa etária de 12 a 16 anos tendem a 

expressar uma mudança na natureza de seus relacionamentos de amizade em relação a escola 

primária: de uma díade com meninas a um conjunto mais fluido e estratégico de relações dentro 

de um contexto de heteronormatividade52. Elas começam a incorporar meninos nos grupos e 

adotam como enfoque social “o imperativo de ser amplamente conhecidas” na comunidade 

escolar (p. 154).   

Estudiosos de girlhood têm escrito sobre a centralidade da micropolítica da amizade 

para garotas: como a amizade se relaciona com suas identidades de gênero (REAY, 2001; 

KEHILY, 2002; POMERANTZ, 2008). Em etnografia sobre amizades de meninas, Hey (1997) 

propõe uma exploração sociológica de como a experiência cotidiana ordinária constitui formas 

de subjetividade e poder (p. 3). Culturas de pares influenciam e restringem as formas em que 

as adolescentes constroem significados e valores, agem e se comunicam com os outros e 

realizam aspectos de construção da identidade em relação a si mesmas e seus pares (HEY, 1997; 

GEORGE, 2007). Pertencer a um grupo (ou ser excluído dele) pode informar a construção de 

“quem você é” – tanto em relação à própria identidade e como a de outros.  

O modo em que os grupos de amizade experimentam a intimidade difere 

significativamente entre meninas e meninos. O modelo de duas culturas, sintetizado por 

Maccoby (2004), propõe organizar questões sobre gênero e amizade. Tendo como ponto de 

partida o fenômeno da segregação de gênero, essa perspectiva teórica assinala que os estilos de 

jogo distintos entre os sexos se manifestam nas diferentes culturas desenvolvidas nos grupos de 

                                                 
52 Não observei uma tensão entre heterossexualidade e homossexualidade. De modo geral, a opção sexual de 

colegas não constituía tema de discussão em grupos ou fofocas entre pares. Gays e lésbicas assumidos eram bem 

integrados socialmente. Em conversas, eles afirmaram a aceitação e boa convivência com os colegas. Em ambas 

as escolas, a homossexualidade não foi mote para o bullying entre garotas e entre rapazes. 
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amizade. Garotas e garotos socializam-se uns aos outros de maneiras dissemelhantes, o que 

acarretaria em diferentes expectativas e comportamentos nos relacionamentos. 

As amizades de garotos seriam mais estáveis e focadas em atividades, enquanto as 

amizades de meninas envolveriam conversa social, partilha de segredos e relações de laços 

intensificados. Os grupos masculinos tendem a ser maiores, incluindo um número de indivíduos 

que não têm afeição entre si e possuem uma estrutura organizacional complexa, com um amplo 

sistema de regras (ERWIN, 1998, MACCOBY, 2004).  

As amizades entre garotas caracterizam-se por pequenos grupos, mais fechados e 

exclusivos, com o cultivo de “uma análise profunda e repetida de experiências e reações 

pessoais” (ERWIN, 1998, p. 82; MACCOBY, 2004). As amigas íntimas lhes permitem 

compartilhar uma proximidade emocional com base na confiança, valor pessoal e intimidade. 

Elas atribuem grande importância a mutualidade, lealdade e confidencialidade nos seus grupos. 

Estes relacionamentos oferecem experiências interpessoais críticas para o 

estabelecimento de um modelo de afiliações com pares. Em Allard (2002), um grupo de 10 

estudantes, de 15 e 16 anos, enfatizou que as amizades eram um aspecto essencial de suas vidas. 

As amizades estreitas desempenhavam um papel importante no senso de quem eles eram e onde 

eles “pertenciam”. Três principais ideias/crenças sobre a amizade em geral foram repetidamente 

nomeadas. Em primeiro lugar, amigos são leais, não traem segredos. De acordo com o grupo, 

amigos são presentes e “sabem o que você está pensando”. Em segundo lugar, amigos apoiam, 

oferecem conselhos e ensinam ao sujeito sobre si mesmo. E em terceiro, amigos são essenciais 

porque “ajudam a atravessar tempos difíceis”.  

Como aponta Besag (2007), sabemos relativamente pouco sobre a dinâmica dos laços 

de amizade das adolescentes, os motivos da instabilidade de suas relações, o papel que os 

indivíduos desempenham nas disputas e a precipitação de fatores relacionados com os conflitos. 

A autora explora o paradoxo entre o alto valor atribuído pelas meninas à amizade e sua 

participação no comportamento implacável que conduz outras ao isolamento social. Besag 

pergunta, então: “Se as meninas valorizam suas amizades tão altamente, por que seus 

relacionamentos são tão turbulentos e polêmicos?” (p. 75). Ela explica que embora grupos de 

três sejam comuns, “sem dúvida, a influência mais perturbadora nas relações foi a presença de 

um terceiro ao lado de uma díade de menina, formando uma “tríade de tensão” (p. 80).  

Pondero que essa interpretação é insuficiente para compreender as motivações de 

conflitos entre membros de um grupo. Ser escolhida como amiga é fundamental para se sentir 

incluída, valorizada e respeitada. No estudo ora apresentado, os confrontos originavam-se na 

atuação vigorosa dos grupos na regulação dos membros mediante a vigilância da observância 
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dos códigos de lealdade e reciprocidade que protegem e nutrem os laços entre as meninas e, 

idealmente, o próprio “relacionamento” de amizade. 

Observei em inúmeras situações e conversas como as adolescentes cobravam posturas 

retas de amigas e recriminavam atitudes aparentemente liliputianas. As interações estabelecidas 

nos grupos de amizade tendiam a reprodução de discursos e ideologias dominantes de feminino 

com a exigência de cuidado, decoro, alinhamento e comprometimento. Nesse sentido, a 

amizade tem implicações contraditórias, oferece certas oportunidades de mudança, ao mesmo 

tempo, em que consolida o entrincheiramento de normas dominantes.  

Esta investigação convergiu com a perspectiva analítica da amizade como intimamente 

ligada a interesses e questões de poder (com considerações utilitárias) das pessoas (BELL; 

COLEMAN, 1999; SHI; XIE, 2012). Recordo de Bourdieu (2007) que mostrou como as classes 

média e alta na França nas décadas de 1960 e 1970 estavam preocupadas em garantir que os 

membros de suas redes de amizade exibissem as qualidades “certas”, em termos de gostos, 

maneiras e comportamento. Os círculos de amizade dentro dessas classes utilizavam o 

autopoliciamento para se proteger contra intrusos, expulsar pessoas dos estratos mais baixos e 

iniciar novas chegadas. O trabalho de Bourdieu sobre distinção social oferece insights sobre 

aspectos perniciosos da amizade, pontuando como usualmente atua como âmbito de 

monitoramento e de controle sociais. 

A pesquisa sociológica e antropológica sobre redes de amizade de jovens empresta força 

particular à discussão sobre as dimensões “conflitivas” da amizade. Por exemplo, o estudo de 

Goodwin (2006) com pré-adolescentes expôs a forma intensa, e muitas vezes cruel, com a qual 

meninas monitoram o comportamento umas das outras. Como Willis (1977) assinala, os jovens 

empenhados em fazer e manter amizades aprofundam ideias dominantes tão frequentemente 

quanto críticas às normas sociais. Em estudo sobre garotas afro-americanas em uma escola, 

Thomas (2009) coloca que as adolescentes costumavam criticar estereótipos raciais, no entanto, 

também reinscreviam diferenças étnico-raciais nos julgamentos que faziam de amigas e não-

membros de seus grupos. 

Importa localizar que a área de estudos do bullying entre meninas tem concentrado nos 

variados processos de grupo relacionados com a adesão ao grupo de status elevado. Fica 

destacado o argumento de que, no início da adolescência, aspectos como o desejo de 

popularidade podem ser mais fortes do que o desejo de uma amizade estável e de qualidade 

(MERTEN, 1997). Assim, através da competição, indivíduos socialmente dominantes obteriam 

maior acesso do que outros a recursos sociais (por exemplo, ser considerado o líder do grupo) 

ou recursos materiais (o melhor local do pátio no intervalo) que são altamente desejados pelos 
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membros do grupo. Em relação aos seus colegas subordinados, as jovens dominantes são 

caracterizadas como mais influentes, ousadas, fisicamente atraentes e socialmente adequadas 

(HAWLEY; CARD; LITTLE, 2007). 

Entretanto, nesta investigação, este tipo específico de conflito não ocorreu. A temática 

da busca por popularidade, a ser desenvolvida no capítulo seguinte, relacionou-se a afirmação 

da sexualidade heterossexual, e complementada no capítulo V quando abordo a rigidez de 

posições hierárquicas entre as adolescentes, associada ao “fazer gênero”. Reitero a motivação 

de bullying associada à incumbência do grupo em estabelecer normas dominantes de conduta 

relativas a feminilidade convencional mediante a aplicação de punições às incorreções de 

amigas. Portanto, não se trata de fixar um comportamento estigmatizante, mas apontar ações 

lúgubres das parceiras. O episódio infranarrado ocorreu na escola Salvador, em um grupo da 7ª 

série, e exemplifica essa característica dos grupos de amizade, com Érica (13 anos), Bruna (14), 

Marta (12), Ana Paula (13) e Thalia (14): 

Érica entrou na sala para pegar queimados na bolsa e ofereceu ao grupo que eu estava 

conversando. Ela foi distribuindo balas até que chegou a vez de Bruna. 

Érica: Não te dei queimado não, Bruna? Ah, eu tava aqui pensando num queimado... Agora 

só tem um, por isso eu não ofereci, viu? 

Chegaram duas colegas, que lhe pediram doces. Ela procurou na bolsa e deu algumas 

balas às garotas. 

Ana Paula: Por que você disse que não tinha mais? 

Érica estendeu a mão oferecendo a Bruna. 

Bruna, fazendo gesto de desprezo com as mãos: Não, queimado, não. De boa...  

Érica foi embora junto com as duas colegas. O grupo fez comentários aborrecidos sobre 

a amiga:  

Bruna: Cê viu? Aí ela vai e mete a mão no peito, eu não gosto véi. 

Thalia: Fica procurando coisa.  

Bruna: A menina é maior cachorra, no outro dia dei queimado a maioria das pessoas, mas 

não dei a ela...  

Marta: Foi a mesma coisa que dizer meta no seu cú... 

Ana Paula: Ela vai ver só… 

Nos dias subsequentes, algumas integrantes do grupo a olhavam de alto a baixo com a 

cara feia e falavam provocações ‘pra ver se eu ia me descontrolar’, disse Érica. 

De acordo com os relatos, Érica se vingou de Bruna, que não teria lhe dado queimados 

em uma ocasião anterior, mas sua atitude foi intolerável pela encenação de mesquinhez que ela 

produziu. Situações como esta foram comuns e julgadas por professores, direção e as próprias 

adolescentes (quando não partícipes) como disparates, sem sentido. Foram recorrentes as 

frases: as meninas brigam por qualquer coisa; entre as meninas é triscou, pegou; as meninas 

são tudo encrenqueiras. De fato, as adolescentes tendiam a exibir reações intensas de raiva e 

constrangimento em situações de desacordo ou contrariedade com amigas, mesmo camaradas. 
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Tentativas de conciliação não costumavam resultar em um desfecho harmônico. Nesse cenário, 

qualquer coisinha vira uma bola de neve.  Milena (8º ano, 13 anos, escola São Paulo) acredita 

que tem meninas que gostam de aparecer nessas coisas. 

Com dados semelhantes aos deste estudo, as pesquisas sobre amizade entre meninas na 

escola realizadas por Griffiths (1995), Hey (1997) e Besag (2007) relatam métodos para 

negociar entre si o difícil território das relações sociais, e registram o medo e a dor associada 

às amigas perturbadoras. Estas relações estreitas, mas frágeis (voláteis), aumentam o potencial 

de conflito, podendo levar a padrões prolongados de intimidação e agressão. 

Convirjo com essa literatura da girlhood que destaca o papel de práticas culturais e 

processos sociais no desenvolvimento moral, a partir da construção de valores compartilhados, 

de ideais de formas adequadas de conduta e no desenvolvimento das habilidades do indivíduo 

em atender às expectativas culturais. Os conflitos entre amigas são contextos privilegiados para 

a construção e internalização cotidiana de padrões morais e valores com base na reciprocidade. 

Como Hey (1997) coloca: “[...] meninas são posicionadas em economias de amizade como 

espaços de poder e impotência” (p. 19). 

Saliento que exclusões de membros marcam uma decisão do grupo em relação a quem 

tem condições de pertencê-lo e quem não tem. As adolescentes praticam o que Hey (1997) 

denomina “déficit de descarte”: as agressões atuam como intervenções que promovem o 

controle em culturas de relacionamento baseadas em códigos de lealdade e reciprocidade.  

O predomínio de interações homossociais revela que a importância do aprendizado de 

ser homem ou mulher também se define nas relações entre si. Essa dimensão da construção do 

gênero é interpretada nas relações de amizade e de rivalidade que compõem a afirmação da 

sexualidade. O alinhamento entre os gêneros produz uma tipificação do masculino e do 

feminino, a partir do relevo de estereótipos de homem e de mulher.   

Cabe aqui pontuar diferenças na constituição de laços afetivos nas escolas pesquisadas. 

Em São Paulo, além da maior tendência ao convívio em agrupamentos homossociais, era 

notável uma divisão espacial entre meninos e meninas que acentuava a fronteira de gênero. Nas 

salas de aulas, as estudantes costumavam sentar-se à frente e nas fileiras das extremidades; no 

intervalo, conversavam nos cantos do pátio, enquanto os garotos efusivamente corriam e 

gozavam uns com os outros e/ou jogavam futebol. Os movimentos de paqueras eram quase que 

imperceptíveis, predominantemente por tímidas trocas de olhares e sorrisos. Apenas os casais 

circulavam de mãos dadas ou sentavam-se juntos. A fleuma e a agitação constituíam 

fundamentos básicos de diferenciação entre a feminilidade e a masculinidade, acionados e 

requeridos.  
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Com efeito, os agrupamentos das paulistanas tendiam a ser mais fechados, conformando 

díades ou tríades. A menor interlocução com outros grupos parecia fomentar conflitos, e 

consequentemente, a dissolução da amizade. Já na escola Salvador, os grupos de amizade 

possuíam uma maior interlocução e confluência social, o que resultava na manutenção de 

muitos grupos ao longo dos graus, mesmo quando já não estudavam na mesma turma. As brigas 

e discussões eram mais frequentes nos grupos integrados por membros de notório 

comportamento explosivo ou violento. 

No que tange ao enfrentamento do conflito, as meninas mais novas, de ambas as escolas, 

formavam grupos contextualmente contingentes. Com maior constância rompiam e iniciavam 

novas amizades. Habitualmente, as garotas maiores tratavam situações de desavenças com 

afastamentos temporários sem findar, em definitivo, a relação. Davies (1982) adverte acerca de 

uma má interpretação deste padrão por um olhar condicionado às normas adulto-centradas: “O 

que parecem ser rupturas são, ao invés, manobras dentro de amizade” (p. 100). Quando a 

intimidade e a partilha de segredos são características centrais de uma amizade, como é o caso 

das adolescentes, violações deste preceito tem que ser punidas. Várias delas me relataram que 

ameaçavam ou realmente romperam uma amizade por um tempo; somente após repetidas 

infrações de regras de amizade, a ruptura se tornou definitiva. 

Para exemplificar conflitos dessa natureza, apresenta-se um caso emblemático de 

bullying por ciúme de amiga ocorrido na escola Salvador, entre Melissa, 12 anos, Júlia, 14 anos, 

e Francisca, de 13, todas da sexta série: Melissa teve problemas com Júlia, durante vários meses. 

Ela me contou que no ano anterior elas eram muito amigas, estavam sempre juntas, mas nesse 

ano, Júlia mudou muito. Antes do período da Copa [do Mundo de Futebol], Júlia começou a 

persegui-la: fazia ameaças que ia bater nela, que ia lascar ela na faca, colocava apelidos, 

empurrava fingindo que batia nela, dava cotoveladas e pisava no pé. Voltaram do recesso e ela 

permaneceu fazendo uso dessas práticas. Então, Melissa falou com a mãe que foi solicitar 

providências ao diretor. Posteriormente, ele se reuniu algumas vezes com Júlia e sua mãe. Após 

esses encontros na direção, ela parou. Melissa disse que sentiu muito medo porque Júlia se 

tornou uma pessoa agressiva, além de brigar com ela, ao longo do ano, se envolveu em rusgas 

intensas com outras colegas, em especial, com Francisca.  

Francisca me contou que era o primeiro ano dela na escola, vindo de uma cidade no 

interior do estado. A primeira menina que ela se aproximou e fez amizade foi Júlia. Elas foram 

muito próximas, mas ela conheceu Melissa e as duas começaram a construir uma amizade 

maior, conversavam muito, sempre faziam os trabalhos escolares e sentavam-se juntas. Foi 

nesse período que Júlia começou a se estranhar com Francisca, a chamava de vovozona e 
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ameaçava bater nela. Elas tiveram uma discussão forte, mas Júlia continuou perseguindo-a: 

Melissa, a mãe dela veio e ela parou, e ela pediu desculpas a ela, a mim ela não pediu 

desculpas, então eu não gosto mais dela, concluiu Francisca.   

Esse caso traz outro tema central das relações de amizade: a lealdade e a dor 

experimentada quando uma amiga se sente traída. As participantes do estudo revelaram ter 

grandes expectativas sobre a fidelidade das amigas, mesmo as não tão próximas. O sentimento 

de traição e o ciúme concernente ao envolvimento íntimo de amizades demandam a 

autorrevelação ou partilha de pensamentos, problemas e emoções pessoais.  

A intimidade gera uma sensação de proximidade física e emocional. Raiva, ciúme, 

mágoa e reações negativas a comportamentos de amigas são “experiências inevitáveis” que, em 

algum momento de seus anos de formação, podem as colocar em posição, tanto de vítimas 

quanto de agressoras (DAVIES, 1982; DUNCAN, 2004; BESAG, 2007). 

Apresento aqui um conflito, na escola Salvador, provocado por ciúme de uma amiga 

que ajuda a desvelar o sentido de apego, e desapontamento por sentir que não é recíproco. As 

partícipes são as então melhores amigas Camila (8ª série, 14 anos) e Liana (8ª série, 15 anos), 

e a terceira parte, Bárbara (7ª série, 14 anos):  

Segundo Camila, Bárbara postou no face da amiga dela, que tinha um colega falando mal 

de Liana (a amiga que ela parou de falar). Bárbara escreveu que Liana queria bater no 

rapaz, o problema, no entanto, foi ter se referido a ela como amiga.  

Camila, então, comentou: Hum, Liana, eu tô vendo isso.  

Bárbara respondeu: Manda beijo pro recalque, Liana. 

Camila replicou: Não entendi, isso foi pra mim? 

Bárbara: Minha filha, eu não te marquei, mas se a carapuça serviu, segue pra você. 

Camila a abordou no inbox: Não entendi, por que você falou aquilo comigo? 

Camila contou-me que Bárbara a xingou e disse um monte de coisa. Em seguida, ela 

respondeu: Ó, velho não vou discutir com você não que eu não sou guerreira de facebook, 

mas a gente vai resolver isso pessoalmente.  

Isso foi antes do recesso de São João, quando retornaram às aulas, no turno vespertino, 

Camila, que fazia dependência, foi até a sala de Bárbara chamá-la. Elas discutiram, se 

insultaram e Camila deu um tapa no rosto de Bárbara. 

Camila afirmou: qualquer coisa ela já encasqueta com você. Sabe aquela pessoa que 

procura briga por tudo? É Bárbara. 

Eu: E a sua amiga? 

Camila: Eu falei com Liana, porque, tipo assim, eu e Liana era melhor amiga, se alguém 

chamava ela de amiga, eu achei que eu podia colocar “Hum Liana, tô vendo isso aqui”, 

porque ela tava chamando Liana de amiga. 

Eu: Sim... 

Camila: Pois é isso, porque eu tava com ciúmes de Liana, não dela. Aí ela pegou e mandou 

Liana mandar o beijo pro recalque, me chamando de recalcada. 

Eu: Só foi um tapa ou teve mais alguma coisa? 

Camila: É, só foi um tapa, aí ela disse que ia me pegar na hora da saída e não sei o quê, 

aí eu peguei e sai, aí eu fiquei esperando ela, quando ela saiu os meninos ficaram falando 



94 

 

“Vai, bate Bárbara, você não disse que ia bater na menina? Ela tá esperando”, aí ela falou 

“Eu não vou, não”. Quando eu tava indo embora, o menino disse que ela disse que ia me 

matar, aí eu peguei e voltei e aí eu disse assim “Vai Bárbara, você não é essa mulher 

toda”, mas ela não fez nada. Aí não sei se ela ficou dizendo que era pra eu ir pro barranco 

porque ela queria brigar comigo, e não-sei-o-quê, mas não fez nada. 

Conversei com Bárbara sobre esse episódio. Ela imputou culpa a Marcelo, 

reconhecidamente o maior fofoqueiro da escola Salvador. Bárbara contou que estava 

conversando com uma amiga, deixou o face ligado, Marcelo entrou na página dela e começou 

a discutir com Camila, chamando-a de puta, entre outras coisas. Na hora da saída, fora da 

escola, Camila a ofendeu: 

Ela queria brigar, ficou ameaçando, me chamando pra brigar, pra marcar 

pra brigar, mas eu não quis, não fiz nada com ela porque eu não gosto de 

briga. Não se ganha nada com isso de ficar brigando [...] Sempre que ela me 

vê aqui escola, na rua, me chama de puta. Não sei porque ela não me esquece. 

Eu não tô nem ai pra ela, nem falo com ela, nem olho pra ela e ela fica 

insistindo, fica me provocando. Outro dia mesmo, ela me encontrou na rua, 

aí ficou “E aí puta? Bom dia, puta”. Eu não quero problema, eu não gosto de 

confusão, eu ignoro ela. E eu expliquei, várias vezes, que não tinha sido eu, 

que tinha sido Marcelo. Ele vai lá em casa e todo mundo sabe que ele é 

fofoqueiro. Não adiantou, ela continuou querendo confusão.  

Outro aspecto que emerge deste caso é a temporalidade distinta dos conflitos entre as 

adolescentes. É consenso entre professores, inspetoras e estudantes de ambos os sexos e escolas, 

que os meninos costumam resolver suas contendas rapidamente, nos próprios embates físicos 

ou verbais, enquanto as meninas são mais rancorosas, as situações sempre se prolongam. Elas 

tendem a arquitetar uma trama de eventos de vingança, envolvem outras colegas e cultivam 

mágoa. Tendo a compreender essa conservação de um ressentimento também como efeito da 

própria conveniência normativa de realizar embates velados. A encenação deve se desenrolar 

em vários atos, como veremos no caso seguinte.  

Convém pontuar que esse tema da traição se estende aos relacionamentos com os 

garotos. O sucedido na escola São Paulo exemplifica uma performance de bullying realizada 

como ritual de humilhação pública. O caso lança luz sobre os vários episódios que produzem 

uma intimidação e ilustra os problemas relacionados ao chamado ciúme feminino de que fui 

alvo ao longo de minha estadia nesta instituição.  

Como mencionei no capítulo metodológico, um dos meus primeiros contatos foi com 

um grupo do 8º ano. O convívio com eles foi fundamental nesta fase de aproximação das 

adolescentes. Laura, Daniela e Lucas (todos com 12 anos) me assimilaram como membro e 

passamos muito tempo juntos no mês inicial da observação.  
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Como as ações de bullying das meninas tendem a ser dissimuladas, este caso nos ajuda 

a pôr em relatos mais detalhados os procedimentos e práticas que compõem uma forma de 

punição pública àquelas que transgridem as normas e valores sociais. Essa sanção ocorre 

mediante processos de degradação moral que atuam para reafirmar esses preceitos. 

Em um intervalo, Laura disse que eles queriam saber mais sobre mim, sobre meus 

podres. Em dado momento, ela comentou que meninas de 11, 12 anos faziam sexo anal para 

poder manter a virgindade e não engravidar. Laura chamou essas garotas de arrombadas. A 

curiosidade que tinham ao meu respeito se restringiu ao plano sexual: Como é a primeira vez, 

dói, sangra? Fiz alguns comentários a respeito e causou-lhes espanto a naturalidade com que 

eu falava sobre o tema e o fato de ter tido a primeira relação sexual com 17 anos. Você ainda 

nem tinha dezoito anos, ainda não era de maior, disse Lucas. 

Dois dias depois, o grupo me contou que Luíza, colega de turma, ouviu nossa conversa 

(no refeitório exacerbadamente ruidoso) e juntamente com Paula, disse a toda turma que quando 

arrombou, sangrou e apelidou-me de cú sangrando e arrombada. A fofoca tinha intenção de 

me rebaixar moralmente perante os garotos: o cú sangrando é indigno, impuro e eu deveria ser 

envergonhada para que me recolhesse, e parasse de ir à escola com roupas chamativas. Paula 

queria contar a história ao diretor. Lucas e Daniela disseram que Luíza comentou que minha 

saia era bonita, mas como é que eu tinha coragem de ir para a escola com uma saia daquele 

tamanho.  

Uma professora já havia comentado que os garotos dessa sala diziam que sou linda e 

sempre perguntavam quando eu iria assistir aula lá novamente. Quando estive na sala, ouvi 

alguns deles se referindo a mim como tia gostosa. Após relatarem a fofoca, Daniela me 

perguntou: Você não se sente humilhada? Respondi que para mim era bobagem, porque tinha 

mais do que o dobro da idade deles, e considerava o sexo algo natural. 

No primeiro horário, tinha assistido a uma aula nessa turma e notei um grupo 

seguidamente cochichando entre si, olhando em minha direção e rindo. Laura, que estava 

sentada no lado oposto da sala, constantemente se levantava e ia até elas segredar com uma e 

com outra colega, virava-se para mim e gargalhava. Achei estranho, mas não imaginei que me 

fosse dirigido; posteriormente, ia lhes perguntar do que se tratava. 

Ocorreram outros episódios de desdém e desqualificação. Ao final da semana teve um 

baile de carnaval. Quando já estávamos indo embora, Laura, com o sorriso maldoso, observou 

que o meu vestido dava a impressão de eu estar grávida. A condição de gestante constituía um 

tabu e motivava julgamentos morais severos naquele espaço.  
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 Ainda nesta festa, estava conversando com Inês, quando Sabrina chegou (7º ano, 11 

anos) e iniciou o seguinte diálogo: 

Segurando meu vestido pelas pontas, Sabrina: Professora que tamanho de saia é esse?  

Eu: O que é que tem? Eu não sou velha (rindo). 

Sabrina: Quantos anos você tem? 

Eu: 26. 

Fazendo uma marca com as mãos abaixo dos meus joelhos, Sabrina: Você tem 26, é a 

idade da minha tia e ela usa saia aqui. Ela só usa saia aqui, repetiu enfatizando. 

Depois, rindo, disse: Assim você tá parecendo (breve pausa e rindo) uma puta.  

Duas semanas depois, em outra turma do 8ºano, sentei na última carteira de uma fila. 

Duas garotas me olharam, fuxicaram e riram enquanto eu mexia no celular, que era de um 

modelo simples e pequeno. Elas começaram a incitar os colegas que estavam próximos a olhá-

lo. Seguiu-se, então, uma conversa sobre celulares bons e celulares de pobres da Samsung. Eles 

gozaram e riram dos celulares de pobre. 

Esse ocorrido ilustra como um poder de consumo mais elevado pode evocar diferenças 

sociais entre os adolescentes. Na escola paulistana, a posse de bens valorizados apareceu com 

mais força, talvez pela influência da cultura do funk, que preza a estética da ostentação. A posse 

de tênis e aparelhos celulares caros figurava como um indicador mais acionado pelos garotos. 

A despeito de pronunciarem o desejo pelo consumo, as meninas tinham por hábito diferenciar-

se por fatores comportamentais e aparência física. Em Salvador, algumas poucas vezes a rua de 

moradia foi aludida com marcador de distinção entre as jovens. Nessas circunstâncias, as ruas 

melhores e piores eram escalonadas de acordo com a presença coercitiva e mando de traficantes 

(tiroteios entre criminosos e a polícia, ocorrência de mortes no espaço público, toques de 

recolher e proibição de moradores de ruas rivais de frequentá-las).  

Apesar de ter sido ridicularizada e condenada ao ostracismo pelas adolescentes, os 

garotos seguiam interessados na tia novata. Na mesma semana, Laura comentou que a 

professora de Artes disse que pirulito era muito bom, que fazer sexo era muito bom... falou de 

chupar pirulito e fez algumas perguntas sobre sexo. Uma amiga de Sabrina, de quem eu era 

próxima, também me perguntou sobre a perda da virgindade. Eu desconversei, já não queria 

mais ter problemas com a direção. Tornar-se alvo de um ritual de insulto ou histórias de escárnio 

traz dificuldades até para uma mulher adulta: me senti inibida e fiquei com vergonha de dançar 

e me expressar espontaneamente no baile de carnaval, por exemplo. O ocorrido fraturou minha 

relação com o diretor, a vice-diretora e a coordenadora pedagógica, e inclusive, ameaçou a 

continuidade da investigação na escola, além de alterar a condução da pesquisa de campo, com 
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o veto a realização de entrevistas, o afastamento de várias meninas e a minha desconfiança de 

suas abordagens e interações.  

No último mês de visitas, após uma longa negociação com a coordenadora pedagógica, 

ficou acertado que haveria um questionário com quatro perguntas abertas para resposta escrita 

em sala de aula53. Ela me autorizou a percorrer as turmas e explicar como seria o instrumento, 

qual era o seu propósito e circular uma lista que deveria ser assinada por aquelas que tivessem 

interesse em participar. Comecei pelo 6º ano, onde havia um grupo que declaradamente não 

gostava de mim porque uma delas, Luana, ficou com ciúme do ficante. Ao chegar na porta da 

sala, apareceu Nicole (12 anos), que neste momento integrava esse coletivo, me olhou com 

espanto54. Deu-se o supracitado diálogo: 

Nicole: Quanto tempo você vai ficar aqui? Até quando você vai ficar aqui? 

Eu: Por quê? Você quer falar comigo? 

Nicole: Não. 

Pouco tempo depois, insistiu: Quando é que você vai embora? 

Diante da insistência perguntei-lhe: Por que você quer saber?  

Nicole: Porque eu quero saber quando você vai embora. 

Nenhuma das meninas da turma assinou o papel. Quando uma estudante foi levar o 

papel até o lado da sala em que ela estava sentada, Nicole levantou-se, o pegou, e disse a Luana: 

Você vai assinar (sorrindo com expressão de desprezo)?, que balançou a cabeça negativamente. 

Nicole começou a sacudir o papel, dizendo: Ninguém vai assinar. Alguém vai assinar? Me 

entregou o papel: Ninguém aqui quer participar da sua pesquisa.  

Confesso que fiquei um pouco sentida com as garotas com quem tive uma interação 

mais constante e afetuosa ao declinarem o convite. Todavia, elas afirmaram que ficaram com 

medo, já que teriam que falar com os pais55 acerca do questionário. Na turma que produziu a 

fofoca, algumas jovens, como Laura, fizeram expressões de nojo e desdém quando recebiam o 

papel, outras assinaram e instantes depois, pediam de volta para riscar a assinatura.  

Esse caso corrobora achados de outros estudos empíricos que mostram como a fofoca 

negativa56 é usada para o controle social e sanção de comportamentos não-cooperativos em 

                                                 
53 Para suprir a escassez de entrevistas e obter um acervo de dados mais consistente acerca do tema “conflitos entre 

meninas”, propus esse instrumento, que não chegou a ser foi aplicado por vários motivos: desmotivação das 

adolescentes que desejavam ser entrevistadas, e relataram o desinteresse em escrever e/ou o receio de ter que 

solicitar aos pais a anuência de sua participação; a greve de professores que aconteceu este período e as dificuldades 

colocadas pela coordenadora pedagógica.  
54 Por sugestão da orientadora do estudo, fiquei duas semanas sem realizar visitas na escola para abrandar a tensão 

estabelecida. 
55 Expliquei-lhes que um dos pais teria que assinar uma autorização.  
56 Elias e Scotson (2000) definem duas tipologias de fofocas: a depreciativa, que visa desonrar a imagem de uma 

pessoa ou agrupamento, para construir uma imagem positiva sobre si próprio ou o grupo de pertença, e a elogiosa, 

geralmente dirigida a insiders, tendendo a sua idealização. 



98 

 

grupos de amizade (ELIAS; SCOTSON, 2000; DePINNINCK et al., 2008). Ao descrever um 

caráter desviante, a fofoca sobre mim foi empregada para modificar meu status e posição social. 

Eu ainda permaneci como membro do grupo de Laura, Lucas e Daniela, mas já não era 

convidada para participar de brincadeiras e as duas garotas seguidamente punham-se a 

cochichar sem me contar o que falavam.  

A divulgação da conduta imoral tinha o intuito de mobilizar o apoio público para a 

minha nova, e “real” imagem. Esses dispositivos permitem que as generalizações negativas se 

espalhem e sejam tomadas como verdadeiras, e, ainda que temporariamente, se fixem e 

dificultem a mobilidade e a aceitação social daquelas consideradas desviantes.  

Em conformidade, a fofoca, diz Wiseman (2002), é “moeda” usada para enfraquecer as 

adversárias na ordem social. Além de servir à exclusão social, mostra-se basilar à estruturação 

organizativa da inclusão e exclusão dos grupos ao desempenhar as funções sociais de reforço 

da coesão do grupo, fortalecer identificações e aclarar limites e regras próprias aos membros 

(DUNCAN, 2004).  

O solapamento social é um comportamento que dificulta o estabelecimento e 

manutenção de relações interpessoais positivas e uma reputação favorável para o alvo. Muitos 

relatos das adolescentes dão conta que a cooperação e o cumprimento das normas do grupo 

acontecem por temor de serem envolvidas em fofocas prejudiciais à reputação e o ostracismo 

decorrente. No capítulo subsequente, veremos como a maioria dos ataques a posição social 

entre garotas visa à “denúncia” de promiscuidade sexual. Chamar uma garota de puta parece 

ser o modo mais eficaz de destruir a sua imagem entre os pares.  

A pergunta Você não se sente humilhada? sintetiza o desfecho e a finalidade de um 

processo de inferiorização ou rebaixamento na estratificação social. Os métodos dissimulados 

de agressão visam, sobretudo, infligir dor psicológica atingindo áreas consideradas importantes 

para as adolescentes: as relações com os outros (DUNCAN, 2004; BESAG, 2007).  Quando 

perguntei às meninas que haviam sido alvo de bullying se elas aventaram as motivações de suas 

colegas, Elena (8º ano, 11 anos, escola São Paulo) disse ter entendido que: tudo isso só pode 

ser pra eu me sentir culpada... e eu pensei assim. Muitas vezes fiquei pensando o que eu tinha 

feito pras meninas daqui da escola, pra só ter duas amigas. Eu só tenho duas amigas, elas nem 

falam comigo. Já Elisa (8º ano, 13 anos, escola São Paulo) declarou que: era pra eu me sentir 

como se não fosse parte, que eu não devia tá aqui, mesmo.  

O ostracismo torna-se viável quando aqueles que o imputam representam a maioria 

contra um número menor de sujeitos que são deixados com poucas ou nenhuma oportunidade 

para mobilizar aliados. O bullying se assemelha a uma campanha de desacreditação encontrada 
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no estudo de Burt (2005), que mostrou como reputações negativas de alguns dos banqueiros 

ecoam nas redes da organização. Os colegas que tinham informações que potencialmente 

poderiam refutar as imagens negativas foram ignorados, e em vez disso, ao longo do tempo as 

reputações se tornaram cada vez mais degradadas, fazendo com que os banqueiros fossem 

permanentemente ostracizados/banidos das relações produtivas por condiscípulos. Em última 

análise, esses banqueiros foram incapazes/inábeis de reparar as suas relações de trabalho e 

foram propensos a demitir-se da organização devido a este “assassinato de caráter”.  

A noção de “assassino de caráter” resume bem a intenção das adolescentes em 

desacreditar rivais. Rebaixar moralmente alguém requer desconstruir uma imagem já 

consolidada da pessoa, ou seja, envolve redefinir o fundamento da sua apreciação social. Nas 

sequências de insulto, as meninas recorreram a estereótipos sexuais e aventaram narrativas 

ficcionais relacionadas a tabus sexuais para me intimidar. 

Estas estilizações de postura de gênero demandam realizar um intenso trabalho de 

interação. A indexação dá-se com o desempenho e a repetição destes atos de bullying (que 

podem ter consequências mais duradouras), ajudando a criar e reificar identidades para além do 

grupo de amizade. Trata-se de uma tentativa de ativar preconceitos de gênero, que minora a 

legitimidade da pessoa para a aceitação social mais ampla. Fenômenos dentro deste campo não 

obtêm o seu significado de forma isolada, mas dentro de toda a estrutura. Assim, as categorias 

de pessoas, a estrutura e a interpretação de eventos, as formas de ação e o sequenciamento 

destes fenômenos ao longo do tempo são aspectos interdependentes. 

Esses elementos expõem a natureza complexa e muitas vezes contraditória das amizades 

entre garotas. Amizades podem servir não só como mecanismos afirmativos, mas também 

reproduzem e re-estabilizam estruturas sociais de poder estabelecidas, tendo assim efeitos de 

exclusão entre grupos de pares. Os grupos colaboram na produção da hegemonia cultural do 

gênero acomodando, no microcosmo, macroestruturas da realidade social.  

As adolescentes tentam se equilibrar entre preceitos de intimidade, sigilo e lutas 

ambivalentes para se encaixar e serem elas mesmas. As tensões e contradições dentro dessas 

relações, os significados sociais que carregam e as relações de poder e de oportunidade que se 

reproduzem advêm da imputação de posicionamentos baseados em uma estrutura de significado 

historicamente coercitiva, como a hierarquia de gênero que tende a impor uma vigilância sobre 

a conduta das mulheres.  
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III.3. “Coisa de menina”? As várias facetas da fofoca enquanto interação social 

A fofoca é uma forma comum de interação social, especialmente entre amigos. Como 

parte da vida cotidiana, é um conceito popular que tem significados diferentes a depender das 

pessoas e contextos envolvidos. A definição mais comum de fofoca é partilhada por este estudo: 

uma conversa avaliativa sobre pessoas que não estão presentes (McANDREW, 2014). A fofoca 

tem sido citada, embora não empiricamente estudada, como parte da micropolítica de escolas e 

outras organizações. Participar de fofocas pode significar um status de insider ou um meio de 

resistência para os subordinados (FONSECA, 2004; KIEFFER, 2013). 

Importa distinguir fofoca de rumor, uma noção que é muitas vezes pensada para ser 

sinônimo. Considerando que o rumor57 pode ser sobre pessoas ou eventos, a fofoca é 

estritamente sobre outros indivíduos que são pessoalmente conhecidos pelo fofoqueiro e o 

destinatário do boato. Stirling (1956) prenunciou que a fofoca seria socialmente benéfica na 

medida em que facilita o fluxo de informações, provê recreação e desempenha sanções de 

controle; fortalece, assim, a solidariedade do grupo.  

Há grande variedade de empregos da fofoca. Como um mecanismo de troca de 

informações, é frequentemente descrita como uma eficiente e, às vezes, exclusiva forma de 

recolhimento ou divulgação de informação. A partir de fofocas, “o indivíduo recebe um mapa 

de seu ambiente social” (HANNERZ, 1967, p. 57). No nível do grupo, a fofoca tem sido 

apropriadamente chamada de “uma espécie de folha de registro para a opinião pública” de 

“informações privilegiadas” que só ela pode fornecer (SZWED, 1966, p. 435). É também uma 

forma de gestão de impressão (GOFFMAN, 2008), através da qual as imagens de grupo, self e 

outros são construídos.  

Convém assinalar que a fofoca não é feita unicamente com a intenção de atacar um alvo. 

Pude verificar que ela tem muitos aspectos de performance ou de contar histórias, operando 

como um entretenimento muito apreciado. O valor recreativo é observável no seu uso para fazer 

o tempo passar: em conversas, havia momentos em que o óbvio prazer derivado de mexericar 

não servia para nada além da diversão imediata.  

                                                 
57 As especulações sobre uma potencial fusão organizacional (um evento) ou as últimas notícias sobre as façanhas 

de uma celebridade (um terceiro que não seja conhecido pessoalmente) estariam classificados como rumor. A 

fofoca pode ou não ser baseada em um facto conhecido, ao passo que o rumor é sempre infundado, tornando a sua 

validade menos certa. Apesar destas diferenças sutis, existe uma sobreposição considerável entre os dois conceitos, 

e há muitos casos em que um intercâmbio social pode ser considerado um exemplo de fofocas e rumores. Muitos 

estudiosos notaram que fofocas e rumores são mutuamente generativos um do outro. Embora o foco seja 

principalmente sobre fofocas, nossa discussão, por vezes, também se estende para incluir o rumor devido à inter-

relação entre os dois conceitos. 
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No que tange a temática desenvolvida neste capítulo, a fofoca pode servir como uma 

forma de comparação social e comunicar a moral e as normas de um grupo. Boatos negativos 

estigmatizam comportamentos impróprios e comunicam essa desaprovação a todos que a 

ouvem (CROTHERS, 2009; McANDREW, 2014), servindo como um poderoso mecanismo de 

controle social, a exemplo da fofoca sobre mim. No âmbito do grupo, a fofoca pode, portanto, 

ser um meio eficaz pelo qual há a manutenção da conformidade e controle sobre os membros, 

sendo muitas vezes suficiente para impedir que violem as normas. Por outro lado, o mexerico 

também é um mecanismo por meio do qual grupos, parceiros ou conhecidos sentem a sua 

intimidade ou proximidade através do reforço do conhecimento de que eles compartilham as 

mesmas opiniões (CROTHERS, 2009; KIEFFER, 2013). 

Estudos sociológicos sobre fofocas têm sido produzidos dentro de contextos de 

conversas que ocorrem naturalmente e enfatizam o seu papel no desenvolvimento de normas e 

valores sociais. Por exemplo, Fine (1986) mostrou como o mexerico é usado por meninas para 

esclarecer as normas, que são baseadas na avaliação coletiva emergente de uma situação. 

Enquanto Eder e Enke (1991) verificaram que, no início da adolescência, as garotas começam 

a confiar mais em fofocas e menos na ridicularização aberta para comunicar a informação social 

e clarificar as normas sociais. Elas repreendiam seus pares por engajarem-se no escárnio, 

considerando mais aceitáveis avaliações de outros pelas costas.  

Nesta investigação, quando perguntadas “De forma geral, o que você acha das meninas 

da escola?”, consensualmente as adolescentes associaram fofoca e falsidade como ação e 

características proeminente da menina, uma categoria definida monoliticamente por elas como 

duas caras, falsa. Caroline (7º ano, 12 anos, escola Salvador) asseverou a ideia difusa: uma 

menina fala uma coisa aqui pra você e depois ela faz outra coisa. Na verdade, ela não falou o 

que ela acha, ela falou pra poder impressionar e depois, gastar58.  

A fofoca integra a engrenagem cotidiana (ordinária) das interações entre os pares, em 

ambas as escolas: tem muito fofoqueiro aqui. Os meninos costumavam publicizar ou mesmo 

inventar coisas que fazem com as meninas. Esse tipo de boato não ocasionava mais do que 

aborrecimento ou desprezo das meninas; havia uma concepção entre elas de que os meninos 

são bobos e as meninas são “maldosas”. 

Nota-se que elas reconhecem o mexerico como uma prática regular e compartilhada 

entre os adolescentes, inclusive, em Salvador, um estudante da 7ª série era reconhecidamente o 

maior fofoqueiro da escola, o já citado Marcelo. Mas o fator concorrência redimensionava o 

                                                 
58 Gíria baiana que significa tirar onda, zoação, deboche. É uma brincadeira que visa expor o destinatário ao 

ridículo. 
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significado e a intencionalidade do conflito entre elas. Muitas garotas indicaram que o leva-e-

traz é motivado por terem inveja, querer ser melhor. Nesse sentido, a fofoca oferece um meio 

de manipular reputações, podendo servir como “mecanismo de nivelamento” para neutralizar a 

(tendência de) proeminência de colegas, tornando-se uma “atividade furtiva pelo qual dossiês 

morais de outras pessoas são constantemente revistos” (BOEHM, 1999, p. 73; FONSECA, 

2004). Destarte, a manipulação da imagem pública de colegas tem como corolário a preservação 

de preceitos sociais que sustentam o ideário da boa menina.  

A representação negativa da menina expressa a dificuldade comum em manter uma 

amizade estável e duradoura. Os meninos foram citados como melhores do que as meninas e 

amigos mais fáceis de lidar, o que podemos interpretar como reputados confiáveis. Algumas 

delas foram enfáticas ao afirmar que preferem estabelecer amizades com garotos porque além 

de falsas, as meninas são muito encrenqueiras. A exemplo de Camila (8ª série, 15 anos, escola 

Salvador): Eu sempre gostei mais de brincar com os meninos, de ficar com os meninos, porque 

os meninos podem ser qualquer coisa, mas eles são verdadeiros, se ele não gostou de uma coisa 

ele chega na cara da pessoa e fala que não gostou.  

E Teresa (6ª série, 13 anos, escola Salvador): Eu gosto de brincar com os dois, mas fico 

mais no meio de homem do que de mulher. Me dou com mulher, mas mulher dá muita fofoca, 

e homem não, homem você tá ali, só gastando. [...] Mas tem homem também que tá com você 

e depois tá falando de você [...].  

Prevalece a visão estereotipada da fofoca como uma prática feminina: com as meninas 

têm muita fofoca, a maioria das meninas vive de falsidade, não dá pra confiar em algumas 

amizades. Fica soltando piadinha, chega pra uma e fala, a outra chega pra gente e fala, afirma 

Beata, (7ª série, 13 anos, escola Salvador). Amiúde, elas mencionavam as sistemáticas traições 

e falatórios pelas costas. Ante essa recorrente citação, eu as questionava acerca do que a fofoca 

significava naquele contexto. As respostas convergiam em dois papéis sociais para a fofoca. O 

primeiro seria gostar de ver inferno, provocar acontecimentos na escola. Essa prática 

corriqueira era uma forma de aliviar o tédio e de trazer diversão ou emoção a um ambiente 

marcado por uma rotina monótona cerceada por regras de disciplina.  

Grande parte dos discentes tem apenas a conversa social como fonte de entretenimento 

na escola. Participar de uma fofoca cria entusiasmo, dando-lhes algo para fazer. Em São Paulo, 

Nicole (6º ano, 12 anos) era a fofoqueira que não sabia como chamar atenção dos colegas para 

si. Nesse caso, a posse de um conhecimento social conferia-lhe um certo poder. Saber uma 

fofoca interessante pode ser atraente para potenciais amigos e, deste modo, reforçar a ligação 

entre os parceiros de um relacionamento.  Pode ser, de forma adequada, uma habilidade 
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importante para a formação de amizade, tornando um colega mais interessante e divertido tanto 

pela demonstração de que é bem informado sobre a esfera social, quanto por reforçar o vínculo 

entre os indivíduos.  

 Já a segunda motivação da fofoca é provocar brigas, ver a pessoa se enterrar. Grande 

parte dos confrontos face a face eram originados em denúncias via fofocas. Alguém chega lá e 

diz uma coisa, aumenta um ponto, e aí vai... esse aumento é sempre um ponto negativo pra 

poder provocar raiva, irritação, no sentido de traição dos colegas, disse Marjorie (7ª série, 13 

anos, escola Salvador).  

Sobre esta questão, convirjo com Sheldon (1996) que argumenta ser a assertividade das 

meninas frequentemente mascarada. Para a autora, elas usam o “discurso da dupla voz”, um 

estilo que lhes permite “confrontar sem ser muito confrontativa, para esclarecer, sem recuar; e 

usar mitigadores indiretos e até mesmo subterfúgios para suavizar o golpe, ao promover seus 

próprios desejos” (p. 61). Em perspectiva complementar, Ringrose e Renold (2010) questionam 

a “naturalidade” da agressão indireta, advertindo que as normas de gênero e as expectativas 

sociais de gentileza sustentam essas respostas de repressão e dissimulação pelas meninas. Nessa 

direção, a agressividade feminina é culturalmente moldada para assumir formas indiretas.   

Por causa da autorrevelação mútua, as meninas correm um risco maior do que os garotos 

de se tornarem alvo de fofocas. A “revolta” narrada pelas adolescentes direciona-se à ideia de 

que a fofoca traz em seu cerne um pensamento ou opinião veraz acerca delas. Segundo Bruna 

(8ª série, 14 anos, escola Salvador): Faz aquela fofoca podre... leva-e-traz, e aumenta, inventa, 

mas não inventa tudo, pega um por cento de que alguém fala e coloca os outros noventa e nove. 

Então sempre tem um fundo de verdade nas mentiras.  

Um grupo de amigas da sétima série da escola Salvador, Sílvia (15 anos), Clélia (14), 

Sheila (14) e Marta (13), expôs a mesma justificativa para a indignação que costumam sentir 

com uma atividade tão generalizada: 

Marta: Ó assim, cê tá conversando com a menina, aí a menina sai, aí começa a falar o que 

você disse e muito mais, é mentirosa.  

Clélia: E pra mim contou um negócio, ó, ela tá falando com você aqui agora, te dando 

uma opinião sobre tal coisa, chega lá ela “Não, porque aquelas meninas disseram isso e 

isso de você”, aí já começa a intriga... 

Sílvia: O pouco aumenta nas mãos dela. 

Sheila: Aí a gente também não acredita [no alvo da fofoca], entendeu? Porque vai 

inventar, vai aumentar, mas vai fazer isso em cima do que a pessoa disse... então, tem 

verdade sim, também.  

A fofoca é uma forma comum de manutenção das fronteiras entre os grupos de amizade 

(nos níveis intra e inter). Os segredos compartilhados entre amigas consolida seus laços 
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relacionais, enquanto os boatos de escárnio são informados sobre não-membros. Essa tática cria 

e/ou mantém a exclusividade, mas também a fluidez e sobreposição que caracterizam os grupos 

de amizade, alicerçando a rotulagem e a comparação social entre as adolescentes.  

Destarte, a identificação, categorização e pertencimento social estão interligados e 

emergem desse processo de gestão de impressões e reputações, afirmação e exclusão entre 

meninas e grupos; como exemplifica esse diálogo extraído da entrevista com um grupo de 

amigas da 7ª série da escola Salvador, Isabel (13 anos), Martina (13), Isadora (12) e Natália 

(13). Neste trecho, as jovens narravam como se deu a aproximação de Isadora desse coletivo já 

constituído. Era o primeiro ano dela no colégio e, a princípio, o trato afetuoso que ela dedicava 

a um amigo, Emerson, gerou desagrado entre algumas colegas. A fofoca mencionada se referia 

a um suposto comentário de Martina acerca de sua conduta: 

Isadora: Quando eu cheguei aqui no colégio, uma menina chegou e falou “Eu tô sabendo 

que ela [Martina] tá chamando a gente de puta”, foi, minhas amigas que me falou. Aí eu 

perguntei [a ela], mas eu não te bati. 

Martina: Ainda bem que você não me bateu.  

Isadora: Eu perguntei, era pra perguntar... 

Isabel: Tem que perguntar. 

Isadora: Eu ficava abraçada com Emerson, só que ele não era meu namorado, era meu 

amigo que conhecia antes de entrar aqui. 

Natália: Ela ficava num pega-pega com ele... 

Isadora: Eu perguntei e ela fez aquela cara que não gostou. Eu dei a resposta a ela, aí ela 

me xingou, depois as meninas juntaram nós duas e a gente conversou. 

A observação de Natália aventa a possível veracidade do comentário de Martina e talvez 

de uma impressão comum ao grupo. Culturas de pares podem exercer pressão para a 

conformidade de condutas, atitudes e vestuário através de sanções, empregadas como artifício 

de controle social (EDER; ENKE, 1991). Em suas narrativas, as adolescentes defendem a ideia 

de que uma menina deve ser julgada por seus pares por não exibir as características necessárias 

que a autorizam a desempenhar uma determinada performance. Desse modo, a conformidade 

constitui uma garantia de ser/permanecer insider.  

Na adolescência, fofocas tornam-se mais relevantes para o aprendizado sobre os valores 

e normas do grupo e o comportamento apropriado para a idade (FINE, 1986; BAUMEISTER; 

ZHANG; VOHS, 2004). Nessa direção, o boato também pode ser um dissuasor eficaz ao desvio 

e uma forma de punição útil para reforçar a cooperação nos grupos (FEINBERG et al., 2012; 

KIEFFER, 2013).  

Como já mencionado, a fofoca é uma conversa avaliativa imbuída de um entendimento 

tácito acerca de um determinado evento ou situação. Nesse sentido, fofocas sobre membros do 

grupo podem ajudar a comunicar comportamentos que são e que não são permitidos. O 
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constrangimento inerente a situações de repreensão constitui uma sanção informal, que regula 

o comportamento e recrudesce a adesão a normativa social. Em uma perspectiva goffmaniana, 

entendo que esses conflitos são também performances de encenação de uma impressão para o 

público (GOFFMAN, 2008). Por outro lado, quando o boato é examinado à luz da concorrência 

entre pessoas do mesmo grupo social, pode vincular-se ao reforço do próprio sucesso social. 

Nesta investigação, algumas vezes, a fofoca ocorreu em resposta à violação de 

expectativas sobre a partilha de recursos e cumprimento de responsabilidades no grupo de 

amizade. Nessas situações, não tem como não falar nada; se errar, a gente vai falar mesmo, o 

que coloca pressão sobre os membros para se adequarem atitudinalmente.  

O episódio ora narrado ilustra este cenário; ele envolveu o mesmo grupo de amizade 

anteriormente referido, da escola Salvador: na penúltima semana de aulas do ano, as amigas 

Isadora e Martina se agrediram fisicamente. Desde o início do semestre, corria o boato que 

Martina estava grávida, ela própria o fomentava. Neste dia, ela estava no banheiro e ouviu 

Isadora conversando com Érica. Ela punha em dúvida a gravidez de cinco meses, já que a 

barriga não cresceu. Martina estava dentro de um dos cubículos cortando a unha com uma 

tesoura, a enfiou no braço de Isadora. Elas se atracaram, puxando os cabelos uma da outra. 

Natália e Érica tentaram separá-las, não conseguiram e se machucaram. Uma professora tentou 

separá-las, mas também não conseguiu. Isadora, que usava mega hair, teve muitos tufos de 

aplique e cabelo arrancados. A direção ponderou que Martina já tinha histórico de agressões, 

iniciou a briga e usou uma arma branca. Foi expulsa da escola (iria completar a quarta unidade, 

mas não teria a matrícula renovada). Isadora foi reativa, tinha boas notas e um comportamento 

regular, foi suspensa por uma semana.  

Essa interação exemplifica sobre a forma como as adolescentes, performativamente, 

policiam e regulamentam amizade em contextos escolares. Elas exploram discursos 

hegemônicos de menina valorizados para o pertencimento ao seu grupo social. As normas são 

tratadas como scripts para construir identidades, amizades e a própria cultura de pares. As 

disputas entre as meninas proporcionam aos membros do grupo diferenciar-se, tomar uma 

posição própria em relação às normas. As posturas morais situam quem são e aquilo em que 

acreditam, primordial para a compreensão da identidade. 

Assim, a dinâmica de exclusão é fundamental para reordenar os membros do grupo. A 

importância da norma reside não apenas no seu valor substantivo intrínseco, mas do que seguir 

ou transgredir. A norma anuncia sobre o status moral de um ator (GOFFMAN, 2008). Desse 

modo, as adolescentes estão susceptíveis a interpretações que conduzem a estigmatização ou a 

aceitação social.  
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A fofoca faz parte da sociabilidade entre os pares, pode ser condenada do ponto de vista 

moral, mas integra o conjunto de interações cotidianas. Fine (1986) alude que o boato é um 

comportamento que as crianças devem dominar como parte de um repertório socialmente 

competente. Em perspectiva complementar, entendo a fofoca como instrumento para o 

desenvolvimento identitário através do qual são estabelecidas semelhanças e compartilhadas 

crenças ou regras e informações pessoais –, por meio da definição conjunta de opiniões sobre 

os outros, sentido de humor e autorrevelação.  

Desse modo, as cenas de bullying são interações ritualizadas de inclusão e exclusão da 

cultura das adolescentes, que se repetem cotidianamente, especificando scripts adequados às 

categorias meninas e amizade. É este potencial de determinar categorias ideais (adequadas ou 

socialmente valorizadas) em uma definição dos modos de conduta que marca sua força 

coercitiva. O bullying contribui para organizar a participação nos grupos e relações 

(hierárquicas) entre os membros, relaciona-se ao seu potencial de suscitar compromissos para 

cursos de ação no futuro e em transformar conflitos em grandes eventos públicos.  

***** 

Ema suma, neste capítulo mostrei aspectos do processo interativo de socialização entre 

as adolescentes. A incorporação da categoria menina ocorre com a aprendizagem de 

características vinculadas a feminilidade convencional. Nas interações de grupo, as garotas 

devem se comprometer a agir como um membro correto. O desenvolvimento de valores e 

competências sociais emerge, sensivelmente, das comparações e categorizações forjadas no 

âmbito do grupo. As relações de amizade entre meninas têm como cerne a autorrevelação e 

partilha de segredos. A traição quebra a proximidade emocional, gerando sentimentos como 

raiva, ciúme e mágoa que desencadeiam reações de bullying. Os episódios de intimidação e as 

fofocas são usados para o controle e sanção de comportamentos considerados desviantes em 

grupos de amizade. Os confrontos emergem dessa regulação de conduta dos membros, atuam 

na promoção de vínculos e na construção da identidade. A amizade entre garotas está implicada 

na aprendizagem e assimilação da hegemonia cultural de gênero. Os processos de avaliação 

reproduzem discursos e ideologias dominantes de feminino mediante a exigência de atributos 

como zelo, decoro sexual e conformidade, para ser/permanecer como membro. As exclusões 

anunciam aquelas que não possuem os requisitos de pertencer ao grupo. Desse modo, o bullying 

organiza os grupos, ao comunicar a moral e as normas sociais para os membros.  
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CAPÍTULO IV 

DE MENINA PARA MENINA OU DE MENINA PARA MENINO? 

EXPLORANDO AS DINÂMICAS INTERACIONAIS DE 

APRENDIZADO DO GÊNERO 

IV.1. O gênero in situ: as bases teóricas para a produção do feminino  

Neste capítulo, inicialmente discuto a feminilidade a partir da concepção de “fazer 

gênero”, entendido como processo cotidiano em que as adolescentes apreendem as 

representações convencionais do feminino e de seu oposto, o masculino. Na seção seguinte, 

mostro como nas vivências de sexualidade as garotas vão incorporando (e afirmando) discursos 

dominantes de gênero. Nesse aprendizado do padrão normativo adquire destaque beleza e 

atratividade, enquanto requisitos que definem posições elevadas das meninas na hierarquia 

social. Na última seção, aprofundo a discussão acerca da disputa sexualizada, compreendo-a 

como uma forma de interação, que contribui para a introjeção de discursos dominantes de 

feminilidade, em relação às masculinidades hegemônicas, à medida que impulsiona a regulação 

da sexualidade das adolescentes entre si. A micropolítica instaurada pelas relações de poder 

evidencia a vulnerabilidade de status das meninas e, consequentemente, a importância de 

estabelecer um posicionamento moral “normal”. Nessa direção, o bullying constitui um recurso 

organizador da hierarquia local, de modo a influenciar (orientando) na incorporação de 

discursos dominantes de feminilidade e de masculinidade. 

Quando as pessoas “fazem gênero”, realizam performances repetidas que apresentam 

características consideradas como masculinas ou femininas. Desse modo, elas constroem-se 

para se encaixar em uma das categorias, homens ou mulheres. Mas o que, então, está incluído 

no que conhecemos/valorizamos como “feminilidade” e que deve ser realizado para que uma 

pessoa se enquadre na categoria mulher?  

De acordo com Skeggs (1997), a feminilidade é uma categoria criada durante o século 

XVIII a partir das tentativas de impor às mulheres da classe trabalhadora um ideal burguês. A 

feminilidade que foi produzida, diz Skeggs, estava relacionada com o habitus de classe alta, 

descrito pelas ideias de simplicidade, moderação, calma e decoração luxuosa. No século XVIII, 

a feminilidade foi focada especificamente na aparência, e durante o século XIX, cada vez mais 

veio a ser associada com o comportamento – uma maneira especial de ser mulher. 
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Davies (2004) afirma que os vários tipos de feminilidade são avaliados de forma 

diferente e ocupam posições distintas uma em relação a outras. Ela chama a mais valorizada de 

“feminilidade normativa”. Ao descrevê-la, Davies a identifica com os atributos de moderação, 

controle, prudência, carinho, empatia e capacidade de sentir, enquanto Dozier (2005) traz 

características como beleza, conveniência sexual, moderação sexual, humildade, bondade e 

suavidade. No entanto, não são apenas os modos de ser que são centrais. A feminilidade 

normativa também é em grande parte dependente de “quem se é” e “quais as orientações que 

se tem”59.  

 No artigo “Doing gender”, West e Zimmerman (1987) focalizam o processo de como 

os indivíduos “fazem gênero” como uma “execução rotineira, metódica e recorrente” (p. 126). 

Esse conceito demonstra a natureza socialmente construída da masculinidade e da feminilidade 

enquanto desenvolvimento de processos de interação e socialização repetidas e modeladas. 

Assim, ao invés de um papel social ou conjunto de características biológicas, o gênero é 

incorporado e criado no “fazer” das interações sociais cotidianas em espaços de sociabilidade, 

onde este é construído.   

West e Zimmerman abordam a relevância do gênero na interação como um status 

dominante. De acordo com os autores, os indivíduos são constantemente avaliados por suas 

performances de gênero nos contextos interacionais e institucionais. O “fazer gênero” é 

inevitável porque a adesão a categoria sexo está ligada à atribuição de poder e recursos entre 

várias instituições sociais.  

O gênero é um dispositivo ideológico que reforça as relações hierárquicas entre homens 

e mulheres, operando nos níveis estrutural (macro) e interacional (micro). Comportamentos 

masculinos e femininos são socialmente construídos e os indivíduos são, por conseguinte, 

julgados com base nesses padrões normativos. Em verdade, o julgamento de garotas por outras, 

assim como por meninos, e a internalização de ideais femininos (normativos) dentro da cultura 

de pares, pode fornecer um modo de controle de suas experiências de sexualidade.  

O foco empírico sobre as interações sociais faz com que os mecanismos que mantêm 

esse sistema de gênero visível possam refletir e reiterar a característica da desigualdade de 

gênero da sociedade em geral (FENSTERMAKER; WEST; ZIMMERMAN, 2002). Como 

masculinidade e feminilidade não são propriedades fixas dos corpos masculinos e femininos, 

os significados e as expectativas de ser homem e mulher diferem tanto historicamente, quanto 

                                                 
59 Skeggs (1997) pontua que, a “feminilidade desejável” é branca, de classe média e heterossexual, e aquelas que 

divergem destes padrões terão que tomar a decisão de qualquer adaptação ou ter que enfrentar as reações de outras 

pessoas que podem enfrentar uma mera existência como uma provocação ou uma ameaça. 



109 

 

nos diferentes contextos interacionais. São as expectativas normativas que mantêm a 

desigualdade de gênero: restrições de masculinidade impelem os homens para “fazer 

dominância” e estruturas de feminilidade impulsionam as mulheres a “fazer submissão” 

(WEST; ZIMMERMAN, 1987). Em conjunto, estas expectativas, naturalizadas, sobre as 

diferenças de gênero se traduzem em uma produção irrefletida e naturalizada de fazer 

desigualdade que reproduz o sistema hierárquico de gênero de forma mais ampla 

(FENSTERMAKER; WEST; ZIMMERMAN, 2002). 

Nós somos capazes de fazer sentido do nosso mundo e de nós mesmos por meio do 

discurso. O que dizemos, como nos comportamos e agimos é, em certa medida, governada por 

discursos dominantes. Para Foucault (2008), existem regras e práticas discursivas, que 

permitem a adesão e longevidade continuada desses discursos. Práticas discursivas asseguram 

que determinados discursos ou visões de mundo se tornem possíveis, e então sejam vistos como 

verdade pelas pessoas na sociedade – referidos como “jogos de verdade” por Foucault. Os 

discursos são também intimamente ligados com o poder. 

Em sociedade, certos discursos estão em circulação; como as jovens vão entender-se, 

no meio social e entre si, dependerá do acesso que elas têm para esses entendimentos. Além 

disso, determinados discursos permitem que grupos particulares exerçam o poder de forma a se 

beneficiarem (FOUCAULT, 2008). Eles são capazes de fazer isso porque discursos constituem 

formas particulares de ser normal, de ter razão e, portanto, de ser desejável. Deste modo, os 

discursos garantem um determinado sistema de moralidade, ou seja, um senso de retidão. Como 

esses sistemas de retidão e de moralidade são sancionados e apoiados por instituições como a 

religião, a família ou a escola, o poder que existe é tornado invisível (McHOUL; GRACE, 

1993). Nas constantes referências à natureza “moral”, “normal” e “direito” de um 

entendimento, opõe-se a resistências, marginalizando alternativas (AAPOLA, 2004). 

Aplicado a este estudo, têm-se as normas culturais em relação à aparência, 

comportamento e valores de uma mulher que moldam nossa compreensão do que é considerado 

feminino e o que não é feminino (KRANE et al., 2004; McGANNON; SPENCE, 2012). Esses 

conjuntos de conhecimento são socialmente construídos, ou seja, a forma como falamos e 

pensamos sobre o ideal feminino constituem um discurso da feminilidade ideal. 

Abordagens integradoras (FERREE; LORBER; HESS, 1999; CONNELL, 2002; 

RISMAN, 2004) chamam a atenção para como o gênero opera em toda a estrutura social, desde 

o nível de eus generificados às normas culturais e as expectativas que a interação delineia, para 

a organização dos vários domínios institucionais. O gênero é incorporado simultaneamente 

nessas camadas de complexas formas e dinâmicas (RISMAN, 2004). Como um “princípio 
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organizador”, o gênero expressa os significados culturais e relações materiais; portanto, o 

estudo do gênero exige uma análise da sua constituição através da simultânea “implantação 

retórica, símbolos e imagens de gênero e por meio da alocação de recursos e poder entre os 

sexos” (GLENN, 2000, p. 5). 

A produção social da diferença entre os sexos não é neutra. Connell (1987) chamou de 

“feminilidade enfatizada” a série de normas tradicionais de feminilidade que incentivam as 

mulheres a acomodar os desejos dos homens para o sexo, corpos femininos atraentes, poder e 

controle. Em termos gerais, a “feminilidade enfatizada” ou tradicional refere-se às normas que 

incentivam a passividade feminina, a conformidade com os avanços sexuais dos homens, o 

desejo incessante de ter um parceiro romântico, a pressão de ser sentimental e emocionalmente 

comprometida e solidária, para atrair o olhar dos homens e para a adesão a sentimentos 

românticos e mitigar infelicidade ou abuso (FINE, 1988; TOLMAN, 2002; KOROBOV; 

THORNE, 2009). Connell (1987) cunhou esse termo para contrastar com o que chamou de 

“masculinidade hegemônica”, que é construída em relação às mulheres e masculinidades 

subordinadas, sendo ascendente sobre todas estas. A feminilidade enfatizada é a forma mais 

culturalmente valorizada de feminilidade, embora não necessariamente o padrão mais 

prevalente entre as adolescentes, em seu estudo entre escolares do ensino médio (CONNELL 

et al., 1982). A feminilidade está indissoluvelmente definida em relação à masculinidade 

(CONNELL, 1987; GOUGH, 2001). A realização da masculinidade do homem é intimamente 

dependente e vulnerável à cumplicidade das mulheres com a feminilidade enfatizada. 

Com base na teorização de Connell, Schippers (2007) aprofunda o papel fundamental 

desempenhado por feminilidades na sustentação da relacionalidade de gênero. A 

relacionalidade depende de como construções idealizadas de gênero transmitem as qualidades 

que membros de cada categoria tem por obrigação desempenhar e assumem enquanto articulam 

o posicionamento de feminilidade e masculinidade em uma relação que é complementar e 

hierárquica. A relação implícita entre os gêneros se torna uma característica “natural” das 

relações interpessoais e da estrutura social e cultural.  

O destaque dado a construções idealizadas neste modelo contrasta com Connell, que 

rejeita uma concepção de masculinidade como significação, discurso ou narrativa, destacando 

a centralidade do corpo e da prática. A ênfase de Connell na prática dificulta, portanto, o papel 

significativo desempenhado pelos ideais simbólicos e culturais em reproduzir a estrutura 

hierárquica dos binários de gênero. Ao definir gênero como prática, a autora parece sugerir 

masculinidade como “o que os homens e os garotos fazem”, e feminilidade o outro disso.  
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Logo, contrapondo-se a Connell, Schippers (2007) afirma que a feminilidade 

hegemônica é concebível como a expressão de características femininas que estabelecem e 

legitimam uma relação hierárquica e complementar à masculinidade hegemônica e, ao fazê-lo, 

garantem a posição dominante dos homens e a subordinação das mulheres. Ao avaliar as 

diferentes formas de feminilidade, como novas feminilidades, ela direciona esforços para 

identificar múltiplas e hierárquicas configurações de masculinidades e feminilidades e seu 

posicionamento, na relação idealizada entre masculinidade e feminilidade. 

Neste estudo, toma-se “feminilidade” para significar as formas com que as participantes 

da pesquisa se “fazem menina”, ou seja, os modos em que elas, através de seu comportamento 

e atitudes, ações, pensamentos e disposições, demonstram, a si próprias e aos outros, como elas 

são femininas. Também serve de apoio a teorização de Deutsch (2007), para quem a noção de 

“fazer gênero” tem “sido tipicamente usada para mostrar como as relações de gênero são 

mantidas e até mesmo argumentar que quanto mais as coisas mudam, mais elas permanecem as 

mesmas” (p. 108). Em vez disso, para atentar a mudança social, Deutsch (2007) argumenta que 

os investigadores devem modificar essa discussão do “fazer gênero” para o como podemos 

“desfazer gênero”. Propõe que pesquisas futuras se concentrem em perguntas como “quando e 

como as interações sociais tornam-se menos generificadas” e a “interação como o lugar da 

mudança” (p. 106). Esta abordagem permite que a análise não apenas desvele como discursos 

dominantes são reforçados (construídos e reproduzidos), mas também como eles são 

negociados e reconstruídos através da ação individual e coletiva.  

Estudos sobre a noção de “fazendo menina”60 têm se apoiado na teorização feminista 

pós-estruturalista para explicar como as jovens se esforçam para se posicionar dentro dos 

quadros aceitáveis de feminilidades na escola. Isso significa, por exemplo, estar interessada em 

moda, maquiagem, cultura pop, relações heterossexuais e envolvimento emocional/social com 

amigos (RENOLD; ALLEN, 2006; RINGROSE, 2007). No entanto, persiste uma lacuna quanto 

a como as garotas negociam a ordem de gênero e, por sua vez, como se dão os processos de 

inculcação das normas de gênero ocorridos na adolescência, identificando os vários aspectos 

interacionais de gênero e sexualidade que os influenciam. 

                                                 
60 “Fazendo menina” (doing girl) é um termo utilizado na literatura de gênero para transmitir a ideia da identidade 

de gênero como um processo ativo/performance.  O gênero (masculinidades ou feminilidades) é algo que você 

“faz”, não apenas algo que você “é”. 
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IV.2. Aprendendo os requisitos: a feminilidade na normativa heterossexual 

A vida social, e os vetores que a organizam como, por exemplo, tempo, espaço ou a 

diferença entre os sexos, são produzidos e sancionados socialmente através de um sistema de 

representações (HEILBORN, 1999). O gênero vai se transformando a partir das demandas 

concretas que se colocam no contexto social, também moldado por escolhas individuais e por 

pressões situacionais. Considera-se, então, o contexto em que os indivíduos estão inseridos, as 

relações de poder, crenças, raça, classe, geração, entre outros, como fatores que contribuem na 

formação das identidades masculinas e femininas.  

 Para a análise do gênero e a vivência da sexualidade pelas participantes da pesquisa, 

entendo que esse “fazer gênero” refere-se aos processos contínuos nos quais os indivíduos 

assimilam as representações caracterizadas por sua sociedade como adequadas aos sexos 

masculino e feminino. É nas relações sociais cotidianas que as pessoas produzem 

simbolicamente e, igualmente, se dão conta dessa alteridade. Incluir o gênero no processo de 

construção simbólica expõe que a percepção de como ser mulher ou homem seja mais 

prescritiva do que descritiva, converge na “maneira como cada um percebe o mundo, apreende 

os códigos de interpretação da cultura e estabelece pautas de interação com o outro, marcando 

a atuação social de cada indivíduo” (VILLELA; ARILHA, 2003, p. 115).  

A partir desta perspectiva, o gênero se realiza através de uma série de repetitivas 

performances que constituem a ilusão de um gênero “bom”, “natural” ou “fixo”. A identidade, 

entendida como o efeito dessas performances em curso, é a ilusão criada a partir de constantes 

performances verbais e corporais de “fazer menino/homem” e “fazer menina/mulher”, com o 

propósito de que essa ilusão seja a regulação da sexualidade dentro do padrão normativo 

(BUTLER, 1990; RENOLD, 2005). 

Baseando-se na obra de Foucault sobre relações de poder e vigilância panóptica, 

Paechter (2007) define masculinidades e feminilidades como práticas situacionais e 

contextualmente específicas que envolvem mecanismos disciplinares (de manutenção de 

fronteiras e de legitimação) e modos particulares de policiamento e de negociação, de modo a 

realizar e aprovar certas identidades de gênero. Esta noção é coerente com a posição defendida 

por Connell (2002), que versou sobre o gênero como uma prática social que não se reduz ao 

corpo. Assim, a ênfase deve ser colocada nas práticas pelas quais homens e mulheres se engajam 

nas relações de gênero e nos efeitos dessas práticas na construção do indivíduo e sua cultura 

pessoal. 
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Conceituando masculinidades e feminilidades como “comunidades de prática”, 

Paechter (2007) aproxima-se da concepção dessas como um discurso, concentrando atenção 

analítica no desenvolvimento contínuo e nos desdobramentos da organização social, em curso, 

das práticas das pessoas. A autora sublinha a construção comunitária e a aprendizagem de 

masculinidades e feminilidades, enquanto identidades coletivas, destacando que a identidade 

de gênero precisa ser entendida não apenas em termos de como ela é representada ou 

discursivamente constituída, mas de como é vivida em uma experiência cultural incorporada. 

Neste trabalho, igualmente, recorre-se à noção de “inteligibilidade” enquanto uma 

ferramenta conceitual para compreender o contexto no qual garotas produzem identidades de 

gênero e as pressões sociais que elas experimentam para performar determinadas identidades 

(normativas, socialmente sancionadas): “Gêneros inteligíveis são aqueles que em algum sentido 

instituem e mantêm relações de coerência e continuidade entre sexo, gênero, prática sexual e 

desejo” (BUTLER, 1990, p. 23). 

Embora Butler escreva primariamente dentro do contexto do gênero, ela sugere que a 

premissa da performatividade possa ser estendida para compreender a produção das identidades 

sociais como um todo. A autora argumenta que, “[...] as práticas regulamentares que regem o 

gênero também governam as noções culturalmente inteligíveis de identidade”, de tal forma que 

a ‘coerência’ e a ‘continuidade’ da ‘pessoa’ não são características lógicas ou analíticas de 

personalidade, mas sim, socialmente instituídas e mantidas normas de inteligibilidade” (1990, 

p. 23). Consequentemente, Butler (1990) coloca que, algumas performances de gênero (ou seja, 

aquelas que são mais subversivas ou contrahegemônicas) são consideradas “ininteligíveis”: “a 

matriz cultural através da qual a identidade de gênero torna-se inteligível demanda que certos 

tipos de identidades não possam ‘existir’” (p. 24).  

O gênero é tomado como inteligível através da “matriz heterossexual” e ambos os 

gêneros exigem uma heterossexualidade estável e de oposição. Logo, uma forma importante de 

tornar-se (ser vista como) uma mulher é atraindo homens. Assim, a desejabilidade sexual 

aparece intimamente relacionada com a exibição de beleza e atratividade física. 

Neste trabalho etnográfico, a conduta generalizada era a de atrair os meninos. Aquelas 

meninas que ainda não participavam de jogos de paquera ou ainda não demonstravam interesses 

sexuais foram consideradas estranhas, como Gabriela (8º ano, 12 anos, escola São Paulo) que 

se autoidentificou com essa alcunha. Em seguida a sua afirmação, questionei por qual motivo 

ela se percebia dessa forma, que asseverou: porque eu sou diferente das outras meninas, eu 

gosto de ler. Ontem eu passei a noite toda lendo.  
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Ao retornar à escola São Paulo para entrevistar o diretor, em um momento que minhas 

observações cotidianas já haviam se encerrado, aproveitei para conversar com algumas meninas 

que encontrei na ocasião. Neste breve período pude notar a mudança de Nicole, a reconhecida 

bully desta instituição. Ela usava um cabelo trançado longuíssimo, calças mais justas e um 

batom rosa chamativo. Segundo várias colegas do 6º e 7º anos, ela estava apaixonada por 

Bento, do 9º ano, um rapaz que ingressara na escola via transferência. Nicole tentava ganhar a 

afeição dele dando-lhe presentes e seguidamente buscando-o para conversar. Ela havia parado 

de praticar bullying. Além do sentimento que nutria por Bento, em sua última trama de leva-e-

traz, ela foi acometida por uma intensa intimidação. Conforme os relatos, ela contou que uma 

amiga em comum, Luana, chamou outra amiga, Daniela, de puta. Daniela, conhecida por seu 

temperamento colérico, brigou, xingou e ameaçou Nicole ostensivamente por mais de dois 

meses. 

Na sociedade ocidental contemporânea, feminilidade enfatiza a beleza. Investe-se tempo 

e esforço em manter uma aparência atrativa. No contexto deste estudo, ser desejável era uma 

atividade social partilhada e valorizada entre as amigas, validando performances de menina. 

Recorro aqui a duas diferentes situações para ilustrar como esse comportamento é generalizado, 

seja entre garotas mais fogosas e atiradas (como as do primeiro exemplo, abaixo) ou mais 

quietas e com discurso fortemente moralista (como a do segundo exemplo, na sequência do 

texto).  

Lembro-me de Nádia, Marcela e Aline (5ª série, 12, 11 e 11 anos respectivamente), 

estudantes do matutino, na escola Salvador, irem se arrumar, depois do almoço, porque iriam 

ficar para o reforço de matemática e português no turno vespertino. Elas disseram gostar mais 

dos meninos da tarde porque são mais bonitos. Neste dia, Nádia foi para a escola com um sutiã 

pink fluorescente que, com a camisa branca muito fina, evidenciava seu seio avantajado, para 

chamar a atenção dos garotos, como ela própria afirmou. Três dias depois, no pátio, engatei 

uma conversa com Isabela (5ª série, 11 anos), uma garota muito tímida que não conseguiu se 

adaptar a escola pública e às mudanças do ensino fundamental. Ela me contou que estava 

apaixonada por um menino que ia buscar o irmão na instituição de assistência social que ela 

frequentava pela manhã. Disse que tem vergonha de se aproximar e o garoto também, mas não 

deixava de passar lápis no olho, batom e usar uma roupa bonita: porque eu gosto de ficar bonita 

e porque eu quero que ele me veja.  

Há uma fulcral associação entre poder fazerem-se mais belas ou seguir um padrão 

comum às garotas e o senso de desempenho do papel social menina. Recordo da fala de Larissa 

(6º ano, 11 anos, escola São Paulo) quando discorria sobre a relação com a mãe, adepta de uma 
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igreja neopentecostal: Eu agradeço a Deus que ela me deixou passar o lápis [nos olhos] e 

pintar as unhas. Eu já tinha pedido e ela disse que eu não tinha idade. Fiquei com muito medo 

dela não deixar de novo. Por outro lado, Sônia (7º ano, 12 anos, escola São Paulo) ficava triste 

porque seu avô proibia o uso de maquiagem e acessórios, e a obrigava a ir para a escola vestida 

com o uniforme, que quase nenhum estudante usava: Eu queria que alguém me ajudasse, eu 

falei com Eleonor, a professora Cássia… Eu sou diferente das outras, eu não gosto, eu queria 

ser menina, queria que os meninos olhasse pra mim. 

Sobre esse tema, Tolman (2002) discute as formas com que as jovens aprendem a olhar 

para si mesmas através dos olhos dos garotos. A autora acredita que, ao perderem o contato 

com seus próprios desejos corporais, confeririam uma maior importância às relações românticas 

e aprenderiam a ser sexualmente passivas. Nesta pesquisa, muitas das adolescentes objetivavam 

garantir um status elevado mediante a classificação como “namoradas” ou “potenciais 

namoradas”. 

Amiúde este tema emergiu em conversas em ambas as escolas. Destaco a discussão de 

um grupo da oitava série da escola Salvador, onde Letícia (15 anos) ponderou:  

[...] quando a menina começa a formar um corpo, ganhar um peitinho, ela já 

quer colocar uma roupa que evidencie que o corpo dela tá ficando bonito. E 

os homens, eles aliciam as meninas, ficam dizendo que ela é bonita, que ela é 

gostosa, que quer pegar ela. As meninas se encantam, muitas meninas não 

começam a namorar porque elas querem isso, é porque os homens ficam 

falando que desejam elas, aí elas se sentem desejadas, se sentem bem, aí 

começa a sentir desejo, aí começa a querer namorar.  

As outras garotas salientaram não concordar com essa ideia de aliciamento masculino, 

mas sim, que as meninas querem se sentir mulheres, elas querem se sentir desejadas; elas 

querem que os homens olhem elas. Ao fim, suas narrativas convergem neste sentido, apontando 

ao âmago desse movimento de iniciação sexual. Para reforça esse ponto de vista, Lorena (14 

anos) lembrou de um caso ocorrido no início daquele ano, em uma turma da sexta série:  

[...] uma menina gravou um vídeo se masturbando. Foi um menino que pediu 

a ela, era a sua condição pra que ele ficasse com ela. A amiga dela enviou o 

vídeo para outros colegas da sala e viralizou [nos grupos de whatsapp], todo 

mundo viu. Você pensa que a menina ficou com vergonha? Ela passou a vir 

pra escola toda maquiada, toda ridícula, andando rebolando com uma calça 

toda colada. E os meninos, que não presta, fica fazendo chicana, dizendo que 

ela tava bonita, gostosa, e ela toda se “sentindo”. 

 Assim como em outros estudos (SKEGGS, 1997; READ; FRANCIS; SKELTON, 

2011), entende-se que as práticas relacionadas ao estilo e beleza são centrais para a autoestima 

das mulheres, e estão profundamente integradas em sua cultura. O registro de desejável e de 
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valor no mercado heterossexual implica status social. Como muitas narrativas indicaram, a 

atratividade manifesta um orgulho pessoal que não apenas gera autoestima, mas uma crença de 

sua superioridade em relação às demais e da posse de um poder social indefectível.  

No entanto, convém realçar que, apesar da estetização e sexualização do corpo feminino 

ser fundamental nos ideais de feminilidade, paradoxalmente, o corpo também é algo que as 

mulheres não deveriam mostrar muito. Ao mesmo tempo em que confere status aparecer 

sexualmente desejável, é importante encontrar um equilíbrio, de modo a não aparecer como 

muito “acessível”, pois daria margem a estereótipos tais como menina atirada ou puta.  

Isto também é abordado por Kelly, Pomerantz e Currie (2006), que reconhecem a 

ambiguidade da feminilidade normativa: o padrão duplo que regula a avaliação do 

comportamento das jovens enquanto “a aparência da forma como os garotos querem” não 

significa necessariamente ganhar a aprovação de seus pares, porque a linha entre o aceitável e 

agência “excessiva” não é sempre nítida (p. 427).  

O tema da desejabilidade sexual, portanto, se conecta também ao “mostrar” moderação 

sexual. Os vários componentes de ideais femininos são muitas vezes contraditórios. As 

tentativas de se fazer atraente (evitar parecer pouco feminina) implicam o risco de ser 

considerada demasiado “disponível” e “vadia” (SKEGGS, 1997; DAVIES, 2004; DOZIER, 

2005). Assim, para navegar entre estes imperativos conflitantes é importante parecer uma 

pessoa “acessível”, mas ainda “direita” (respeitável), como elas costumavam autoidentificar-

se. Este ato de equilíbrio foi abordado pelas participantes deste estudo que, por um lado, 

desejavam atrair a atenção dos garotos, mas, por outro, também queriam ser percebidas como 

essa menina mais certinha.  

Toma-se aqui o influente artigo, “Womanliness as masquerade”, em que Riviere (1929), 

defende que a feminilidade é usada como uma máscara para esconder algo mais, que seriam as 

características comumente associadas com a masculinidade. Referindo-se a Riviere, que afirma 

que a mascarada e a feminilidade são o mesmo, Ganetz (1992) assevera que as mulheres que 

exercem a mascarada imitam o que veem como uma feminilidade autêntica e genuína, mas, ao 

mesmo tempo, a feminilidade autêntica, por definição, “é uma imitação, um baile de máscaras, 

uma construção dirigida pela imagem masculina da feminilidade” (p. 214)61. A partir dos 

discursos e ações exibidas pelas meninas em observação, compreende-se que esse duplo padrão 

                                                 
61 Enquanto Ganetz vê a mascarada como uma imitação (de imitação), Butler a vê como construção: é por se 

envolver em um baile de máscaras e realizando feminilidade, que uma identidade de gênero feminina é criada. 

Butler afirma que “a mascarada (é) o meio pelo qual a feminilidade em si é primeiro estabelecida, a prática de 

formação de identidade em que o masculino é efetivamente excluído e integrado como fora dos limites de uma 

posição de gênero feminino” (1990, p. 61).  
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lhes impõe um imperativo de executar um baile de máscaras, em suas interações sociais. Há um 

certo cálculo de efeitos e objetivos em suas falas e práticas nas relações sociais ampliadas entre 

os pares. Para as adolescentes serem bem-sucedidas no intento da popularidade, não podiam 

ser apenas elas mesmas, mas deveriam realizar um baile de máscaras de uma versão da “boa” 

feminilidade.  

Diversos estudos etnográficos educacionais corroboram a presente pesquisa, ilustrando 

formas pelas quais garotas performatizam uma “menina inteligível” (BUTLER, 1990): envolve 

investir em marcadores culturais que significam noções dominantes de feminilidade 

heterossexual (HEY, 1997; AAPOLA; GONICK; HARRIS, 2005; HARRIS, 2005). 

Em geral, ter um namorado foi muito valorizado entre as garotas, de ambas as escolas. 

As narrativas não indicavam que o romance continuava a ser ideologicamente privilegiado para 

elas, mas que essa era uma tendência comum nessa fase da vivência sexual. O namoro 

apresentava uma configuração distinta por idade. Os relacionamentos afetivos das meninas 

menores não se orientavam para a consecução de outros objetivos além do próprio prazer 

momentâneo, cumprindo uma finalidade puramente hedonista. Ainda que denominassem 

namoro, eram relacionamentos episódicos e superficiais, que envolviam beijos, abraços e 

carinhos. Aportavam significativamente pela aquisição, ou seja, o troféu do número de 

conquistas62. 

Em diversos momentos, assuntei essas garotas acerca do que as fazia se sentirem 

atraídas pelos garotos. A resposta de Marcela (6ª série, 11 anos, escola Salvador) me pareceu 

conformar o núcleo duro da forma como elas geralmente se conduzem nesse plano: o desejo 

emerge da manifestação do interesse do outro: o menino chega, ele fala alguma coisa assim 

que a gente entende que ele quer a gente, aí ele desperta o desejo de ficar. Em outra fala 

interessante, Natália (5ª série, 12 anos, escola Salvador) contou-me que havia ficado com um 

garoto e logo em seguida ele a pediu em namoro. Quando lhe perguntei se ela estava gostando 

dele, me respondeu: Não, nem tinha reparado nele nem nada. Eu só parei pra ver quando ele 

me pediu pra ficar. Eu aceitei porque ele pediu, mas ele beija bem, agora eu tô apaixonada.  

Certa feita, em conversa com um grupo da 6ª série, na escola Salvador, Vitória (13 anos) 

disse que uma vez, namorou por quatro dias. Logo depois de terem ficado, o garoto a pediu em 

namoro. Mas ela descobriu que ele estava flertando com outra menina e terminou. Já Luciana 

                                                 
62 De acordo com as narrativas das adolescentes, de ambas as escolas, os relacionamentos (seja namoro, seja ficar) 

entre os mais novos consistiam em beijos e carícias. Havia um contingente considerável de estudantes da última 

série (8ª série e 9º ano) que já praticava sexo. A primeira relação sexual ocorria com o primeiro namorado sério, 

ou seja, em uma relação que consideravam sólida, com um rapaz que sentiam amar. 
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(12 anos) terminou um namoro depois de três dias porque o menino não apareceu no encontro. 

Michele (14 anos), então, sentenciou: Isso não é namoro, né? Namoro de quatro dias, 29 dias, 

um mês, não é namoro. Vocês dizendo que tão namorando, mas não é namoro, vocês estão 

ficando. Namoro, você conhece a pessoa, está sempre com ela, vocês saem juntos, não é ficar 

só na escola.  

Neste ponto, diferencia-se o namoro de colégio [de criança] e o namoro de verdade. O 

garoto mais velho já tem mentalidade, enquanto os garotos da escola só as queriam para ficar, 

para se verem no colégio. Nas palavras de Vitória: namoro de colégio é o namoro com a menina 

“Ah, tô gostando dele”... Se eu perguntar pra uma menina de onze, doze anos se tá namorando, 

ela diz que tá namorando há um dia, dois dias. Na cabeça dela, eles tão namorando. Na cabeça 

dele, eles tão só ficando. 

Essa observação de Vitória trouxe uma noção de diferença de gênero quando às formas 

de relacionamentos. A partir do que averiguei nas narrativas de meninas e meninos, entendo 

que ambos engajavam-se nos relacionamentos de modo irrefletido, sem maiores consequências 

ou envolvimentos profundos. No entanto, elas tendem a referir-se e a orientar-se com base no 

que imaginam como ideal ou que gostariam de viver ao longo da vida. Como já mencionei, seus 

discursos vão na contramão de uma valorização do ideário do amor romântico. De fato, nesta 

fase, eles estão mais interessados em viver a sexualidade sob uma perspectiva lúdica.  

Sobre esse tema, Ingrid (5ª série, 12 anos, escola Salvador) fez uma observação 

fundante: fidelidade é barril 63. De fato, eles estão circulando entre si, ficando com um e com 

outro (com independência e autonomia) e, assim, experimentando (e afirmando) sua identidade 

de gênero e sexual. Essa prática é tão naturalizada que até mesmo meninas mais “recatadas” 

faziam parte desse jogo. Como disse Agnes (7ª série, 13 anos, escola Salvador): Pergunta quem 

aqui tá pensando no amor, em viver um romance? A gente quer se divertir. Esta frase nos coloca 

frente à contradição entre o dito, conformado nos discursos normativos de feminilidade, e o 

feito, ações que coadunam com as vontades e desejos das garotas.  

Todavia, convém assinalar que a diferença da cultura de permissividade baiana e maior 

frouxidão da gestão disciplinar propiciou que esse tipo de conduta sexual fosse abertamente 

generalizado entre as soteropolitanas. Como veremos a seguir, a tensão entre o dito e o feito se 

inscreve no campo da agência sexual das adolescentes, como a dissimulação. A dissimulação 

configura um exercício de observância da moralidade feminina que as permite conjugar 

                                                 
63 Gíria baiana que pode significar algo arriscado ou algo muito difícil, que não deu ou não vai dar certo. 
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vontades e a preconizada aparência de menina direita, de modo a preservar-se da maledicência 

dos pares. 

Nessa direção, procurando distinguir-se, as meninas mais velhas costumavam se referir 

às menores como: elas têm fogo na bacurinha, são foguentas, ainda não sabem como lidar com 

essas coisas. Em entrevista, Bethânia (8ª série, 14 anos, escola Salvador) explicou essa 

percepção:  

Bethânia: [...] as meninas da quinta e da sexta estão namorando agora e são muito 

atiradas. Não são todas, mas a maioria é. As meninas da sétima e da oitava já tem mais 

maturidade, já sabe ficar na sua, mais discreta. 

Eu: Mas o que quer dizer com começou a namorar agora? 

Bethânia: Que quer pegar todo mundo...  

Eu: Como assim? 

Bethânia: As meninas do quinto e do sexto pega os meninos da quinta, da sexta e da sétima. 

Porque, tipo, elas não ligam pra quem elas pega, tá pegando todo mundo. As meninas 

maiores preferem mesmo os meninos de fora, porque os meninos daqui é tudo criança. 

Algumas vezes, citando-se como exemplo, as garotas mais velhas atribuíam esse 

comportamento ao afã e o entusiasmo que se sente ao experimentar algo novo. As narrativas 

delas convergiam na ideia de que esse é um processo pelo qual também haviam passado no 

período etário entre os 11 e 12 anos. Para essas adolescentes, ter um namorado simboliza o 

crescimento pessoal da menina enquanto capacidade de desenvolver um relacionamento 

duradouro, que exige comprometimento. Destaco aqui um trecho de uma entrevista com Shirley 

(8ª série, 15 anos, escola Salvador), que explica esse movimento de experimentação sexual, 

bem como a pressão exercida pelas amigas para que adotem uma conduta mais apropriada: 

Eu: Já teve muitos namorados? 

Shirley: Rapaz, em menos de um ano, na 5ª série eu tive dez ou onze. 

Eu: Eram bem curtos, né?  

Shirley: Eu só ficava só um mês e enjoava. 

Eu: Em geral, é assim, né? 

Shirley: É... por causa da coisa da traição, assim...eu sou uma pessoa que, eu não vou 

mentir, antes eu traia. Hoje em dia os meninos tão mais fiéis que as meninas, eu te digo 

isso! 

Eu: E por que começa a namorar, então? 

Shirley: Porque... tipo, a pessoa pode até gostar, mas... sabe quando você compra um 

vestido, aí você gostou daquele vestido, mas ao mesmo tempo você já gosta de outro 

vestido, mas aí o outro vestido é só pra experimentar, mas você vai comprar aquele que 

você quis da primeira vez? É tipo isso, você namora, mas aí quando aparece um menino 

bonito, bate um fogo, vai lá e pega o menino, não pensa, tipo, “poxa, se fosse o meu 

namorado, ele ia fazer isso comigo? Ele ia gostar?”. Não, pega e pronto.  

[...] 

Shirley: Antes eu tava com seis namorados. Namorados, mesmo. 

Eu: Seis namorados? 
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Shirley: (risos) Sério! [...] Eles moram tudo longe, o melhor segredo se você aprontar, 

apronte longe, um mora em Cajazeiras, outro mora em São Francisco do Conde, outro 

mora lá no Calabar... tudo longe, nenhum é perto. [...] Oxê! Aí eu marcava segunda de 

um, terça de outro, quarta de um, quinta de outro... É, eu era antes assim... chega minhas 

amigas ficavam “Shirley, pare com isso, que isso é coisa de puta” e não sei o que lá, eu 

dizia “Mas rapaz, eu só fico no beijo com eles, eu não dei a ninguém [fez sexo]...” 

Eu: Suas amigas diziam isso? 

Shirley: É... as meninas falam de brincadeira, mas a gente sabe que pensa isso de verdade, 

e que elas saem falando, gostam muito de difamar... sempre têm essas fofocas. 

Eu: E os meninos, não falam? 

Shirley: Falam em cima do que ouvem [das meninas]. Aí os meninos já ficam no assédio 

“Ah mas você não pega os meninos tudo, por que não eu também?”.     

Relatos, como esse de Shirley, foram muito comuns, desvelam o limitado potencial 

emancipatório de sua agência sexual. As jovens mostraram-se cônscias da vigilância a que seus 

corpos estão submetidos no cotidiano escolar. Mais do que uma forma de mostrar que é 

desejada, ter um namorado é um recurso de autoapresentação que afiança sua respeitabilidade. 

O namorado não significa que você está amando e é correspondida. Ele é a prova de que você 

atende ao imperativo do fazer-se respeitar, que implica em levar uma vida sexual limitada e 

regrada.   

Pode-se discutir qual é a preeminência dos termos: se, primariamente, ser feminina é 

necessário para atrair um homem, ou em um sentido mais butleriano, o oposto, atrair o homem 

é o que faz a pessoa feminina. Qualquer que seja o caso, o foco sobre o amor romântico, 

inegavelmente, contrabalança os elementos considerados vulgares em sua apresentação, dando 

um toque mais feminino à imagem global. As meninas percebiam que uma grande parte da sua 

identidade, enquanto “mulheres” dependia da sua aparência e atratividade heterossexual. 

Esforçando-se por apresentar-se uma gostosa reservada, tal como definiu Gisele (7ª série, 14 

anos, escola Salvador), muitas adolescentes pareciam se posicionar dentro dos discursos 

dominantes de feminilidade, e desse modo, tinham que constantemente afirmarem-se capazes 

de manter uma posição privilegiada na hierarquia social. O objetivo do desejo e da admiração 

masculina intensifica a idealização das qualidades da feminilidade enfatizada. 

As jovens são pressionadas a fazer-se atraente para conseguir um namorado para, então, 

definir a si mesmas e outras garotas, nos termos do mercado heterossexual. Relativamente a 

importância de afirmar a sexualidade (heterossexual) no contexto escolar, lembro do argumento 

de Butler (1990) acerca da natureza obrigatória da heterossexualidade na formação das 

identidades de gênero e da matriz heterossexual que estrutura as relações sociais. Da mesma 

forma, vários autores têm comentado sobre o predomínio da heterossexualidade como norma 
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em ambientes educacionais (THORNE, 1993; EPSTEIN; JOHNSON, 1997; RENOLD, 2005; 

YOUDELL, 2006).  

Em ambas as escolas, esse processo de afirmação da sexualidade ocorre pari passu a 

busca da popularidade social. Pode-se asseverar que estão relacionados. Neste ponto, fica 

reforçada uma importante diferença no comportamento entre as meninas mais novas e as mais 

velhas: as primeiras tendem a apresentar uma imagem de moleca, que se aproxima e busca 

chamar a atenção dos meninos por meio de brincadeiras de bater e picula64 e em atos de 

indisciplina que demostram destemor pela autoridade. Dentre outras colegas, Daniela (7º ano, 

11 anos, escola São Paulo) contou que é coisa de criança, mas é um jeito de dizer que quer 

ficar com o menino. 

Em seu estudo em uma escola secundária, Merten (1997) rompeu com a ideia comum 

de que as meninas tendem a ser menos competitivas do que os meninos, argumentando que a 

amizade e popularidade das adolescentes exibiam intensa competitividade, mas não de forma 

tão aberta quanto os garotos, provavelmente devido a construções culturais dominantes da 

feminilidade ideal. A popularidade das meninas corresponde a serem amplamente conhecidas 

e solicitadas como amiga.  

Estudos etnográficos sobre culturas juvenis têm discutido o significado da popularidade. 

O status social é um aspecto central das relações cotidianas de garotas, com a inclusão e 

aceitação por pares tornando-se fortemente desejadas. Em pesquisa com pré-adolescentes, 

Adler e Adler (1998) descobriram que estudantes populares usam táticas maldosas de inclusão 

e exclusão para policiar as fronteiras de associação ao grupo dominante. Acompanhando os 

conflitos cotidianos de um grupo notório de uma escola secundária, Merten (1997) encontrou 

que, na competição por popularidade, as meninas empregavam comportamentos mesquinhos e 

desagradáveis para manter outras colegas fora do grupo e impedir que membros aumentassem 

o próprio status.  

Neste estudo, as meninas distinguiam entre os seus pares aquelas que eram quietas das 

que querem ibope. A popularidade significa apreciação, visibilidade ou proeminência social, 

elevado prestígio e impacto público. Ficou patente uma diferença etária na natureza da 

popularidade. Falar muito alto, xingar, alegar moradia em locais mais nobres e a posse de bens 

de consumo desejados, afrontar professores chatos, criar boato de (falsa) gravidez, arrumar 

brigas eram meios utilizados pelas adolescentes menores para ser tornarem conhecidas no 

colégio e lograr a atenção dos garotos. Como sentenciou Bruna (6ª série, 12 anos, escola 

                                                 
64 Jogo ou brincadeira em que uma pessoa deve correr atrás de outras para apanhá-las. Também pode ser 

denominada como pega-pega.   
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Salvador), tem que extravasar tudo! Esta autoexpressão vivaz mostra que os caminhos para 

atingir uma notoriedade são diversos, mas relacionam-se a manifestação de características 

valorizadas pelos adolescentes, tais como autoconfiança, autocontrole, dominância social e 

assumir riscos em atitudes de transgressão, em um espaço controlado por adultos. Essas 

performances de se aparecer ou se mostrar rompiam com a normalidade; todavia, tratava-se de 

uma visibilidade efêmera. O status de popular advinha do reconhecimento social da beleza e 

conduta conforme a feminilidade tradicional. 

Contrárias às atitudes de não-conformidade, as meninas mais velhas, e buscando afirmar 

um comportamento maduro, utilizavam-se de demonstrações de poder sobre as outras 

estudantes em expressões de bullying que visam ridicularizar o alvo, como ameaças e assédio 

verbal. O alto status lhes fornecia legitimidade para intimidar, sem medo de represálias. 

Entretanto, considero importante ressaltar os diferentes usos da intimidação para divergir da 

associação direta entre popularidade e comportamento agressivo encontrada em outros estudos 

(EDER; EVANS; PARKER, 1995; MERTEN, 1997; PUCKETT; AIKINS; CILLESSEN, 

2008; BRUYN; CILLESSEN; WEISFELD, 2012). Neste estudo, expressões de bullying 

interpretadas como “manipuladoras” (fofocas e exclusão social) foram expedientes lançados 

por jovens de status inferior que almejavam alterar a configuração da hierarquia social, como 

veremos no próximo capítulo. 

No quesito beleza, as meninas mais populares deveriam corresponder a um ideal de 

atratividade sexual. A popular conjugava magreza, porém com curvas, seios avantajados, coxas 

grossas, cabelos bem cuidados65 e com pouca ou sem uso de maquiagem. Roupas decotadas e 

excesso de maquiagem eram considerados vulgares. Nesse sentido, aparência articulava-se com 

a conduta normativa. Como exemplo, cito aqui a discrição de Elena nas festas que participei na 

escola São Paulo. Nestas ocasiões, as meninas costumam explorar a sensualidade, através de 

danças sensuais e um vestuário que visibiliza seus corpos. Elena (11 anos), no entanto, 

destacava-se por sua elegância. No baile de carnaval, enquanto suas colegas do 8º ano trajavam 

shorts curtos e camiseta regata justa ou top, ela usava uma saia midi e corpete. Como disse um 

menino do sétimo ano, ela parecia uma princesa. A mãe a criava segundo valores cristãos, não 

lhe permitia sair à rua a noite para frequentar festas mundanas, tinha um horário rigoroso para 

                                                 
65 Há aqui uma diferença estética relacionada a raça/cor predominante nas escolas. Em Salvador, a quase totalidade 

dos estudantes tinha pele negra, prevaleciam os cabelos cacheados e trançados. Já em São Paulo, os estudantes 

apresentavam tonalidades de peles muito diferentes, mas havia um contingente maior do matiz claro, eram mais 

valorizados os cabelos longos e lisos.  
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voltar para a casa e o namoro era consentido e vigiado pelos pais. Ela não falava palavras de 

baixo calão e tinha um tom de voz meigo, com uma face sorridente, tratava a todos com cortesia.  

Após a perda de prestígio social66 de Elena, Iara, da mesma turma (e 12 anos), ascendeu 

a popularidade ao iniciar um namoro com estudante fortemente desejado pelas colegas. Apesar 

da notoriedade de Iara ter sido estabelecida pela afiliação amorosa, ela também atendia ao 

preceito da boa menina. No segundo semestre, quando retornei à escola, contaram-me que Iara 

e Marcelo estavam sempre envolvidos em intrigas provocadas por invejosas do 8º ano.  

A competição por popularidade era uma preocupação frequente para as participantes, 

em ambos os colégios. As próprias garotas afirmavam que havia uma disputa entre elas por 

atenção, pra aparecer. É preciso ponderar que apesar dos requisitos supradescritos nortearem 

as ações das jovens pela ascensão social, cada jovem lançava mão das estratégias e recursos 

que dispunha ou julgava mais factíveis. Havia igualmente a conveniência do papel escolhido. 

Muitas garotas não tinham interesse ou vontade de serem boas meninas. Ser considerada 

gostosa, desejada ou usufruir de um poder de mando ressoavam como mais tangíveis ou 

atrativos. 

Na escola Salvador, muitos meninos e meninas alardeavam relacionarem-se com 

envolvidos [no tráfico de drogas] para denotar superioridade e adquirir respeito dos colegas. Ser 

namorada ou amiga de traficantes era deveras valorizado enquanto acesso ao poder e à 

notoriedade naquele contexto. O namorado traficante era motivo de orgulho, sendo 

frequentemente evocado quando há confrontos com colegas, já que ele se encarregaria de se 

vingar das rivais. Diana (7ª série, 13 anos) explicou o fascínio provocado por essa figura:  

Você tem o que quer, na hora que você quer. Se eu digo que quero um sapato 

de salto alto, aí ele diz “vai lá, pegue ali o dinheiro na gaveta”, “tome R$100 

pro lanche”, se eu digo que tô precisando de dinheiro do transporte, “tome 

ai R$100 pra você pagar seu transporte”. Eu ganhei uma porção de coisas 

deles, ele me dava muitos presentes. Eu pedia mesmo, pedia um monte de 

coisas, celular, roupa, dinheiro. E só dinheiro vivo, ali, dinheiro, muito 

dinheiro mesmo. Muito dinheiro o tempo todo, tinha muito dinheiro. Então, 

tem essa coisa também que é bom de você namorar traficante, porque você 

tem tudo. E respeito, ninguém mexe com a namorada do traficante, você passa 

as pessoas não vão ter problemas com você, não vão lhe causar nada de ruim 

e se alguém fizer alguma coisa, você fala com ele e ele resolve. Porque eles 

são gente ruim mesmo, anda armado e pra mim, assim, é normal eu não me 

incomodo. A proteção também é uma coisa boa, necessária.  

Na escola São Paulo, essa disputa apresentou-se muito influenciada pela sexualidade 

presente nas letras de funk. Conforme esse estilo musical, ser top é aquela mulher poderosa, 

                                                 
66 No próximo capítulo, descreverei o caso de bullying que provocou o aviltamento de Elena. 
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gostosa, que pega muito. Seu sucesso pessoal é definido pela performance sexual: quanto mais 

é desejada pelos garotos, maior é o seu status. Laura (8º ano, 12 anos) expressa esse modo de 

autoapresentação. Ela vestia calças justas, por vezes, punha uma tatuagem de adesivo de flor 

na lateral do abdômen, entre a perna e a barriga. A camisa era ajustada, bem apertada e curta 

para aparecer um pouco da barriga. Constantemente, ela comentava que algum garoto pediu 

para ficar com ela, enfatizando: Eu arrumo uns esquemas aqui, na hora que eu quiser. 

Para melhor compreender a popularidade enquanto lastro da disputa por ascensão social 

nessas escolas, cito a prática comum de postar fotos sensuais no facebook. Em conversa com 

uma das adeptas mais destacadas pelos colegas, Márcia (8º ano, 12 anos, escola São Paulo), 

perguntei-lhe sobre sua motivação para fazer tais publicação, ela explicou: porque é normal... 

virou moda, você faz, diz que é... as pessoas são assim. A maioria faz, você faz, vai ganhar 

curtida, vai ganhar mais amigas, então tudo é levado pra poder criar um grupo de pessoas ao 

redor. 

Das conversas que tive com garotos sobre essa questão da disputa entre garotas, notei 

que eles consideravam as brigas entre as adolescentes entediantes e despropositadas. Destaco 

duas falas que sintetizam o teor de suas problematizações a respeito: Marcel (8º ano, 13 anos, 

escola São Paulo) afirmou que, com as meninas têm disputa de tudo: de tamanho de peito, de 

short. Acho que isso é coisa delas, mas hoje eu acho que tá mais forte por conta da liberdade 

que a família e a escola também dá. Já Miguel (8º ano, 12 anos, escola São Paulo) ressaltou a 

regularidade e a constância dos confrontos entre meninas: É demais! Toda hora tem uma 

conversa. Não sei como elas aguentam, ficam nisso o tempo todo. É chato mesmo.   

João (9º ano, 14 anos, escola São Paulo) trouxe um ponto de vista dissonante da maioria 

dos garotos, mas pode aportar novos questionamentos: 

É uma disputa pra ser igual, de chegar num padrão. Tem aquele padrão de 

mulher bonita, mulher gostosa, mulher que dança, a mulher que os caras 

querem. Então tem umas mais perto desse padrão, que outras tem que chegar, 

então é um tipo de conflito. Elas querem ter isso, então você vê aquela 

competição ali, quem é a melhor, de quem vai conseguir atingir o padrão. [...] 

Todo mundo quer ser igual pra se manterem ali no grupinho. 

Por diversas vezes, ouvi alegações como: Eu sou a mais bonita da escola; Eu sei fazer 

gostoso; Eu danço melhor. Estabelecida no empenho pela popularidade, a disputa integra a 

cultura de meninas e é uma forma de interação fundamental no seu ordenamento social. Por 

meio de disputas são definidos os parâmetros de beleza, habilidades sociais, sexuais entre os 

pares e, portanto, delimitam critérios de inclusão e de exclusão sociais.  
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Grande parte das características de gênero de maior valor para meninas reflete 

construções socialmente dominantes da feminilidade. Essa discussão sobre a constituição do 

status popular nos possibilita observar o agenciamento das adolescentes através da forma como 

elas significam e manejam esses atributos. As características desejadas são também aquelas 

consideradas basilares à garota popular na escola. Esses desejos são complexamente localizados 

nos constrangimentos de feminilidades hegemônicas e na dinâmica das relações de poder entre 

as próprias adolescentes.  

Dentro das restrições discursivas, as meninas manipulam os atributos femininos para 

disfrutar de uma posição de poder e influência entre os pares. Quando meninas usam sua 

atratividade ou enfatizam performaticamente que são passivas, certamente não podem ser vistas 

como a resistir à matriz heterossexual, mas a usar os elementos desejáveis entre os adolescentes 

para realizar seus interesses.   

Garotas e garotos ocupam posições de poder em vários momentos e em diferentes 

contextos. Entendimentos simplistas de diferença entre os gêneros não logram compreender a 

natureza complexa das relações de gênero. Muitas das participantes consideravam os 

relacionamentos amorosos sem importância e mudavam de namorado com bastante frequência. 

Suas narrativas indicavam que elas construíam na relação heterossexual o único domínio onde 

sentiam que tinham poder sobre os garotos. Usar os meninos não era apenas uma forma de 

explorar a sua sexualidade, mas em um campo desigual das relações de gênero era, em alguma 

medida, potencializar sua posição ante masculinidades “tradicionais”. Assim, os encontros 

heterossexuais oferecem um espaço para hedonismo, autonomia, camaradagem, prazer e 

diversão. 

Entendo que há um elemento novo na vivência da sexualidade de muitas das 

adolescentes, que precisa ser considerado. Em seus discursos, as meninas de hoje, tal como se 

referem ao observar como elas têm iniciativa, ocupam um lugar, pegam muitos meninos ou tão 

só curtindo e não se prendem a fidelidade. Enunciam, assim, aspectos importantes de 

contestação67 à norma de gênero. As meninas de hoje percebem ter uma maior liberdade em 

comparação às de gerações anteriores. Elas entendem que podem fazer mais e que fazem 

diferente. Nesse sentido, defendo a emergência de uma representação feminina de valorização 

do prazer e da conquista em detrimento do afeto, e a prevalência da experimentação e da fruição 

em lugar do compromisso. Assim, mesmo com a intensa coerção dos pares e a 

                                                 
67 No próximo capítulo, desenvolverei a ideia ao analisar a categoria nativa menina evoluída.  
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imprescindibilidade da dissimulação, defendo que essas adolescentes ultrapassam e, de certo 

modo, reposicionam as normas sociais.   

Esse jogo de afirmação identitária fica explicitado nas provocações e sátiras em que 

depreciavam os meninos de hoje mediante a comparação com elas próprias. Desse modo, as 

jovens pronunciavam ações que demonstram sua independência, força e capacidade de agir. 

Paloma (6ª série, 14 anos, escola Salvador) pontua que:  

As meninas veem os meninos com menos atitude e pensa assim mesmo: Ah, 

esses meninos de hoje em dia só pega as meninas só pra comer, aí as meninas 

fala “agora, eu só vou pegar”, porque são elas que comem. Porque, tipo 

assim, a vagina da mulher é tipo que nem uma boca, aí abre e fecha, aí vem 

a expressão que elas que comem. Eu também tenho prazer de dizer isso! 

É preciso atentar para um aspecto que instaura a contradição como inerente às 

discussões de moralidade: ficar é uma forma central de sociabilidade no cotidiano de garotos e 

garotas. São as amigas que falam com o garoto, intermediando os encontros. Os grupos de 

amizade comentam com excitação acerca dos meninos bonitos, daqueles que elas estão 

interessadas, dos movimentos das paqueras pelo facebook e whatsapp. O sexo é o principal 

tema de suas conversas: Sexo é a melhor coisa; É a melhor coisa da vida, então a gente fala 

mesmo; Sexo é bom, é prazer, é diversão.  Garotas da escola Salvador mostraram-me dois 

grupos do whatsapp: um se chama Sexo sem fim, Bê e o outro Turma da Putaria, onde enviam 

fotos de várias mulheres e homens nus, closes de pênis ereto, de posições sexuais e frases 

divertidas de conotação sexual.  

Em grupos da 7ª e 8ª séries, da escola Salvador, elas se divertiam muito em um jogo no 

qual acusavam uma a outra de ser puta, vadia, rodada, fudiona, contando o que as amigas 

fazem. Essa daqui ficou com quarenta numa festa só, foi a introdução a Suede (7ª série, 13 

anos), que prontamente explicou-me que estava com duas amigas e elas iam se revezando e 

beijando, cada uma, um menino, e afirmou: Eu não faço sexo ainda, então o que é que eu posso 

fazer pra me divertir? Beijar. Nessas brincadeiras, o sexo era abordado com fantasia e exagero. 

A personagem em disputa era a menina experiente, aquela que sabe fazer várias posições 

sexuais e é capaz de feitos um tanto inverossímeis. Depois de muita empolgação, ao final, 

algumas iam desmentindo as histórias, diziam que era onda. 

Essas histórias e introduções de amigas como pegadoras foram comuns a ambos 

contextos, mas, na escola São Paulo, as narrativas pontuam um pretenso espanto e censura 

diante de comportamentos sexuais interpretados como excessivos. O primeiro grupo com o qual 

mantive um contato mais próximo, em uma conversa sobre ficar, contou-me a história de uma 

amiga da turma, Elisa (8º ano, 13 anos):  
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Laura: [...] ah como eu sou fofoqueira mesmo, vou te contar uns podres de uma menina de 

lá da sala. Ela é amiga nossa.  

Eu: O que é podre? 

Laura: Né assim que o povo fala? 

Eu, rindo: Não sei, me explica... 

Laura: É dos meninos que a gente cata...  

Eu: Mas todas as meninas ficam ou namoram, não?  

Laura: Só que tem menina que é demais, ultrapassa. 

Eu: Entendi... 

Laura: Marilia é assim, teve um dia que ela ficou com seis meninos, no outro ficou com 

cinco. 

Em geral, as adolescentes desse colégio assumiam um discurso mais conservador sobre 

o gênero e sexualidade. Apresenta-se aqui uma importante diferença cultural local; nos 

episódios de bullying, ficava evidenciada a centralidade do componente moral na construção 

assimétrica entre elas. Esta assimetria desenvolve a normatividade tradicional como 

constitutiva da conduta social das meninas. 

Nessa direção, foi possível compreender diferenças nas narrativas das jovens quanto a 

natureza da sensação de “poder” nos dois contextos de pesquisa. Na escola São Paulo, o “poder” 

remetia às jovens um sentimento de bem-estar ocasionado pela atenção dos garotos, ao aumento 

da autoestima e da autoconfiança. De modo geral, saber fazer o que os meninos gostam, como 

disse Marcela (8º ano, 13 anos), destacava a visão de que as adolescentes procuram essa atenção 

para si. Na escola Salvador, as conversas sobre “poder” direcionavam a uma ideia de aumento 

das oportunidades de expressão sexual, ou maior liberdade para as meninas seguirem os seus 

próprios desejos. Entende-se aqui, que a própria crença na sua capacidade de arbitrar e conduzir 

a sua sexualidade constitui uma forma de protagonismo significativa em uma fase da vida que 

a sexualidade é constituída como elemento essencial da sociabilidade e da construção da 

identidade. 

A disputa por popularidade produz uma adesão à disciplina corporal relacionada a 

feminilidade enfatizada. Recordo a noção de práticas disciplinares, formulada por Foucault 

(2003), para pontuar que nesses processos de interiorização, as garotas, simultaneamente, agem 

sobre os discursos que fundamentam a sua própria subordinação. É nessa perspectiva que 

concebo sua agência de contorno latente e sutil. O corpo torna-se um espaço de luta por poder, 

mas não para efetivar modificações na ordem do gênero, ainda que gerem ressignificações nas 

formas de relacionamento heterossexual.  

Compreendo a “disputa” por popularidade como um elemento da cultura de pares que 

opera na apreensão e na disposição de representações de feminilidade enfatizada. Na disputa, 

vários símbolos dominantes como beleza, atratividade, moderação e conformidade são 
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manejados pelas adolescentes para obter proeminência social mediante uma posição elevada no 

mercado heterossexual. A incorporação de atributos da feminilidade dominante dá-se 

processualmente, sinalando o percurso de transição da menina em mulher. 

Não obstante, o componente poder é fundamental para demarcar como as jovens 

conformam assimilação e contestação das expectativas culturais no aprendizado da 

feminilidade na vida social. As participantes deste estudo não estavam em uma busca irrefletida 

pela aprovação de garotos, tomavam decisões conscientemente pela interiorização do discurso 

dominante de feminilidade. Elas usavam dos diversos artifícios citados de forma ativa, fazendo 

escolhas assentes na avaliação realista de como elas podem melhor alcançar (ou pelo menos a 

sensação) seus objetivos, tendo em conta seus recursos pessoais e as restrições culturais e 

sociais que enfrentam. Assim, a agência por intermédio da dissimulação oferece às meninas 

uma rota muito mais confiável e mais segura ao poder, mesmo que seja limitado.  

Realça-se que essa disputa tem também um caráter de sociabilidade, com conquistas 

situacionais e pessoais concretas, que expõe as tensões morais inerentes (que atam) a categoria 

menina. Ao lançar luz sobre a significação lúdica da experimentação sexual pelas garotas, vê-

se como muitas vezes a sua ação é sustentada, sobretudo, pelo discurso enquanto suas práticas, 

por vezes, aproximam-se mais de um questionamento à norma social, ao ultrapassar os limites 

impostos por esta. 

IV.3. “As meninas gostam muito de se achar”: a disputa sexualizada enquanto 

cerne do bullying 

Embora, nos últimos anos, o corpo tenha recebido consideração teórica e empírica 

expressiva dentro das Ciências Sociais, pouca atenção tem sido dada à forma como o corpo se 

torna significativo através de intersecções com as categorias de idade. Tais categorias carregam 

certas expectativas sobre como performar práticas corporais particulares. Por exemplo, como a 

categoria adolescente interage com categorias como gênero e sexualidade em modos que 

influenciam as formas pelas quais as meninas podem apresentar e executar seus corpos.  

É na adolescência que gênero e sexualidade tornam-se explicitamente vinculados. A 

sexualidade é correspondentemente construída como emergente nessa fase, com a explanação 

de formas possíveis e impossíveis de ser e tornar-se uma adolescente. Isso mostra que, apesar 

de gênero e sexualidade serem categorias profundamente entrelaçadas na cultura ocidental 

contemporânea (RENOLD, 2005; AAPOLA; GONICK; HARRIS, 2005), se transformam e se 
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tornam significativas através de cruzamentos com outras categorias, tais como as de idade. A 

transição social de meninas entre a infância e adolescência pode, portanto, ser vista não tanto 

enquanto uma transformação da idade, mas uma transformação das subjetividades (por 

exemplo, senso de self de uma pessoa) no sentido de constituir-se como adolescente, o que 

significa negociar interseções mais explícitas de gênero e sexualidade.  

As pesquisas sobre girlhood têm escrito sobre como meninas internalizam e promovem 

o sexismo, regulando a sexualidade e feminilidade do outro através da dinâmica de seus grupos 

de amizade (HEY, 1997; BROWN, 1998, 2003; KEHILY, 2002). Oferecendo um cenário mais 

complexo, ilustram como elas são instigadas a realizar versões normativas de feminilidade em 

contextos reguladores das normas heterossexualizadas da cultura popular e escolaridade 

(EPSTEIN; JOHNSON, 1997; KEHILY, 2002; RENOLD, 2005; YOUDELL, 2006). 

Baseando-se em Butler (1990), essas investigações exploram como a “matriz heterossexual” 

das normas de gênero impõe um regime discursivo de política sexual competitiva na escola, 

mobilizando demandas para a performance de masculinidades e feminilidades normativos 

(RENOLD, 2005; YOUDELL, 2006). No entanto, essa literatura ainda não examinou de modo 

explícito os discursos que envolvem a intimidação motivada por questões ligadas a construção 

da sexualidade das meninas. 

A sexualização obrigatória de garotas mais velhas foi identificada em várias pesquisas 

como uma característica definidora da girlhood na contemporaneidade (REAY, 2001; 

KEHILY, 2002; RENOLD, 2005; RINGROSE, 2008). Neste estudo, identifiquei na 

concorrência sexual uma forma de interação entre as jovens, que contribui na circulação social 

e na introjeção de discursos de feminilidade normativa. Como mostraram Hey (1997) e Duncan 

(2004), esta prática encontra expressão nos discursos reguladores em torno da sexualidade, 

aparência e comportamento de outras meninas como um modo de construir categorias de si e 

do outro.  

Pesquisadoras de contextos sociais do Reino Unido e dos Estados Unidos, como Harris 

(2005) e Ringrose (2007) defendem que políticas heterossexualizadas, muitas vezes violentas, 

incitam meninas a se pôr em disputa, influenciadas por culturas de consumo baseada no 

mercado competitivo e de desempenho acadêmico. Ressalta-se, então, as especificidades 

culturais e sociais dessas investigações com as quais este estudo dialoga.  

Nas escolas aqui pesquisadas, essa competitividade pareceu mais influenciada pelo 

contraditório discurso da “agência” sexual68 promovido pela cultura pop do funk, paulista, e do 

                                                 
68 Nesses estilos musicais as mulheres jovens encontram um espaço importante para exercer protagonismo através 

da dança. Segundo Pereira (2010), a exposição do corpo através de movimentos lascivos de coreografias evidencia 
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pagode, no contexto soteropolitano (somado a outras referências mediatizadas), juntamente 

com a percepção de um maior protagonismo feminino, observado na família e na comunidade. 

Não há qualquer relação com a busca por sucesso acadêmico, que não é um objetivo 

generalizado ou mesmo valorizado entre os estudantes ou oriundo de alguma política educativa.  

As falas de estudantes revelam que eles não percebem que a escola seja algo útil, 

mesmo. De modo geral, não houve uma associação entre estudo e ascensão socioeconômica. 

Na escola São Paulo, imagens midiatizadas de jogadores de futebol e funkeiros representam um 

modo ideal de ganhar dinheiro fácil. Muitos deles pensam em concluir o ensino obrigatório e 

ir trabalhar em shopping centers, em lotações [micro-ônibus] e mercadinhos, é o que tem aqui 

no bairro, diz Márcia (8º ano, 12 anos, escola São Paulo). A estrutura aqui é muito precária 

ainda, é um bairro jovem, explica a inspetora Eleonor. Já na escola Salvador, destaco a 

influência do tráfico de drogas nas comunidades dos estudantes. Por diversas vezes, ouvi 

discentes, que chamados a atenção por seu comportamento, afirmavam que para ser ladrão não 

precisa de estudo ou que familiares ganhavam bons salários e não possuíam elevada 

escolaridade. Em geral, não havia uma preocupação com a repetência de série; a escola era 

percebida sobretudo como um espaço de sociabilidade onde passavam tempo com os amigos, 

paqueravam e se divertiam em atos de indisciplina69. 

Em ambas as escolas, as jovens consumiam bastante tempo falando de garotos. Mesmo 

quando aspectos de uma rivalidade direta não eram tão evidentes, os emblemas externos da 

heterossexualidade motivavam conflitos: vestimenta, cabelos, maquiagem eram pontos de 

disputa, particularmente quando se sentia que alguma delas poderia se sobressair em relação às 

demais. A sua cena social fundava-se em discursos de heteronormatividade. 

As meninas são encrenqueiras, uma que corta o cabelo de um jeito, já provoca cinco, 

seis. A outra que comprou um tênis diferente, causa inveja em outras quinze, disse Renata (11 

anos, 7º ano, escola São Paulo). Rita (12 anos, 8º ano, escola São Paulo) ratifica essa espécie 

de pedra angular das relações entre meninas: [...] sempre tem uma que tem uma coisa melhor 

que a outra, e aí aquela outra já fica criticando. Às vezes não fala que é isso, mas é. As meninas 

já gosta de abusar, colocar apelido, porque tão achando que ela estava se amostrando.  

                                                 
uma relação mais explícita com a sexualidade. Por outro lado, contraditoriamente esses estilos musicais se referem 

a uma representação da mulher como vadia.  
69 Em sua etnografia a socialidade juvenil entre uma zona periférica de São Paulo, Pereira (2010) descreve a 

centralidade do lazer e da gozação no cotidiano escolar e o concomitante retraimento da percepção dos benefícios 

da educação formal pelos estudantes. Segundo o autor, o questionamento ou desafio à ordem colegial expressariam 

também a falta de diálogo entre a instituição e os discentes e o acentuado descompasso entre os repertórios juvenis 

(imaginário, comportamento, vestimentas e identidades) e o repertório escolar. 
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As adolescentes empregavam bastante esforço e tempo na regulação do tornar-se 

socialmente conhecidas. Sobrepor-se às outras colegas pontua um drama coletivo que, como 

Simmons (2011) colocou, é recebido com duras represálias. Disciplinar aquelas meninas que 

eram vistas como sexualmente agressivas era tido pelas outras como um exercício regulador 

deveras prazeroso. Como caso exemplar de concorrência heterossexual, optei por narrar um 

episódio de ritual público de punição à uma reconhecida menina “má” (Nicole, 6º ano, 12 anos), 

que presenciei na escola São Paulo, feito com o intuito de reafirmar, e preservar, a feminilidade 

normativa.  

Um aluno recém-chegado, do 8º ano, motivou uma série de confrontos entre garotas do 

7º e 8º anos. Elas ficaram alvoroçadas com sua presença: o consideravam bonito, estiloso e com 

roupas boas. Notei a ansiedade delas, algumas falavam que queriam ficar com ele. Percebi que 

era muito importante ser a primeira a ficar com o novato. Jéssica (7º ano, 12 anos) sintetizou 

tal ideia: tudo mundo comenta, todo mundo fica sabendo, enquanto as outras tão só no desejo... 

depois... ele vai ficar com elas, mas só eu já sei como é, eu fui a primeira que ele quis. Não é 

de ficar só por ficar. Era premente o anseio da efêmera fama, arranjar discussões ou brigas era 

uma forma bastante acessível de se tornar conhecida. Como muitas delas afirmaram, todo 

mundo fica falando de você dois ou três dias. Essa menina se destacaria e seria motivo de 

conversas entre colegas, além de muitas vezes despertar o interesse de outros meninos da escola. 

Foi enviado um bilhete anônimo para o novato, dando conta que Luana, do 6º ano (11 

anos), estava apaixonada por ele. As colegas consensualmente entenderam que Nicole foi a 

autora do bilhete. Esse era o modus operandi dela. Duas meninas do 8º e do 7º anos iniciaram 

uma discussão com Nicole, outras três vieram e ameaçaram bater nela. O objetivo era impedir 

um avance na disputa pela atenção do garoto, ainda que fosse mascarado como uma indignação 

com a atitude de Nicole ou a defesa de Luana. E se ele tivesse se interessado em ficar com 

Luana?  

Após o término das aulas, já do lado de fora da escola, incitada por amigas e colegas, 

Luana foi tirar satisfações com Nicole. Aparentemente, ela iria bater em Nicole, mas 

curiosamente ela era a mais serena dentre todas as que estavam na roda composta por doze 

delas. Essa roda foi empurrando Nicole, jogando-a de um lado para outro, empurrado sua 

cabeça enquanto ela tentava se proteger dobrando as mãos sobre a cabeça e encolhendo o corpo 

(nada com o propósito deliberado de machucar, mas sim um ritual de correção), falando o 

quanto ela era insuportável, o quanto não gostavam dela, o quanto ela merecia uma lição. 

Enquanto Luana apenas perguntava: Por que você fez isso?, as outras faziam pressão para que 

ela batesse em Nicole, empurravam-na em direção a ela. O incômodo delas parecia muito maior 
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do que o de Luana. O alvoroço terminou com a dispersão das meninas pelas inspetoras, que 

separaram e levaram Nicole para dentro da escola até que alguém da família fosse buscá-la. Os 

garotos, e outras garotas, ficaram olhando, rindo e dando gritos de incentivo. 

Fiquei impressionada com o fato de todos (dos estudantes à direção) terem certeza de 

que foi Nicole quem escreveu o bilhete, pois isso representa a sua institucionalização como 

praticante de bullying, com uma forma própria de agir, que prossegue mesmo com o 

conhecimento geral. Ela costumeiramente causava problemas, atritos entre colegas, não era 

querida nem bem-vista pelas garotas, mas sempre conseguia se encaixar em grupos de amizade. 

Larissa e Júlia (6º ano, 10 e 11 anos), por exemplo, foram enfáticas ao dizer que ninguém 

gostava dela e que ela não tinha amigos, mas Nicole sempre circulava entre colegas, fazendo 

amizades e revelando segredos por meio de bilhetes e fofocas, pedindo dinheiro emprestado e 

dando calote.  

A natureza ritualística desse episódio foi ratificada, ao longo do semestre, nas posturas 

ambíguas das envolvidas: apesar de relatem desagrado com o comportamento de Nicole, e 

tecerem críticas às atitudes negativas dela, narravam os casos de bullying ocorridos como 

naturais. De fato, Nicole era tratada pelas meninas como mais uma personagem inerente àquele 

universo. Ela instigava momentos de zoação na sala, e isso lhe conferia apoiadores, pois gerava 

movimento e excitação em um ambiente marcado pelo tédio da disciplina e da exigência de 

bom comportamento. Em um espaço físico com dimensões reduzidas de circulação, a vigilância 

panóptica que ocorria mesmo durante o recreio, quando as inspetoras e o próprio diretor 

observavam as ações dos estudantes, deixava pouca margem para a ocorrência de algo fora do 

padrão normal, do esperado.  

Ainda que, como várias jovens afirmaram, ela causasse problemas, sempre integrava 

algum grupo de amizade, não sendo socialmente excluída, de fato. Isso me fez pensar que, em 

verdade, suas ações de bullying são interpretadas como eventos efêmeros e constituintes da 

engrenagem de convívio social local. Embora ocasionasse algum transtorno nos 

relacionamentos entre colegas, ela cumpria um importante papel instrumental: atuava como 

intermediária (mensageira) de meninas em situações que elas não tinham coragem para falar 

pessoal ou abertamente com outros. Desse modo, pode-se destacar a atuação de Nicole na 

dissimulação ou no encobrimento de intenções das colegas. A maioria dos segredos que 

revelava por meio de bilhetes ou escritos nas mesas dos estudantes, era acerca de interesses 

afetivos por menino ou xingamentos de desafetos, rivais ou ex-amigas. Expor esse tipo de 

interesse é sempre um momento delicado e gera insegurança ante uma possível negativa, como 

nos conta Marília (7º ano, 11 anos, escola São Paulo):   
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É muito difícil. As meninas são muito mais tímidas do que os meninos, porque 

pode ser que ela queira ficar... igual eu mesmo, eu quero ficar com Ivo, mas 

só que não tenho coragem de chegar e falar “Eu quero ficar com você”, na 

frente, dizer assim cara-a-cara, e nem no face, até hoje eu não tenho coragem 

de falar. Porque pode ser que ele me dê um não, aí eu fico triste, fico com 

vergonha, não poder mais falar com ele... As meninas pensam em todas essas 

coisas e vai e não fala. Aí pode ser que alguma amiga, ou ele saiba por alto 

que uma menina quer ficar com ele, possa ser que ele fique com a menina, ou 

possa ser que não, possa ser que nem ligue que não sai... pensa que não... 

“Ah. Não é comigo isso”, que faça de conta que ele nem soube e continua 

normal. 

Essa briga com Nicole, que violou as regras de bom comportamento de uma amiga, ao 

revelar um segredo, ao mesmo tempo, pôs em causa (além de questionar), ao menos 

parcialmente, a prescrição normativa da “mocinha” –, trazendo à baila uma feminilidade 

competitiva, em disputa por popularidade (DUNCAN, 2004, 2006; CURRIE; KELLY; 

POMERANTZ, 2007). A disputa entre Luana e as demais interessadas no garoto tornou visível 

o terreno da hierárquica competição sexual (RINGROSE, 2008) e, desta forma de confronto 

que integra a sua cultura.  

Conforme relatado por garotas de ambas as escolas, majoritariamente, as brigas e 

discussões entre meninas eram motivadas por ciúmes de namorados ou ex-namorados. A raiva 

era dirigida para outras garotas, ao invés dos garotos que as traiam. Me causou estranhamento 

que elas sentissem raiva ou revolta ao ponto de entrarem em conflito por ex-namorados, mesmo 

quando já estavam se envolvendo com outro menino. Por diversas vezes, as assuntei acerca 

dessa inquietude e elas traziam como justificativa proteger a reputação ante uma rival, no caso 

daquelas envolvidas nos conflitos, e de ciúme, por outras respondentes.  

Certa feita, na escola Salvador, conversei com duas jovens que discutiram por terem 

ficado com um menino ao mesmo tempo. Kelly (6ª série, 13 anos) teve dificuldade de falar 

sobre o assunto, mas Lucília (6ª série, 12 anos) explicou: Não é assim essas coisas. Se você não 

faz nada, fica calada, fica quieta... as pessoas vão fazer, de novo, e de novo e sempre. Você tem 

que ir lá e mostrar quem você é, dizer “Ó, comigo ninguém faz isso, não”70.  

Foram-me narrados vários episódios de ciúmes em tramas de “traições” nesta escola, 

nas quais meninas e garotos ficavam com duas (ou mais) pessoas no mesmo período, em uma 

configuração (generalizada) de relacionamentos extremamente fluídos, que lembrava uma 

                                                 
70 De modo semelhante, Fonseca (2004) descreve as reações de mulheres à infidelidade conjugal do marido. A 

raiva era dirigida exclusivamente contra a amante, as esposas sentenciavam a responsabilidade da “outra” que 

sabia se tratar de um homem que não deveria se envolver sexualmente. A “mulher valente”, que fala a autora, 

confronta agressivamente a amante para manter seu marido. É uma imagem feminina que enuncia ao ambiente 

social sua altivez. 
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readaptação do célebre poema “Quadrilha”, de Carlos Drummond de Andrade71: Milena tava 

com Paulo Cesar, e tava ficando com Tomas, que namorava com uma amiga minha, aí dois 

dias depois ele já tava metendo corno nela com a melhor amiga dela. Ela soube. Ela continua 

falando com a guria, mas acabou tudo com ele (Laura, 5ª série, 13 anos, escola Salvador).  

Segundo Stela (6ª série, 14 anos), uma namora com o ex da amiga e o outro namora 

com a ex-amiga. Há de se atentar que essa dinâmica relacional está igualmente inserida na 

construção das identidades de gênero masculina e feminina. Como foi dito por muitas 

adolescentes, avaliado como problemático para elas, os garotos sentem necessidade de se 

afirmar no âmbito sexual e, assim, de autoproclamarem-se como melhor do que os outros, que 

pega mais que o outro, aí o outro vai e pega a mesma menina (Adriana, 6ª série, 16 anos). De 

mesmo modo, para Stela, as brigas entre as meninas emergiam dessa disputa sexual: se ela 

pegou, eu vou pegar também porque sou melhor que ela... aí, depois vão tirar satisfação com 

a outra. Nessa dinâmica de interações sexuais, se destacava a figura da talarica ou fura-olho, 

que encerra uma tática de fazerem-se de amigas para ficarem abraçando e beijando no rosto 

os meninos que têm namorada, que elas querem ficar (Bethânia, 8ª série, 15 anos).  

Em conversa com um grupo da 6ª série, Vitória, de 13 anos, ressaltou que namorado dá 

dor de cabeça, pois sempre havia garotas flertando com ele. Na semana seguinte, avistei Pedro 

(8ª série, 17 anos), seu namorado, com duas jovens, uma delas é a ex-namorada, Thaís. Ela o 

abraçava e o olhava nos olhos, colocando as mãos em volta do pescoço dele. Como amigos, 

geralmente expressavam carinho mediante abraços e carícias, era possível pôr em dúvida as 

intenções das talaricas. Mas Pedro ainda namorava Thaís quando a pediu em namoro. Milena 

(amiga de Vitória) me contou que Thaís ainda gosta de Pedro e que tão logo ele começou a 

namorar com Vitória, ela tornou-se a melhor amiga desta. Vitória tinha ciúmes da relação deles, 

mas agora acredita que ela gosta de outro menino. 

Esse cenário de relacionamentos fugazes e de afirmação da identidade heterossexual 

constitui a disputa entre as adolescentes. Nesta concorrência, elas instrumentalizam a regulação 

do poder mediante a vigilância do comportamento sexual umas das outras. Walkerdine (1997) 

sinaliza que a regulação da sexualidade diz respeito a (ambivalente) representação social das 

“meninas” tanto como inocentes quanto sexualmente atraentes. Em consonância, Fine (1988) 

chama a atenção para este tipo de duplicidade cultural como refletindo um “discurso de falta de 

                                                 
71 João amava Teresa que amava Raimundo, que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili, que não amava 

ninguém. João foi para o Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para 

tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. In: DRUMMOND 

DE ANDRADE, C. Alguma poesia. São Paulo: Companhia das letras, 2013. p. 54. 



135 

 

desejo” de garotas. Entendo que essa “falta de desejo” pode ser significada como a pureza 

feminina preconizada nas normas de gênero vigentes. A autora ressalta que embora elas, de 

fato, policiem as fronteiras da feminilidade através de fofocas e exclusão social sobre a 

aparência e agência sexual, o fazem em uma perspectiva masculina hegemônica. Os garotos 

não precisam estar fisicamente presentes para influenciar o comportamento de garotas; eles 

simplesmente precisam estar presentes em suas “cabeças” (HEY, 1997; HOLLAND et al., 

1998).  

Com base na avaliação de outros, a realização da feminilidade não é automática nem 

segura, não importa o quão bonita ou sexualmente atraente uma garota possa ser. Os corpos das 

jovens e suas autoapresentações estão sob constante avaliação dos pares. Como outras pesquisas 

apontaram, há um equilíbrio delicado a ser negociado entre a execução de feminilidade 

normativa e a regulação de si e das outras. Compreendo que é sobre a realização de uma 

performance de gênero equilibrada que se conforma a vigilância entre as meninas. Elas devem 

atender a uma série de exigências culturais inscritas na tensão entre os dois polos constitutivos 

da identidade feminina (pureza-poluição e inocência-corrupção), sem pender a uma das 

extremidades: as meninas estão sob o julgo de um modo de ser culturalmente produzido e 

monitorado por convenções que impõem que elas devem ser, mas não muito, autoabsorvidas 

sobre sua aparência; devem ser atraentes, mas não vistas como sexualmente para frente; devem 

ser bem-comportadas, mas não vistas como otárias ou bestas; notadas e apreciadas pelos 

colegas, mas não chamar muita atenção sobre si próprias, e assim por diante.  

Há um discurso corrente que sanciona a garota mais certinha como um ideal de 

feminilidade. Esse tipo de menina é exaltado pelas aderentes a feminilidade enfatizada mais 

novas, e que ainda não iniciaram sua vida sexual. Elas costumavam transformar fatos ocorridos 

com colegas de turma em fofocas, espraiavam (e insuflavam) essas histórias como narrativas 

alegóricas permeadas de atos censuráveis, nas quintas e sextas séries. Exemplifico esse discurso 

e prática com trechos de entrevistas que fiz com Andreia (5ª série, 11 anos, escola Salvador) e 

Lili (5ª série, 12 anos, escola Salvador), respectivamente: 

Andreia: Você viu Renata, aquela da quinta série? Tava como Jonas. Fora da escola, eu 

já vi ela toda molhada... tava era na praia do IBIS... Essas meninas vai  pra lá fazer 

osadia... 

[...] 

Andreia: Já soube que Marina tirou a virgindade [de boca]? 

Eu: É?  

Andreia: É, tirou porque... é assim, como essas meninas gosta de contar vantagem que já 

e tal, de ficar procurando frete72 como os meninos, aí na hora teve um dia que ela conheceu 

                                                 
72 Frete é uma gíria baiana que significa paquera ou flerte. 
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um menino que estuda mais aqui não, ele saiu porque ele brigou. Ela foi pro barranco, 

eles começaram a se beijar, aí na hora, um moço viu, chamou a polícia. Aí as amigas dela 

ao invés de ajudar ela, não, saiu correndo e deixou ela lá, quase a polícia pega ela se 

beijando, já beijou ele na sala, já beijou onde fica a árvore, eles se beijam por ali, fica 

procurando frete como os meninos, senta no colo dos meninos.  

Lili: Rita (12 anos), mesmo, já rapou a escola toda e está com namorado. 

Eu: Por que você diz isso? 

Lili: Porque ela fala e faz na frente. 

Eu: Nunca ouvi ela falar nada... 

Lili: É? Mas ela não tem vergonha de se desvalorizar.  

Eu: Por que você acha que isso é desvalorizar? 

Lili: Porque mulher quando tem namorado, fica e vive pra uma homem só, ela é fiel, ela 

se cuida, ela sabe a hora certa... 

Lili: A menina que fica muito atenta a essa questão da sexualidade tira a emoção toda, a 

magia toda que uma mulher tem, aí acaba desvalorizando. É a mesma coisa das meninas 

que gostam de funk, de pagode, acaba no meio por causa da batida, dançando, rebolando, 

se acabando, porque acha isso bonito, mas elas tão ajudando a esculhambar a qualidade 

feminina. Isso é horrível. 

Eu: E o que é a qualidade feminina? 

Lili: É se respeitar, ser fiel, se comportar de um jeito descente... 

A imagem da “puta” remete ao “discurso da falta de desejo das meninas” (FINE, 1988). 

Por meio dessa representação, o bullying entre elas atinge maior expressividade na regulação 

de condutas sexuais, traz à baila questões, tais como a menina enquanto destinatária de atenção 

sexual, ratifica o comportamento passivo das garotas nas interações heterossexuais, e restringe 

a discussão sobre seu desejo.  

As adolescentes que se envolveram em estratégias de sexualidade proativa relataram 

como benefícios dessa conduta, que elas foram percebidas como e se sentiram “poderosas”. No 

entanto, como já mencionado, as possibilidades de usar agência sexual são limitadas, em sua 

capacidade de criar condições de igualdade situada entre os gêneros. Ainda que haja uma 

sensação de poder sexual e a intenção de contrapor-se às normas heterossexuais, de fato, os 

elementos de resistência são intrinsecamente contraditórios. Em vez de desafiar a ideologia 

tradicional de gênero, terminam por reforçar a heteronormatividade.  

O entendimento de estarem submetidas à regulação sexual pelas colegas é sintetizada 

pela constância com que mencionavam a permanente ameaça de difamação. Igualmente, 

chamou-me atenção como elas apenas implicavam as colegas nesse trabalho de manutenção do 

padrão de gênero. Recorrentemente, elas escamoteavam ou simplesmente ignoravam a 

colaboração dos garotos em fofocas difamatórias.  

Intrigou-me que as jovens não desenvolvessem julgamentos similares de censura ou 

desagrado a participação de garotos. Uma provável razão para isso foi aventada por Skeggs 
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(2005): erguer fronteiras contra outras meninas era mais urgente, elas eram o “estrangeiro 

próximo” com quem não arriscariam ser associadas. As outras foram, portanto, uma imagem 

reconhecível: “a figura do limite moral constitutivo na proximidade” (p. 970). Assim, como dos 

meninos não se esperava que seguissem as mesmas regras, eles não foram julgados de forma 

semelhante.  

A entrevista com Marta (8ª série, 14 anos, escola Salvador) localiza essa discussão: 

Marta: Tem umas meninas que gostam de difamar as colegas, por isso que eu não falo 

muito com essas meninas daqui. 

Eu: Por isso você falou de concorrência? 

Marta: É, por causa disso. Tem algumas meninas daqui que me acha oferecida, puta, essas 

coisas assim. Por quê? Eu tenho uma coragem que elas não têm. Eu vou lá e consigo. 

Eu: Você já fez isso? 

Marta: Já, não tenho vergonha não. Eles até se espantam um pouco porque estão 

acostumados com as amigas ir, não a pessoa. Mas eles gostam também. 

Eu: Eles gostam? 

Marta: Porque a pessoa é decidida. 

Eu: Mas você já teve problema? 

Marta: Sim, teve um menino que eu fiquei com ele, depois eu ouvi ele dizendo por aí que 

eu que cheguei nele, que isso é jeito de puta. 

Eu: Se um menino acha que uma menina que tem mais atitude, é puta? 

Marta: Não, os meninos não acham isso não. 

Eu: Não? 

Marta: Quando o menino diz isso é porque provavelmente ele tá gostando daquela menina, 

só que aquela menina não gosta dele e quer pegar outro.  

Eu: Mas, e o menino que te chamou de puta para os amigos? 

Marta: Por causa de outras meninas... "Por causa de uma, todas pagam", não falam 

assim? Tem menina que tem atitude, mas é puta mesmo, tem menina que é assim porque é 

dada mesmo, então, quando os meninos pega já menina assim, eles acham que qualquer 

outra menina é assim também. 

A tensão é instaurada na persistente necessidade de se afastar do rótulo de puta. Em 

discursos cambiantes, elas afirmavam e atribuíam alto valor a sua atitude progressista e o 

exercício do direito de liberdade sexual, para em seguida fazer ponderações críticas às meninas 

putas. Em verdade, algumas delas já haviam padecido ao rótulo, e no intento de distanciar-se 

dos efeitos temerários, agiam de forma dissimulada, minimizando suas próprias ações. 

A adoção de uma lógica de ação divergente ao culturalmente esperado pode gerar riscos 

a reputação moral. Duarte (1987) fala da dissimilação ao descrever o jogo de sedução da mulher 

com movimentos “estratégicos” de resistência, para então ceder paulatinamente aos anseios 

(sexuais) do namorado. Esse ritual de atração segue a expressão popular do “quando mais 

difícil, melhor”. É nesse lapso do flerte que as adolescentes põem-se sob o policiamento mais 

intenso dos pares. No ato da difamação é feita uma denúncia que atende a um simples 

questionamento de se nessa performance foi ultrapassado algum limite de compostura. Em 
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diversos momentos, elas sentenciavam: por causa de uma, todas pagam. A diferença estava em 

alguém se pôr a anunciar ou não que o Rei está nu73. Assim, através de seus comportamentos, 

algumas delas podiam, simultaneamente, desafiar modos heterossexuais convencionais, 

enquanto reproduziam discursos tradicionais da feminilidade para resistir a imagem de vadia. 

Shirley, que se posicionava como uma jovem sexualmente proativa (pedia diretamente aos 

garotos para ficarem), procurou se distanciar da alcunha de puta e assinalava uma narrativa 

contraditória acerca da liberdade sexual das meninas:  

Eu: Entendo, as amigas fazem isso [vão contar ao garoto que sua amiga quer ficar com 

ele]... 

Shirley: Depende da menina porque hoje a pessoa já pede pra ficar, hoje as meninas tão 

dando em cima dos meninos e antes não, antes os meninos tinham que dar em cima das 

meninas. Agora é diferente, as meninas tão dando em cima dos meninos. 

Eu: O que você acha disso? 

Shirley: Eu não acho isso tão certo, mas também não isso tão errado, tem que ver direito, 

porque uma coisa é você dá indireta que você tá gostando da pessoa, outra coisa é você já 

quer atacar a pessoa, pra beijar e às vezes ela pode ser mal falada, pode ser oferecida, 

esses negócios assim 

Eu: Podem falar que ela é oferecida... 

Shirley: É, até o próprio menino pode falar isso, se ela não souber como fazer, o menino 

pode chegar e falar isso daí. Mas hoje em dia não é mais beija e conversar não, só com 

alguns, hoje em dia você beija e já vai logo pra cama. É, hoje em dia é assim... 

Eu: Como? 

Shirley: As meninas de 12, por isso que as meninas tão ficando muito mais grávida, 

pegando doença... 

Eu: E você, como foi? 

Shirley: Quanto tinha 12 anos só gostava de pegar menino de 21, 22, por aí, nunca peguei 

menino da minha idade não porque eu sempre achei esses meninos da minha idade muito 

criança, não tinha nada na cabeça, aí eu gostava sempre de pegar homem mais velho, 20, 

21, 22... 

A noção de que as meninas devem se “privar” para evitar uma imagem negativa repousa 

sobre a perniciosa ideia de que as escolhas têm consequências, advinda da percepção da 

desigualdade de gênero. Em suas narrativas, elas salientaram a dificuldade e constante 

negociação envolvida em posicionar-se como sexualmente proativa sob o risco de ser rotulada. 

Na regulação de corpos e expressão corporal, o bullying era o principal recurso empregado por 

elas próprias para que os garotos consolidassem posicionamentos negativos sobre as 

concorrentes. Mesmo tendo afirmado em diversos momentos que as meninas de hoje são 

autorais, quando elas querem vão lá e fazem [tem iniciativa de pedir um garoto para ficar], 

Yolanda (5ª série, 11 anos, escola Salvador) também buscava se precaver do envolvimento em 

fofocas de acusação como puta por suas colegas: 

                                                 
73 “A roupa nova do imperador” é um conto de fadas de autoria de Hans Christian Andersen, inicialmente 

publicado em 1837. 
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Yolanda: Tem muita fofoca, muita fofoca que chamam de puta. 

Eu: Eu já ouvi muita conversa de que uma menina é atirada, que é puta. 

Yolanda: Chamam de puta mesmo, eu que chamo de atirada porque eu consigo ver as duas 

formas da história. 

Eu: Como assim? 

Yolanda: Eu prefiro chamar de atirada porque eu vejo que também é uma qualidade 

Eu: Que tipo de qualidade? 

Yolanda: É pra nível social, aí chamam de atirada ou de dada a menina que fica andando 

atrás dos meninos. 

Eu: Sim... 

Yolanda: Então, consequentemente, ficam esculhambando... a menina acaba sendo mal 

falada. 

Eu: Você disse que já pediu menino em namoro e para ficar, qual a diferença? 

Yolanda: Eu sou também, não vou mentir, não, mas eu só fico andando com os meninos 

porque eles me consideram. Eu me considero mais amiga dos meninos do que das meninas. 

Eu: Então como você também é amiga deles, é diferente? 

Yolanda: Sim, são faladas porque dizem “Ah, essa daí só fica”. Eu acho que hoje os 

meninos querem mais as meninas românticas do que as meninas que estão sendo atiradas, 

que fica logo em cima e tal... 

Eu: Ah... 

Yolanda: Eu me considero romântica. 

Dessa forma, ao invés de se posicionarem como sujeitos desejantes, essas adolescentes 

reproduzem a construção cultural da passividade feminina. Meninas que violassem esta 

construção da feminilidade adequada eram fortemente estigmatizadas. O poder do rótulo é que 

ele pode ser aplicado a qualquer momento, por razões que raramente se referem ao 

comportamento sexual. Neste sentido, para evitar o rótulo potencialmente ruinoso, as meninas 

punham-se a gerenciar constantemente suas autoapresentações, postergando sua própria 

liberdade e desejos. O rótulo resulta em diferenças de gênero no comportamento, reforço do 

poder dos garotos e distinção entre as meninas, opondo as “boas” às “vadias”. 

Neste estudo, as construções de feminilidade tendem a consolidar a respeitabilidade por 

meio da desidentificação das adolescentes com identidades abertamente sexualizadas. A 

desidentificação com estas posições de sujeito é o que faz das suas identidades coerentes 

(SKEGGS, 1997). Na concepção das participantes de ambas as escolas, feminilidade é algo que 

resulta da respeitabilidade. Isto é, uma menina prova ser respeitável quando é percebida como 

mostrando elementos da feminilidade enfatizada.  

Respeitabilidade tem sido importante para outros autores também, mas só como uma 

das várias características-chave (LEES, 1993; HEY, 1997). Nesta investigação, a puta foi 

sempre uma arma a postos, pronta para disparar. Tendo tal categoria como norte, as jovens 

foram capazes de reforçar e reproduzir a ideia de comportamento certo, em noções do ideal 

convencional. O discurso da feminilidade normativa tende a ser o mais poderoso, inscrevendo 
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modelos de condutas e de apropriação do social. A compreensão das meninas de si mesmas 

dentro destes discursos insere-se na ideia de ser vista como normal e ser aceita pelos pares, ou 

mais especificamente pelos meninos. Embora o policiamento através de códigos de 

comportamento e vestimenta fosse comum a todas meninas, ele foi intenso nas meninas 

menores que seguiam estritamente o modelo de feminilidade normativa.  

Os garotos mais velhos costumavam imprimir críticas mais severas à conduta sexual das 

colegas. Segundo Rogério (8ª série, 15 anos, escola Salvador), puta é aquela menina que não 

sabe se comportar, a menina que é só pra fuder e dar um tchauzinho, não serve para namorar74. 

A fala dele nos ajuda a entender que o cerne da regulação é o poder de fixar uma “má reputação” 

que, por sua vez, limita as possibilidades da menina desenvolver relacionamentos afetivos 

sérios.  

A maioria dos casais de namorados da escola era composto por estudantes da sétima e 

da oitava série. A recriminação àquelas que ficam com bastante frequência é um consenso entre 

garotos de ambas as escolas. Essas meninas passam a ser vistas como galinhas, “não-sérias” e 

“não-confiáveis”, passíveis de rejeição tanto da parte dos garotos como das meninas. Tal como 

um diálogo com Pedro (8ª série, 17 anos, escola Salvador) ilustra: 

Eu: Você acha que há diferença entre as meninas e os meninos em relação a querer ficar 

ou preferir namorar? 

Pedro: Eu não acho que tem muita diferença não. Mas hoje em dia não tem muito romance. 

Hoje em dia o povo quer saber de ficar num dia e no outro já tá pegando outro, não quer 

saber de relacionamento sério. É raro ver uma pessoa namorando sério hoje. 

Pedro: A menina pra mim [namorar] tem que ser verdadeira. Não trair. Isso, não pode... 

E pra ficar, a menina não pode ser daquele tipo que fica com um, fica com outro, eu não 

gosto desse tipo de menina. Tipo, se eu tô ficando aqui hoje, aí amanhã ela tá com outro, 

com certeza! É feio. Eu não gosto disso mesmo não. 

Eu: Por que você acha que fica feio? 

Pedro: Fica feio pra ela mesmo, não se dá valor, ficar pegando os outros. 

Eu: E os meninos comentam? 

Pedro: É, fica comentando. “Ó pá lá. Já tá pegando de novo... É puta”. 

Eu: Os meninos falam, mas mesmo assim ficam com essas meninas putas, né? 

Pedro: É. Não tem problema. Fica é normal, namorar é que não. Todo mundo sabe. 

[...] 

Eu: Como é que você vê as meninas, em geral?  

Pedro: Eu acho que assim, antigamente as meninas queria namorar sério, viver um 

romance, se apaixonar, mas hoje em dia as meninas não querem nem saber disso mais, 

não quer relacionamento sério, só quer ficar, ficar, ficar. Não quer nada sério, só quer 

brincar.  

Eu: E como você vê isso? 

                                                 
74 A literatura antropológica brasileira é farta na descrição e problematização da oposição entre mulheres da casa 

e mulheres da rua, expressão da moralidade sexual que organiza os códigos morais e os contextos afetivo-sexuais 

de homens e mulheres. Cf. DaMATTA, R. A casa e a rua: espaço, cidadania, mulher e morte no Brasil. Rio de 

Janeiro: Rocco, 1997. 
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Pedro: É um problema... 

Eu: Por quê? 

Pedro: Por que ficar? Que graça tem ficar? Aí fica e tchau. 

Em um estudo que problematiza a infidelidade feminina através das categorias da 

mulher “gaieira” e do “corno”, Aquino (2008) sinaliza que a traição masculina é naturalizada 

no meio social, mas a mulher infiel é estigmatizada, sendo alvo de fofocas depreciativas de 

mulheres respeitáveis da vizinhança. A fama de “gaieira” significa a desonra feminina. 

Consoante, o discurso ora apresentado realça a própria condição de ser “homem, que torna 

incabível aceitar a vulgaridade feminina. A garota deve esperar, dar um tempo antes de ficar 

com outro. A “fidelidade” pretendida nesse contexto não é o comprometimento com um rapaz 

em particular, mas aquiescência à moralidade feminina que prescreve a moderação sexual. É 

nesse sentido que a dissimulação torna-se uma peremptória forma de proteção a respeitabilidade 

das garotas. A reputação depende de sua capacidade de mostrar decência e encobrir atos de 

potencial estigmatização. 

Tanto por meio de autovigilância, quanto da vigilância das outras, as adolescentes 

pareciam estar regulando o que Hey (1997) descreve como a “presença social coercitiva do 

olhar masculino” (p. 128). As narrativas contraditórias, supracitadas, indicam a disputa dessa 

micropolítica, mas também a vulnerabilidade de status decorrente desse jogo de 

desidentificação. O discurso do eu sou direita; eu sou normal; eu faço tudo que as meninas 

direitas fazem é uma estratégia para salvar as aparências. Recorda-se aqui da teoria de 

negociação da face (TING-TOOMEY, 1988) que sugere que, quando a face75 de uma pessoa 

está ameaçada, ela tentará salvá-la, a fim de defender sua imagem social. Muitas vezes, a 

retaliação ou avaliação crítica de condutas de outras colegas eram usadas para tentar proteger 

sua face ao legitimar suas ações no contexto de seu mundo social. Liz (8º ano, 13 anos, escola 

São Paulo) explicou esse aspecto das relações heterossexualizadas: Se todo mundo sabe, de 

todo mundo que você pega, pode trazer problema, pode ser constrangedor, a pessoa não quer 

que fiquem pensando, falando também, que você é uma vagabunda.  

Na escola Salvador, não se envolver com os garotos da escola foi muito citado enquanto 

modo de evitar uma possível associação com o rótulo de puta, especialmente pelas maiores. 

Em verdade, os meninos desse colégio foram definidos como muito crianças, não têm nada na 

cabeça, não sabem conversar, não sabem tratar uma mulher com respeito, gostam de ficar 

falando as coisas com os outros, de ficar tirando vantagem. Em geral, elas afirmavam preferir 

                                                 
75 A face representa a própria autoimagem positiva da pessoa construída de si mesma para uma determinada 

situação social. 
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se relacionar com garotos mais velhos, na faixa dos 17 a 22 anos. Depois das aulas, as garotas 

mais velhas costumavam ir a pracinha do Ansião conversar, beber e ficar, principalmente com 

garotos da escola contígua (de ensino médio).  

As falas de Paloma (6ª série, 14 anos) e de Vitória (6ª série, 13 anos) ilustram as razões 

do descontentamento delas. Paloma conta que: Quando a menina tá estressada, fala “Ah, isso 

é falta de sexo. É falta de pica”. Fala assim mesmo, que é dono dela. Ainda chega a falar 

assim: “Ah, porque não tem nada pra pegar nessa menina aí ó. É porque se eu pegar é pra 

bagaçar”. Já Vitória pontua que os garotos mais novos são muito galinhas e não têm respeito 

com os sentimentos, não se importam de fazer as meninas sofrer. Ela narrou a história de Paola, 

que Emerson deixou ela pensar que ele gostava dela, ficou incentivando o sentimento dela e 

ela ficou um tempão correndo atrás dele. Ele namora com Bethânia e só fala no facebook, na 

escola ele não fala com ela, não dá atenção, não fica com ela, fica com os amigos, abraçando 

outras meninas, beijando outras meninas no rosto. 

Ante a repreensão ostensiva da puta fazia-se um sutil trabalho de fronteira estabelecendo 

seu posicionamento moral. Majoritariamente, as jovens não colocavam a si próprias no topo de 

uma hierarquia moral, mas estavam preocupadas em não serem posicionadas com um estigma, 

como besta ou puta. A preocupação de evitar posições hierárquicas inferiores pode contribuir 

para sustentar o padrão normativo. Como as meninas tendem a participar de forma consistente 

desse tipo de trabalho – enquanto os garotos podem distinguir-se mais flexivelmente – é 

provável que persista uma fronteira simbólica entre elas e entre elas e eles. 

Diferenciar-se da posição de sujeito puta é absolutamente central para as relações de 

poder na feminilidade heterossexualizada. Assimilar o discurso do bullie para esta 

especificidade termina por apagar o conteúdo das experiências vividas pelas jovens. Conceitos 

de bullying mostram-se ineficazes para abordar (abarcar) a complexidade da dinâmica em jogo. 

É preciso trazer ao centro das discussões a economia competitiva das relações de poder 

(heterossexualizada), com a forte presença da feminilidade heteronormativa no cotidiano das 

meninas.  

Ser direita transmitia significados de complacência e maturidade, enquanto descritores 

das mudanças que as garotas devem cumprir no ciclo da adolescência. Este ajuste assinala as 

diferentes formas para acessar a popularidade entre as garotas mais novas e as mais velhas: as 

primeiras orientavam-se por chamar atenção, ser indisciplinada como um modo de decretar sua 

independência; as segundas deviam expressar conformidade com as normas de gênero, 

sinalizando uma mudança de códigos culturais.  
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Essa mudança de representações simbólicas marca a transição da infância para a 

adolescência. As identidades de gênero são afirmadas no engajamento desses comportamentos 

ritualizados que infundem características “femininas”. O interesse em relacionamentos afetivos 

intensifica a pressão para ser convencionalmente feminina. Ações rituais que integram meninas 

na adolescência são mobilizadas para que seus colegas reconheçam-nas como bem-sucedidas 

em realizar os atributos associados à feminilidade enfatizada. Elas tiveram que aprender a negar 

eficazmente representações infantis e tomar medidas para avançar em direção a uma 

adolescente. As suas preocupações focais evidenciam uma conscientização e a sua adesão à 

ordem normativa, através da qual podem demonstrar o seu crescimento, maturidade e distância 

de aspectos desviantes.  

***** 

Neste capítulo busquei mostrar como o gênero é incorporado e construído no “fazer” 

das interações sociais cotidianas. Entendendo o gênero como uma construção simbólica, 

assinalei formas através das quais meninas introjetam os códigos culturais concernentes ao 

feminino, destacadamente a aparência e a atratividade sexual. Nesse processo de afirmação da 

sexualidade, destaca-se a competição por popularidade social, que pode ser compreendida como 

o reconhecimento do êxito da adolescente na realização dos atributos femininos. Compreendo 

a disputa por popularidade como um elemento da cultura de meninas que opera na apreensão 

de representações de feminilidade, à medida que instrumentaliza a regulação sexual entre elas.  

As relações de poder e vigilância originadas na disputa entre as jovens fundamentam a 

ideia do bullying como um recurso disciplinar da sexualidade normativa, que contribui para a 

manutenção e legitimação de fronteiras entre os gêneros. A regulação sexual dá-se 

primordialmente pela difamação das meninas desviantes como puta. Dessa forma, a 

feminilidade encontra-se fortemente associada a conduta respeitável, salientando a necessidade 

de uma identificação social das meninas como direitas.  

A análise centrou-se no arco do processo de aprendizagem de gênero que ocorre ao 

longo da adolescência. Nesse sentido, pudemos observar códigos culturais distintos entre as 

garotas menores, em fase de iniciação sexual, e das meninas mais velhas, que buscam 

demonstrar terem assimilado a normativa de gênero, sob o signo da maturidade pessoal. As 

mudanças de comportamento que destacam o tornar-se uma menina direita remete ao 

movimento de transição para idade adulta da mulher. 
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CAPÍTULO V 

BULLYING COMO JOGOS DE POSICIONAMENTO: 

(RE)PRODUZINDO DISCURSOS, NEGOCIANDO IDENTIDADES DE 

GÊNERO 

V.1. “As meninas hoje tão muito soltas”: os discursos institucionais que perfazem 

o processo cotidiano de regulação moral  

Neste capítulo, trato de formas que operacionalizam a difusão das normas sociais entre 

os pares. Inicialmente, apresento os discursos dos atores institucionais acerca das mudanças de 

comportamento das meninas, com vista a situar os constrangimentos cotidianos que permeiam 

as relações entre direção, gestoras disciplinares, professores e as meninas. Nas interações entre 

elas, por meio de categorias antagônicas, as adolescentes explicam as regras de gênero com as 

quais as pessoas se apoiam nas interações e conduzem suas vidas cotidianas. Centrei a análise 

na instrumentalização de episódios de bullying como jogos de afirmação de posições sociais.  

Na gestão de relações locais, a categorização é fundante por prover conhecimento (do 

senso comum) sobre conjuntos de pessoas. Ela infunde predicados normativos e 

comportamentos morais, que são usados para contrastar grupos e moldar o nosso ideário de 

gênero. Afixar as ações individuais à nomeação imputada é um aspecto importante do controle 

social entre as meninas. Nesta senda, a feminilidade é apreendida como uma categoria para o 

pertencimento social.  

Historicamente, o cerceamento da sexualidade conformou a partir da noção de pecado 

e da importância da renúncia aos prazeres sexuais. O pensamento de Santo Agostinho, que 

pregava a continência do corpo para manter a pureza da alma, fundamentou a normatização da 

vida cristã. A tentação sexual era uma provação temível e debilitadora, já que ecoava no corpo 

o pecado original cometido por Adão e Eva (BROWN, 1990; LAQUEUR, 2001). A culpa da 

tentação que incide sobre Eva, costura e sustenta as diferenciações morais de gênero. A 

sexualidade da mulher é engendrada na dicotomia moral da pureza-impureza, forjada entre o 

ter ou não vergonha, respeito e sensatez (DUARTE, 1987). Nesse plano, ela é 

representativamente encoberta e subjugada à dominante sexualidade masculina.  

As qualidades classificadas como femininas (ou masculinas) constituem medidas de 

avaliação do comprometimento e da capacidade de cumprir as normas sociais do gênero. 
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Ressalto o quanto essas características são abstratas e, por conseguinte, movediças. Levanto o 

seguinte questionamento: Como podemos estabelecer um padrão do que seja ser respeitosa, 

sensata ou séria? Quem ficará a cargo de tal incumbência? 

Associada à imagem social da adolescência/juventude como uma fase transitória de 

preparação para a vida adulta, está a compreensão da instabilidade juvenil. A experimentação 

é interpretada como desregramento e incapacidade de gerir a própria vida afetiva e sexual 

(DAYRELL, 2003; SOUZA, 2004). Comumente, as discussões sobre jovens têm como mote 

problemas sociais como violência, criminalidade, doenças sexualmente transmissíveis (DST’s), 

gravidez precoce ou drogadição (ABRAMO, 1997), o que configura esse período da vida como 

um momento de crise.  

A tematização da juventude sob a ótica do problema social tem sido questionada através 

da concepção de pânico moral. As análises do pânico moral versam sobre como o olhar dirigido 

a juventude restringe-se a situações em que representa uma ameaça de ruptura com a 

continuidade social. A preocupação social vige na forma de integração dos jovens como 

membros da sociedade mediante a interiorização dos valores, normas e comportamentos de 

papéis adultos. As “falhas” nessa apropriação cultural e ajuste social, segundo Abramo (1997), 

representam um risco para a manutenção da ordem social. 

Muitos estudiosos conceituam pânicos morais como construções excepcionais, para 

explicar reações desproporcionais a ameaças exageradas. Não obstante, considero que o 

potencial explicativo dessa conceituação inscreve-se na investigação de processos rotineiros de 

regulação moral (CRITCHER, 2009; HIER, 2011), por meio da contemplação de episódios de 

contestação e negociação que emergem e contribuem para ou reforçam processos mais amplos 

de regulação moral.  

Hier (2008) conceitua a moralização (regulação moral) em termos de construções 

dialéticas de si e de outros que são transmitidas por meio de discursos cotidianos de gestão de 

riscos e prevenção de danos. De tal modo, à medida que as atividades cotidianas se tornam 

moralizadas, sob a forma de julgamentos relativos ao que é certo e errado, em termos de 

consequências negativas para outras pessoas, a moralização encontra expressão através dos 

indicadores de risco, dano e responsabilidade pessoal. Uma característica comum da 

moralização na vida cotidiana é que as pessoas são chamadas a se envolver em formas 

responsáveis de gerenciamento de riscos individuais que existem em tensão com posições de 

sujeitos coletivas76 de “outros nocivos”. 

                                                 
76 Segundo Hier (2008), em um nível conceitual, isso implica que a moralização é dialética: discursos 

individualizadores convidam as pessoas a assumir a responsabilidade pessoal de gerenciar o risco (por exemplo, 
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No que se refere a este estudo, temos o controle institucional dos corpos de meninos e 

meninas na escola. A pedagogia da sexualidade, a que Louro (2008) se refere, produz-se nas 

afirmações e silêncios que legitimam ou condenam determinadas práticas e identidades sexuais, 

contribuindo para a consolidação de padrões hegemônicos de gênero. No espaço escolar, eles 

incorporam comportamentos, posturas corporais, gestos, sentidos como parte de seus corpos 

mediante a imposição cotidiana de arquétipos culturais e normas sociais.  

Em ambas as escolas, havia um discurso generalizado entre os docentes de uma 

mudança das meninas, originada nas modificações macrossociais contemporâneas. Se antes as 

garotas eram tímidas, hoje elas adotam uma postura mais ousada para lograr papéis e posições 

sociais mais exitosas. Os professores concebiam essa transformação é fruto de uma má 

condução educativa das adolescentes, principalmente na questão da sexualidade. Segundo os 

docentes, esta maior liberdade declinou em frouxidão na formação moral. As meninas tão muito 

soltas e disso decorre o foco exacerbado na vivência da sexualidade. A conquista de uma maior 

liberdade e participação social pelas mulheres parece ter gerado uma descompensação própria 

da inabilidade em lidar com o cabedal de possibilidades e âmbitos de ação ora disponíveis, tal 

como expõem Cecília e Patrícia, professoras da escola São Paulo:  

Cecília: É outra geração. É em toda a escola. Eu entrei pra a educação em 2005. Sabe o 

quê que eu acho? Tudo faz parte da mudança da sociedade. A mulher, ela lutou pra quê? 

Pra ser respeitada, pra ser tratada igual... 

Patrícia: Eu acho que faz parte de um processo de liberação. 

Cecília: Isso... 

Patrícia: Vamos ocupar o nosso espaço. Chega agora de ser os meninos que pega todo 

mundo. Inverteu. E ficou essa coisa terrível. 

Eu: Entendo... Elas dizem que os meninos são bestões.  

Patrícia: Isso. Elas querem mostrar que a mulher pode também, e chegou a esse ponto 

extremo. Eu acho. 

Cecília: Eu penso assim também. Eu acho que faz parte de um processo de mudança, tá 

rolando uma liberação, mas é aquela coisa: Você ficou um ano sem poder chupar sorvete. 

No dia que você pode, você toma cinco litros de uma vez. 

Cecília: E é terrível né? Porque eu fico imaginando ter uma filha hoje assim. Na época 

que eu estudava o problema era os meninos. Aí eu pensava “que problema é ter filho 

homem. Tenho um filho, ele tá com treze anos. Hoje a minha preocupação é “Com que 

menina ele vai se envolver? Porque ele vai ser o bobão na mão... se uma menina dessa 

pega ele. Porque é outra realidade. Não é mais a realidade da minha época que a gente 

era bobona... 

O comportamento “descontrolado” é uma forma de autoafirmação das adolescentes, que 

buscam se impor para serem respeitadas pelos colegas, mas que ecoa como um efeito adverso 

                                                 
comportar-se respeitavelmente) estão situados contra discursos coletivizadores que representam a posição de dano 

do sujeito (no caso, a menina vadia). 
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da liberação sexual feminina. Disso decorre outro elemento sobressalente nesse discurso: a 

inversão de papéis entre meninas e meninos. A tenacidade e a iniciativa das garotas contrasta 

com a parvoíce dos rapazes, significada pelos docentes como ingenuidade. Ou seja, a 

sagacidade das adolescentes constitui um perigo aos garotos que ainda são crianças. Nessa 

perspectiva, o amadurecimento (sexual) precoce das meninas resulta na capacidade de ludibriar 

e ser maldosa ao ponto de enrolar os garotos. Como sentenciou o professor Otávio, da escola 

Salvador, os meninos às vezes demoram pra perceber o que tá por trás das coisas. Esta frase 

nos possibilita acessar a qualificação moral desse discurso, que tem como cerne a sexualidade 

muito aflorada, que as torna piores do que os meninos.  

O problema deste ponto de vista é convencionar a esperteza das garotas como um 

símbolo inequivocamente negativo (prejudicial). Em verdade, constatei uma aproximação do 

ideário que fundamenta a concepção de maldade desenvolvida pelos estudiosos da agressão 

relacional, a qual esse estudo busca se contrapor.  

Essa problemática articula-se à questão da indisciplina com o desejo de subverter às 

normas e a desvalorização da obediência aos adultos como uma forma de adquirir popularidade 

entre os pares, como nos situa Elias, o diretor da escola paulistana: 

Elias: Os meninos não causam problemas, os meninos são babacas, molecada muito 

tranquila de você chegar e conversar. Pode ser uma visão preconceituosa por conta do 

meu sexo, mas as meninas são ranhetas, as meninas são briguentas. É um caos, lidar com 

menina é muito mais difícil, do ponto de vista escolar é muito mais difícil. 

Eu: Quando é preciso intervir, é diferente entre meninos e meninas?  

Elias: Eu acho que a menina você precisa falar mais com ela, pra ter efeito. Com o cara é 

uma bronca, você coloca o cara na parede, coloca ele ali perto do chinelo, o cara entende. 

A menina não, você vai fazer isso uma vez, duas vezes, três vezes, pra ela sacar que o 

barato tá ficando louco pra o lado dela. 

A professora Regina, da escola Salvador, também abordou ter mais reações de 

descontrole por parte das garotas. Os meninos são light, a gente fala uma coisa “Tá professora, 

tudo bem, não-sei-o-que...”, e num instante desanuviam o clima e fica amigo. Menina? É um 

problema pra umas três, quatro aulas, talvez pro ano todo.  

É o que eu tive na sétima série. Eu tava dando aula de sustentabilidade e aí 

explicava a uma menina porquê não arrancar folha do caderno, o que é que 

tá acontecendo no planeta –, porque eles erram uma letrinha e querem 

arrancar folha. Ela não gostou e uma outra chegou pra mim “Professora, o 

que é que tem ela arrancar folha? A mãe dela trabalha em dois lugares, elas 

podem comprar quantos cadernos ela quiser”. Isso virou uma bola de neve, 

virou uma avalanche. E a menina tem um nível baixo, fala palavras feias, de 

baixo calão, ruim mesmo, feio. [...] Aí eu fui explicar tudo de novo, mas não 

adiantou, toda vez que eu chegava na sala a Susana me olhava de alto a baixo 

com a cara feia e falando coisas de provocação mesmo pra ver se eu ia me 
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descontrolar. [...] eu passei a não olhar nem mais pra ela. Não me dirigia 

nem mais a ela.  

A vulgaridade empregada no linguajar e no comportamento sexualizado acintoso são 

apresentados como justificativa da natureza danosa da mudança das meninas. A exposição da 

sexualidade apareceu como uma situação muito difícil para o docente lidar. Eu definiria como 

aceitar, já que foram citados como algo que choca o vestuário usado nas festas e as danças 

sensuais: “Você não pegou como eu”, outro dia vi uma menina esculhambar a outra assim. E 

três meninos atrás dela, protegendo. Esses meninos também esculhambaram a que ficou atrás, 

como quem diz ela é a rainha mesmo, a poderosa, quem mais pega é poderosa, afirmou Irina, 

professora da escola Salvador. 

A precocidade sexual era uma preocupação fulcral entre os atores institucionais. As 

considerações feitas pontuam dois elementos que lhes conferem um cenário alarmante77 para o 

desenvolvimento das adolescentes: a influência da mídia na formação e no despertar da 

sexualidade (das crianças) e a comparação geracional das vivências da sexualidade entre os 

atores institucionais e os estudantes.  

Como disse Eleonor, inspetora da escola São Paulo, daqui uns dias com dez anos o povo 

já tá... [...] Cê vê a novela tem sexo, o futebol é atrelado ao sexo, os desenhos tem conteúdo 

sexual. Tudo tem sexo, então eles reproduzem o que veem. Em visão complementar, Rita, 

auxiliar de disciplina soteropolitana assinala:  

Quando eu era adolescente, eu ainda brincava. Adolescente hoje em dia não 

quer nada, só quer namorar. Com 11 anos, eu já vi alunas de paquera. Com 

11 anos. E elas que chegam mais nos meninos, ficam sentando no colo dos 

meninos... Aí senta, a gente manda elas sair, demora um pouquinho elas 

sentam de novo... às vezes chega mesmo a pegar[no pênis]...  

 Sobre a extemporânea iniciação da vida afetivo-sexual, apenas Irina, professora 

soteropolitana, considerou as dificuldades que os adolescentes enfrentam no vivenciar e no 

administrar de novos sentimentos e interesses:  

A gente, adulto, tem dificuldade de lidar com essas dificuldades, imagina 

esses meninos que estão entrando nessa agora? Porque é uma coisa que 

ocupa muito espaço na vida da gente. Eu imagino o que uma menina de 12, 

                                                 
77 Considero importante localizar as vivências escolares dos docentes para compreendermos suas concepções 

acerca do tema em foco. Nas observações na sala dos professores de São Paulo e Salvador, presenciei diversas 

narrativas sobre atos grosseiros e despropositados cometidos por meninas (não foram relatados casos envolvendo 

garotos) estudantes de unidade de ensino em que trabalhavam. Certa vez, uma professora comentou de duas 

estudantes em uma escola de ensino fundamental I, em Salvador. Uma delas chegou na sala batendo a mão na 

vagina e perguntando “Quem quer, quem quer?”. A outra menina queria baixar a calça para mostrar a vagina e a 

docente a impediu. Ela afirmou que as garotas menores são mais fogosas do que as do fundamental II. Outra 

professora recordou de uma estudante de 8 anos que fazia sexo oral e com esse dinheiro comprava doces e 

conseguira até pagar uma festa de aniversário para ela própria. 
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13 anos tá vivenciando e tendo que dá conta desse processo de aprendizagem, 

que é uma coisa complicada.  

Quando os questionava acerca do que promoveria essa diferença enquanto às atitudes 

de garotas e garotos, me foi dada uma explicação biológica. Trago aqui as explanações de 

Martim, vice-diretor, e da professora Regina, ambos da escola Salvador, por sintetizar a 

percepção corrente:  

[...] o adolescente demora mais de amadurecer do que a menina. A menina 

quando chega a menstruação por volta dos onze, doze anos, ela começa a ter 

interesses diferentes da infância. A maturidade chega com mais rapidez. Aqui 

tem meninas da quinta série com doze anos que já tão namorando, eu fico 

sabendo nos corredores... (Martim) 

Eu vi no ano passado uma menina que era pequenininha, nem conversava 

muito na sala, mas que tinha um potencial, a mãe trazia aqui e tudo. No final 

do ano [passado], chegou aqui toda diferente, com sombra azul, toda 

arrumada. Eu explico pra minhas colegas... os meninos da sétima série, é uma 

idade que os hormônios tão evoluindo, tão borbulhando. É a saída da 

puberdade pra a adolescência tá tudo acontecendo dentro deles, então vem 

tudo de vez. Na sétima série eles ficam um pouquinho desnorteados com tudo 

isso. Quando chega na oitava, exatamente no meio do ano, eles amadurecem 

mais. Todo ano os professores notam a diferença, mas é isso que acontece, é 

uma fase que acontece tudo de vez, fisiologicamente. E aí vem as confusões 

por causa de menino, por causa de menina, e as competições. Mas eu acho 

que tem diferença sim, e que tá vindo muito rápido, eles querem incorporar 

tudo ao mesmo tempo, tudo já. Essas mudanças são radicais, antes eu via as 

coisas acontecendo com mais tranquilidade, mais lentamente, agora eu vejo 

parecendo um tsunami mesmo. (Regina) 

Entrevistei três dos professores que trabalhavam com temas de educação sexual nas 

escolas pesquisadas. A partir de suas narrativas e minhas observações em sala de aula, foi 

possível constatar a persistência do tabu em conhecer o sistema reprodutor e os órgãos genitais. 

Segundo os docentes, os jovens costumam afirmar que não precisa [ensinar], pois eles já sabem 

tudo. Isso não tem nada a ver com a gente. Considero, todavia, que o tipo de abordagem 

utilizada contribui para que os estudantes se desprendam (ou não) da vergonha de participar 

ativamente das aulas sobre sexualidade.  

Ao longo da investigação, verifiquei como os professores punham-se a intervir no 

controle e cerceamento das mais variadas expressões de sexualidade pelos adolescentes, 

majoritariamente as garotas. Mas a própria forma como mostravam-se pouco flexíveis com atos 

de indisciplina, interpretados como desrespeito a pessoa, e o enquadramento tradicional das 

aulas configuravam em parcas oportunidades de exercício da autonomia e capacidade de 

escolha pelos estudantes. 
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Em Salvador, lembro quando a professora Regina falou a palavra pênis e provocou o 

espanto dos estudantes de uma turma da 7ª série. Ela, então, disse: Não é pênis o nome de um 

órgão do nosso corpo, do homem? Tá no livro, por que não aprender? Qual é o problema? 

Regina sempre tentava conferir certa naturalidade (é nosso corpo) e leveza às discussões com 

provocações aos discentes: Vocês sabem como fazer, e eu não sei nem se bem, agora, essas 

coisas cês não sabem. É bom conversar porque aqui se sabe [aprende] o que vocês costumam 

fazer. Vocês dizem que sabem tudo e aí vão perguntar a um amiguinho ou uma amiguinha.  

De modo semelhante, a docente paulistana, Irma, buscava explicar as especificidades de 

cada corpo. Irma inseria exemplos práticos em suas aulas, tal quando explicou que um 

anticoncepcional indicado para uma garota pode não servir para outras, pois há efeitos 

colaterais. Interessante notar que ela construiu o conteúdo de sua disciplina a partir das 

curiosidades dos estudantes do 6º ao 9º anos, anonimamente depositadas em uma caixa no início 

do ano letivo78.  

Ao fornecer conhecimento científico mediante a interpelação a corpos humanizados e 

sujeitos reais e jovens, em um modo de relações pouco entendido por eles, ambas as professoras 

lograram atenção dos estudantes, que não só eles as ouvia, como com o tempo foram se 

liberando nas aulas, fazendo questionamentos como: Professora, se a mulher não goza, tem 

algum problema? Por que as meninas menstruam? Quando perde a virgindade sangra? 

Quando perde a virgindade dói? Assim que a menina faz sexo pela primeira vez ocorre 

mudanças no corpo dela? Quando você se masturbar, você pode perder a virgindade? Se a 

mulher se masturbar é a mesma coisa de perder a virgindade? Como se prevenir da AIDS? O 

que é HPV? Por que as meninas têm TPM? 

As questões formuladas pelos estudantes trazem à baila a importância da participação 

educativa dos pais nesse processo de formação da sexualidade. Professores e diretores apontam 

para o papel dos pais como referências sobre essa dimensão da vida, que os prepara para vivê-

la. Alguns deles comentaram que os adolescentes que têm estrutura familiar, apoio e presença 

dos pais, passam por essas transformações de modo mais sereno. Neste tema, eles 

habitualmente associavam a sexualidade mais aflorada, à flor da pele, com a ausência 

educativa e falta de comunicação entre pais e filhos. Nesse sentido, pautavam a realização de 

                                                 
78 No início do ano letivo, os estudantes de cada turma se reuniram em grupos para formular perguntas sobre o que 

tinha curiosidade de saber acerca da sexualidade. A maioria das perguntas versava sobre os seguintes temas: 

práticas sexuais, transformações do corpo na puberdade, menstruação, perda da virgindade, gozo e ejaculação, 

tamanho do pênis, DST’s, contracepção e gravidez. 
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um trabalho conjunto entre família e escola. A escola não consegue educar sozinha, sentenciou 

Martim79.  

Por outro lado, o professor Antônio, da escola Salvador, destacava as palavras jocosas, 

agressivas e vulgares utilizadas pelos estudantes nas aulas da disciplina de eixo temático “A 

ciência à serviço da sexualidade humana”. O objetivo proposto pelo docente era fazer com que 

eles façam debates, perguntem e venham até usando as palavras vulgares pra a gente 

transformar em palavras científicas e explicar dentro de uma norma mais científica. Ele 

acreditava que ia ser algo pulsante, mas o desinteresse foi geral. As perguntas eram pouco 

usuais, a maioria dos estudantes conversava durante a aula.  

No relato de Antônio, ficou patente a sua tentativa de higienizar as condutas dos 

discentes em relação à sexualidade. Eles tratam sexo muito mal, o sexo é lixo. Mesmo os que 

não fazem, falam como se fosse degradação, afirmou. Em sala, fazia observações em tom de 

repreensão e usava uma linguagem biológica pouco accessível, alinhada a um discurso 

moralizante, que tendia a não promover interesse ou sensibilizá-los. Recordo da ocasião em que 

disse:  

Gente, eu não sou professor de sexo hoje pra não sexualizar, porque tem 

autoestima, tem a prevenção, você tem que ter o conhecimento do sistema 

como é, o que acontece neles pra vocês saberem lidar e perguntar ao médico... 

Tem o saber dizer não, as pessoas não sabem dizer não.  

A meu ver, o maior problema dessa abordagem reside na negação do desejo, do prazer 

e da curiosidade (da descoberta) dos adolescentes, a influência e interlocução com os amigos, 

a pressão dos namorados e a insegurança que afirmavam sentir. Esses jovens são sujeitos, têm 

vontades e percepções próprias, e são avessos a posturas autoritárias e que os subestimem. Em 

diversas conversas que tivemos, eles afirmaram que as brincadeiras em sala eram retaliação a 

esse tipo de conduta adotada por determinados docentes. Portanto, o emprego de verbos como 

convencer, proibir e obrigar deveras dificultam a aproximação pessoal necessária ao ato de 

educar em sexualidade.  

A literatura sobre sexualidade juvenil já discute há algum tempo que incutir o medo de 

contraírem doenças e/ou de gravidez indesejada e expor discordância ao continuamente reiterar 

que eles estão muito jovens para pensar nessas coisas é uma estratégia nada profícua e atraente 

para os jovens em termos de educação para a sexualidade (KNAUTH et al., 2006; LOURO, 

                                                 
79 Cf. trabalhos de Amy Schallet (2000, 2004) para um debate sobre concepções distintas e diferentes modos de 

lidar com a sexualidade juvenil em contextos culturais específicos. 
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2008; CABRAL; HEILBORN, 2010)80. O enfoque biologizante comumente assumido pelas 

instituições constitui um entrave para o diálogo aberto e interessado com os estudantes.  

É importante que as experiências, expectativas e interesses dos estudantes sirvam de 

lastro para a discussão de temas da sexualidade. Não quero minorar a importância do 

aprendizado sobre o próprio corpo que a perspectiva biológica oferece, mas defender que esta 

se complemente com os aspectos psíquicos, sociais, relacionais e culturais que conformam as 

construções de identidades sexuais e de gênero.  

O controle exercido pelos adultos da escola se assenta no juízo de que a vivência da 

sexualidade pelos adolescentes é um problema e no constrangimento que eles tentam impor 

suas convicções sobre o que é certo ou errado ao conjunto dos estudantes. Observei muitos 

olhares de reprovação, encaminhamento de estudantes para a diretoria e repreendas verbais: 

Menina o que é isso? Se comporte direito!; Não é pra ficar falando sobre essas coisas, vocês 

são muito novos pra ficar pensando em sexo; Vocês falam de um jeito muito feio; Tem que saber 

se respeitar/comportar. No que se refere ao objeto deste estudo, entendo que as falas dos atores 

institucionais parecem calcadas na ideia de manutenção das meninas como “crianças ingênuas”, 

despojadas de sua sexualidade. A expressão do interesse sexual por parte das adolescentes é 

algo difícil de lidar por ser considerado perigoso e obsceno. A sexualidade feminina é 

subjetivamente construída entre prazer, desejo, medo e risco, particularmente da gravidez e da 

perda de reputação.   

Segundo Carrington e Pereira (2010), a extensão da infância até a adolescência foi 

acompanhada por uma reconfiguração do sexo e da sexualidade para os jovens. Considerando 

que nas décadas anteriores, as mulheres se casavam ainda muito jovens, hoje é esperado que 

elas obtenham uma educação formal e ingressem no mercado de trabalho antes de contraírem 

matrimônio e terem filhos. O sexo e a sexualidade tornaram-se, então, temas controversos, 

especialmente em relação à idade em que um jovem é considerado maduro o suficiente para 

praticar relações sexuais. Essa noção de idade de consentimento é supostamente baseada na 

incapacidade dos adolescentes de fazerem uma escolha informada sobre a entrada na vida 

sexual. 

                                                 
80 Tendo em vista que a prescrição de comportamentos não contribui para a formação de atitudes conscientes e 

práticas responsáveis entre os adolescentes, Cabral e Heilborn (2010) propõem uma abordagem de “educação em 

sexualidade” que integre o debate e a reflexão de conteúdos sobre saúde sexual, direitos sexuais e tabus, 

discriminações e desigualdades sexuais e de gênero vigentes na sociedade. As autoras evidenciam a necessidade 

de promover condições de mudanças em percepções, padrões culturais e visões de mundo dos jovens, em um 

processo educativo sistemático e continuado. 
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A visão distinta acerca dos desempenhos sexuais de meninos e meninas inserem-se nas 

normas culturais sobre a sexualidade e refletem estereótipos de gênero e expectativas 

comportamentais. Podemos notar que, de acordo com esses atores institucionais, há uma certa 

transgressão dos papéis tradicionais femininos81 quando as adolescentes priorizam a autonomia 

e a assertividade em um conjunto de scripts sexuais centrado no corpo que aludem à atividade 

sexual como dirigida para o próprio prazer.  

O silenciamento de quaisquer discussões sobre prazer e desejo sexual contrasta com as 

maciças discussões sobre gravidez e contracepção. Convirjo com Tolman (2004) quando 

argumenta que, apesar dos ganhos reais do feminismo nos direitos reprodutivos e na libertação 

sexual, “as táticas de silenciar e denegrir o desejo sexual das mulheres estão profundamente 

enraizadas” (p. 88). Da mesma forma, Fine (1988) observou que os adultos nas escolas 

reconheciam a sexualidade das adolescentes, mas negavam a sua subjetividade sexual.  

V.2. Ela é boa ou má? A inexorável tensão do ser menina 

Na contemporaneidade, os estudos de girlhood têm discutido as contradições que 

trazem à baila as dimensões de ser uma “boa” ou “má” menina. Esta pesquisa retoma a ideia de 

tensão na constituição da feminilidade e argumenta que as subjetividades disponíveis para as 

adolescentes, particularmente no contexto da cultura de pares, são inibitivas e restritivas e, 

portanto, tendem a perpetuar a marginalização de seus interesses (sexuais). 

Na negociação dessas tensões, as meninas fundamentam-se nas feminilidades 

dominantes. A subjetividade se refere a um conjunto particular e limitado de conceitos, 

imagens, pensamentos, narrativas, senso de si mesmo e formas de compreender a relação com 

o mundo, dentre outras, que, consciente e inconscientemente assumimos como nossa. Assim, 

subjetividades indicam as possibilidades e limitações do que os grupos sociais podem ser.  

Youdell (2006) assinala que nos contextos escolares, as subjetividades disponíveis para 

as adolescentes oferecem mais restrições do que possibilidades. Essas subjetividades 

proscritivas estão posicionadas ao longo das linhas de oposição normativa, tais como os binários 

boa/má, virgem/prostituta, gentil/violenta e popular/nerd (GRIFFIN, 2004; AAPOLA; 

                                                 
81 As noções vigentes de feminilidade surgiram no século XVIII, quando as mulheres de classe média assumem o 

habitus da classe alta. Passivas e dependentes, fisicamente frágeis e assexuadas, exibiam “compostura divina”: 

silenciosa, estática, invisível e composta (SKEGGS, 1997). De fato, havia uma divisão entre o feminino e o sexual. 

Isso tem implicações para os scripts sexuais femininos. A mulher deve ser sexualmente passiva, inocente e 

inofensiva, e não lhe cabe fazer movimentos agressivos ou explícitos de desejo sexual.  
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GONICK; HARRIS, 2005). Na oposição entre a menina boa-má, a má é desagradável, grosseira 

e indecente e a boa é vítima desta. Essas representações de “perversa”, “maldosa”, “obscena” e 

“mal-intencionada” obedecem a determinados estereótipos femininos, conectando formas de 

feminilidade com as noções tradicionais. 

Nomeadamente, os atributos relacionados à menina inscrevem-se na senda de desvios 

de sexualidade e violência. As jovens são incentivadas a assumir uma postura independente, 

com a prevalência da expressão do desejo sexual; todavia, seus relacionamentos afetivos 

permanecem sujeitos a contestação e ao controle social do feminino e do masculino, 

primordialmente através da “reputação” (KEHILY, 2004; AAPOLA; GONICK; HARRIS, 

2005; GEORGE, 2007).  

A objetificação do desejo continua a ser um marcador central das feminilidades 

dominantes. As mulheres jovens ainda devem apresentar-se como sexualmente atraentes sob o 

risco de marginalização, e assumir a responsabilidade pela atenção negativa concedida a 

feminilidade encarnada (BEST, 2004; FRITH, 2004; AAPOLA; GONICK; HARRIS, 2005). 

Como já mencionei no capítulo anterior e expus na seção de abertura deste, a regulação 

sexual é conduzida por todos os atores que atuam nas escolas, por meio do currículo oculto e 

de modalidades mais explícitas entre pares, como o bullying. A participação das adolescentes 

nesse policiamento é particularmente interessante, por relacionar-se a internalização de 

comportamentos femininos considerados socialmente inadequados Nas investigações de Kehily 

(2004), Weekes (2004) e Aapola, Gonick e Harris (2005), essa associação aparece em 

nomeações imputadas a outras garotas como “baixo nível”, “galinha”, “prostituta”.   

Defendo que o bullying integra os processos de desenvolvimento que as meninas 

enfrentam na adolescência: Quem sou eu? Quem posso me tornar? Apresento neste capítulo, as 

categorias que as participantes deste estudo utilizam como estratégia de alterização e 

objetificação de “outras”, para posicionar-se como normal ou direita. A vigilância de “falhas” 

gerava ansiedade entre as adolescentes das escolas pesquisadas. Culturalmente mediada, esta 

estratégia de distanciamento de categorias negativas ajuda a consolidar padrões normativos de 

feminilidade82.  

Para a análise do processo de “fazer gênero”, utilizo o conceito de “posicionamento”, 

introduzido por Davies (1989), para descrever os comportamentos de gênero assumidos ou 

imputados nas interações cotidianas entre pares. A autora definiu este conceito como possíveis 

                                                 
82 Há uma consistente literatura nacional que trata da polaridade constitutiva da mulher na sociedade brasileira, 

por meio da análise da moralidade distinta dos espaços público e privado. São exemplos: DaMATTA, 1997, 2001; 

SALEM, 1981, 2004; RAGO, 2014).  
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modos de ser. Posicionamentos são formas de ser fluídas e dinâmicas, em oposição aos papéis 

que são estáticos e duradouros. Conforme as interpretações dessa autora, posicionamentos são 

essencialmente relacionados com ter ou não poder e domínio em uma conformação de 

hierarquia de gênero. 

Em diálogo com a teoria pós-estruturalista de Davies (1989), este trabalho alude a como 

as adolescentes podem “ser” e o que elas podem “fazer” em seus contextos escolares e as 

consequências de se posicionarem (ou serem posicionadas) em diferentes discursos. Examina-

se aqui as narrativas das participantes para iluminar a construção e negociação discursiva de 

tipos de performances de gênero, em meio às disputas sociais. Normal, foveira, atirada, rodada, 

plantada e evoluída são modelos discursivos constituídos em um universo de práticas e 

comportamentos caracteristicamente ambíguos.  

A ambiguidade de condutas é notada à medida que as categorias se confundem e/ou 

divergem a cada circuito de eventos sociais e/ou motivações pessoais, que dinamizam o 

contexto dos pares. A intenção não é reificar esses “tipos” como fixos, mas explorar 

analiticamente esses posicionamentos para destacar as possibilidades que estão abertas para as 

meninas e as decorrências de assumir diferentes posições de sujeito.  

A noção de identidades como performance (assim como expressões de relações sociais) 

não só traz o corpo para a análise, como permite explorar processos discursivos enquanto atos 

de realização do self. Nelson (1999) argumenta que, embora o nosso senso de self seja 

socialmente construído, não significa que as pessoas não tenham capacidade de reflexão crítica. 

Uso aqui a noção de performatividade de Butler (1990) para o reconhecimento de que as 

identidades são não-fundacionais e processuais. 

Para Butler (1990), é precisamente a natureza antifundacional da identidade de gênero 

que faz da compulsão de “fazer gênero” normativamente tão forte, uma vez que é apenas neste 

“fazer” situado que o gênero pode existir. No entanto, a “fantasia” de gênero significa que os 

ideais hegemônicos nunca podem ser totalmente incorporados e inevitavelmente existem 

rupturas ao nível micro. Como colocaram Renold e Ringrose (2010), a matriz heterossexual é 

“sempre porosa”.  

Dentre as perguntas que sempre fazia às adolescentes nas entrevistas, constava aquelas 

que buscavam averiguar como elas percebiam a categoria menina e classificavam a si próprias 

e às suas colegas: “Como vocês veem as meninas aqui da escola?”, “O que vocês poderiam 

dizer das meninas daqui?”, “Como você é?”, “Você pode me falar mais de você?” e “Que tipo 

de menina tem aqui?”. Majoritariamente, elas se definiram como normal. Essa posição de 

sujeito foi interpretada como o conjunto de comportamentos e ações comumente ligados à 
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categoria nativa menina. Expressões estereotipadas como quietinha é aquela que não faz nada 

ou eu faço tudo que as meninas direitas fazem referem-se à ideia de alinhamento a uma conduta 

de recato e, portanto, de respeito às características socialmente convencionadas como 

femininas.  

A menina normal tem como predicado normativo basilar ser quieta. Paula e Filipa (6º 

ano, 11 anos, escola São Paulo, ambas) explicaram que quieta é a garota que gosta de descer 

[no pátio] e ficar num canto, senta, fica só observando; que chega e fica no seu lugar. De modo 

geral, notei em suas falas a preponderância da dimensão espacial com a ideia de passividade, o 

imobilismo do parado, do contido. É assim que elas devem se comportar, saber se amostrar em 

público83, diz Thalia (6ª série, 11 anos, escola Salvador).  

O ambiente mais conservador paulista reverberava em uma visão da menina normal 

mais atrelada às qualidades femininas mais idealizadas como gentileza e bondade. Algumas 

vezes ouvi o diretor, a coordenadora pedagógica e a inspetora Carmen usarem as palavras 

mocinha e lady para se referir ao bom comportamento das garotas. O destaque conferido a esse 

tipo de conduta ecoava no acirramento da oposição constitutiva da feminilidade (boa/má e 

santa/puta). Nesse sentido, a exibição de agressividade, indisciplina e certa lascividade por 

meninas eram fortemente condenadas.  

Esse binarismo marcou os discursos de meninas e meninos, influenciando suas condutas 

frente aos modos de feminilidade produzidos neste contexto. Entre esses jovens prevalecia a 

exigência do alinhamento das garotas ao modelo social idealizado (estereótipo criado) de 

feminilidade, o que resultava em uma cobrança mais intensa de uma conduta pudica. Os garotos 

citavam como características da menina que serve para namorar ser calma, reservada, educada 

e delicada, critérios que nos lembram dos atributos pessoais que afiançam uma “boa esposa”.  

Entendo que esses critérios localmente convencionados são importantes pois ensejam a 

inteligibilidade de significações de gênero e performances “admiráveis” e “bem realizadas” 

para as jovens em cada contexto. As normas de etiqueta feminina supramencionadas não foram 

referidas pelos garotos soteropolitanos, que salientavam o comedimento sexual. Neste 

ambiente, as interações heterossociais permeadas de gaiatice demandavam uma maior 

desinibição por parte de meninas e meninos. A aparência doce ou pura remetia a chatice, 

dificuldades em construir boas amizades e curtir [o momento]. Essa forma de relacionamento 

parecia afrouxar a exigência (ou os contornos) da conduta feminina idealizada, sendo 

demandado às jovens certo nível de seriedade e lealdade.  

                                                 
83 Em relação a essa concepção, temos o termo plantada simbolizado pela discrição característica das meninas 

mais velhas, que será abordado na terceira seção. 
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Com maior amplitude na escola soteropolitana, a quietude foi interpretada como um 

qualificativo potencialmente arriscado em um ambiente que o conflito é uma forma comum de 

interação social. Nesse sentido, em caso de confronto, é preciso demonstrar uma face guerreira, 

como disse Isabel (7ª série, 13 anos, escola Salvador), se uma coisa acontece, você resolve, se 

não montam em você. Trata-se de uma espécie de preceito nas relações entre garotas: quando 

você parece fraca, você é fraca. Assim, muitas vezes, seguia-se um esclarecimento acerca desse 

comportamento normal:  

Eduarda (6ª série, 13 anos, escola Salvador): Sou quieta... até o limite. Porque se a pessoa 

vim pra cá procurar briga, eu não vou gostar, não. 

Eu: Por que? 

Eduarda: Não é bom ser quietinha... as pessoas querem pisar... 

Celina (6ª série, 12 anos): Acha que é besta. 

Neste contexto, o padrão normal aparecia muito mais vinculado ao comportamento 

sexual direito, certo, do que a uma pretensa bondade e gentileza. A grosseria ou a agressão 

verbal eram mobilizadas em situações de conflito para que elas se posicionassem como fortes 

e assertivas. Consoante a esse achado, Thorne (1993) coloca que tanto as meninas, quanto os 

meninos de seu estudo tentavam distanciar-se de significados desprezados ligados à 

feminilidade, interpretados como “fraqueza”.  

Ressalto que a construção em curso e a apresentação do self inclui um senso de 

identificação de gênero que não é estável, mas integra um processo de ser representado e re-

performado nas interações cotidianas. Nesta fase da vida, a identidade de gênero deve ser 

continuamente afirmada para seu reconhecimento social. Tais construções não são arbitrárias, 

mas restringidas por discursos dominantes de feminilidade enfatizada.  

Embora limitada por esses discursos, a identificação e a performance de gênero não são 

completamente determinadas por eles. Butler (1993) e outros autores têm argumentado que o 

processo de constante re-iteração e re-execução da identidade proporciona a oportunidade para 

fissuras e desvios emergirem, e é nestes momentos de disjunção onde encontra-se a 

possibilidade de subversão e desafio. 

Para exemplificar como essas jovens se apropriam da performance normal e manejam 

os códigos que caracterizam tal modo de feminilidade, exponho aqui o caso de Ana, do 7º ano, 

12 anos, que presenciei na escola São Paulo. Reconhecida como a estudante mais indisciplinada 

desse colégio, Ana afrontava professores agressivamente: empurrava mesas, ignorava pedidos 

para que se aquietasse, tumultuava a aula, confrontando-os. Foram usuais as idas à diretoria, as 

reuniões com o pai e punições como exclusão de passeios promovidos pela instituição. Durante 
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aproximadamente um ano letivo, sua conduta foi tolerada sob a justificativa de que ela agia por 

revolta e tristeza. Em todos os relatos sobre Ana, diziam que ela é assim por causa da mãe; a 

mãe abandonou ela, deixou quatro filhos com o pai, só levou um; ela fica assim sempre que vai 

ver a mãe, ela tem esperança de ficar com ela, mas sempre volta para a casa do pai.     

No final do período, houve uma discussão exacerbadamente rude com a professora de 

Ciências. Seu comportamento ultrapassou o limite do aceitável até para os colegas, que há 

algum tempo já não toleravam a grosseria e interrupções de aulas. Eles consideravam que, ao 

fim, Ana possuía privilégios que lhes era negado. Ela xingava, não fazia as lições, conversava 

na sala e não sofria punições severas, pois muitas vezes havia apenas uma conversa.  

Após o episódio com a professora de Ciências, Ana ficou suspensa por uma semana e 

retornou no período que coincidiu com os meus últimos dias de visita na escola. Lembro-me da 

cena ocorrida na sala dos professores. Eu estava fazendo anotações no caderno quando Ana 

chegou com um andar pausado e tom de voz infantilizado e meloso: Boa tarde, posso deixar 

esse material aqui? Foi a professora que pediu. Eu consenti e perguntei-lhe como ela estava. 

Ana, então, abriu um sorriso que transparecia falsidade, arregalou olhos brilhantes e disse: 

Tudo! Você me dá licença que eu preciso voltar pra sala! 

Aquela encenação me instigou. Decidi observá-la na sala de aula e durante o intervalo. 

Como definido pelo diretor, agora ela está uma lady, e seguia com essa performance caricata, 

mas palatável para colegas e professores. Entendo que Ana interpretou sua punição e o ultimato 

como uma demanda para que se comportasse como uma boa menina. O fato de ela ter 

desempenhado uma adequação comportamental ao modelo feminino normativo enseja uma 

crítica subjacente a legitimidade e a condição de “verdade” desse padrão de gênero como 

normal. Bastou-lhe mimetizar uma menina “gentil” para que pudesse se “desvencilhar” dos 

problemas que enfrentava na família e na escola. Seu ponto de vista traz a luz uma articulação 

entre o processo sutil e contínuo de verificação do próprio comportamento e o que é considerado 

normal por adultos.  

Mesmo nesse cenário, um espaço de crítica é aberto quando Ana encena uma sátira da 

mocinha boazinha, problematizando e desafiando o discurso da naturalidade, fixidez e verdade 

da lógica binária de gentileza-maldade. Ao mostrar que ela também era capaz de emular aquele 

comportamento, Ana exerce uma crítica a narrativa universalizante sobre garotas como boas, 

demandando uma compreensão mais complexificada do conteúdo das condutas de menina. Este 

movimento de ruptura ecoa as expectativas colocadas sobre as adolescentes para que reprimam 

frustrações, raiva e fúria e mantenham relacionamentos agradáveis. Como explicado no 
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primeiro capítulo, o uso da “agressão relacional” é concebido como fruto de construções 

culturais sobre o papel feminino tradicional84.  

Sobre essa temática, Francis (2010) baseia-se nos conceitos de Bakhtin de 

“monoglossia” e “heteroglossia” e os aplica a temática de gênero para descrever 

comportamentos que estejam em conformidade com a ordem normativa de gênero-sexualidade 

(monoglossia), e aqueles que a transgridem (heteroglossia). A heteroglossia diz respeito tanto 

a sujeitos que não apresentam uma conduta convencional quanto às produções contraditórias 

daqueles que o fazem. O objetivo, no entanto, não é apenas mapear conformidade e não-

conformidade, mas também compreender as recompensas e os custos que as meninas incorrem 

a partir disso. Isto é crucial, já que a mera existência de performances heteroglóssicas não 

implica um contexto escolar caracterizado por liberdade de gênero se os custos sociais deste 

desacordo são altos.  

O trabalho de Francis (2010) não fornece um relato detalhado do que constitui 

monoglossia e heteroglossia de gênero dentro do contexto específico que foi pesquisado pela 

autora. Ela, no entanto, afirma que a monoglossia de gênero inclui “entendimentos binários 

dominantes de masculinidade como racional, forte, ativa e de feminilidade como emocional, 

fraca, passiva” (p. 479). Em contraste, as participantes desta pesquisa mostraram que não 

necessariamente a feminilidade passiva, da boa menina é, de fato, normativa. As normas 

pareciam bifurcar em duas esferas de ação com códigos e discursos próprios: a homossocial e 

a heterossocial. A tentativa de aplicar esses conceitos para um novo contexto cultural tornou 

essencial lidar com uma compreensão mais detalhada e contextualmente específica de 

monoglossia e heteroglossia de gênero. 

A extensão da divergência entre as normas de gênero idealizadas, no nível abstrato, e 

os comportamentos (reais) que foram imbuídos de status elevado no microcosmo das escolas 

emergiu a partir desta exploração. Uma série de declarações sentenciava que as meninas não 

podem ser agressivas quando eu assuntava acerca da conduta das adolescentes. Essas crenças 

normativas de que meninas devem ser delicadas, autocontrolar-se e, sobretudo, não agir como 

um menino, foram generalizadas. Paradoxalmente, as discussões sobre características 

associadas à popularidade, em ambos os sexos, foram zoar ou causar na sala, não ser bestão, 

ter atitude e ter um grande interesse no sexo oposto. Essa divergência mostra a dificuldade em 

definir os comportamentos heteroglóssicos e monoglóssicos de gênero uma vez que, por 

                                                 
84 Autoras como Walkerdine (1991), Brown (1998) e Ringrose (2008) discutiram a reprovação cultural a 

expressões abertas ou acintosas de agressividade por garotas, o que as condiciona a praticar formas encobertas ou 

dissimuladas. 
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exemplo, as adolescentes que não levam desaforo podem estar em concordância com as 

qualificações dominantes para adquirir relevo e poderio social no contexto homossocial, mas 

contrariam as normas de feminilidade valorizadas no plano heterossexual.  

Nesse sentido, as categorias normal e atirada expõem uma tensão inerente ao sujeito 

menina que já mostrei no capítulo anterior, quando abordei a apreensão causada pela rotulação 

como puta e os contrassensos presentes nos discursos das jovens que buscam se distanciar dessa 

imputação. Por meio de categorizações negativas, as meninas organizam relações e posições 

entre si, tentando manipular a tessitura de relacionamentos no âmbito heterossexual. Vera (6ª 

série, 12 anos, escola Salvador) define: A quietinha é aquela que não faz nada, e a fogosa é 

aquela menina atirada que começa a ter aquele fogo, a querer ficar em cima dos meninos.  

No entanto, como elas próprias afirmam, a diferença entre essas duas posições é que as 

atiradas são fogosas, não têm vergonha de se desvalorizar, fazem na frente o que as quietinhas 

fazem por trás, assinalaram, respectivamente, Renata e Cecília (5ª série, 14 e 13 anos, escola 

Salvador). Nessa perspectiva, Renata asseverou: Eu acho que [a menina fogosa] é mais 

evoluída, do que as quietinhas. É uma questão de atitude. Ou uma questão de dissimulação, 

como já abordei no capítulo quatro. O zelo com a reputação enseja ostentações de 

respeitabilidade e de alinhamento aos códigos das relações de gênero. Desse modo, as garotas 

que reivindicam posições de poder e prestígio social, utilizam o expediente de ocultar ou 

encobrir determinadas atitudes que pudessem vir a comprometer sua imagem social. 

Em ponto de vista consonante, Charlote e Serena (7º ano, 11 e 12 anos, escola São 

Paulo), tidas como valentonas e atiradas, não vinculam essas características a um discurso de 

imaturidade, mas à postura de se expressar-se de acordo com o próprio arbítrio e desejo pessoal. 

Elas definiram atirada como uma menina muito espaçosa, que fica correndo, grita palavrões 

uma para a outra, usa muita maquiagem e é sexualmente flagrante.  

Atiradas e rodadas foram rótulos usados pelos estudantes para representar garotas cujo 

comportamento sexual é dissonante das configurações convencionais de feminilidade. São 

nuances de um continuum comportamental reprovável, mas que trazem à baila um atenuante à 

conduta imoral, ou mesmo, à semântica de um eufemismo que se mostrou relevante no trato 

entre os pares e nas manobras de posicionamento social.  

Aquelas posicionadas como rodadas e atiradas perdiam em popularidade ao não 

atrelarem seus atributos ao modelo normativo, entretanto; suas performances de gênero exibiam 

diferentes “graus” de heteroglossia. As adolescentes assim posicionadas demonstraram 

diferentes graus de “escolha” em ser diferente. Na escola São Paulo, a atirada foi um meio-

chave para expressar a alteridade. No entanto, ao contrário da rodada, às vezes, as garotas 
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podiam autoidentificar-se e apropriar-se como uma fonte de poder. As meninas atiradas são as 

que ficam andando atrás dos meninos, são mal faladas, mas, por se colocarem mais como 

amigas dos meninos do que das meninas, terminavam por ficarem com esses amigos uma vez 

ou outra. Por estabelecerem esse tipo de arranjo relacional com os garotos, as atiradas tentavam 

ocupar uma posição mais elevada em nível heterossocial.  

Essas meninas costumavam sentar-se no fundo da sala com os garotos bagunceiros. 

Atitudes de indisciplina eram uma forma delas de adquirir visibilidade e fazer amizades com 

eles. Fazer parte de grupos de amizade mistos facilitava seu trânsito no universo masculino, o 

que lhes fornecia legitimidade para serem “perturbadoras” e fazer comentários de escárnio a 

professores, afirmando um estilo descolado ou zoeiro. Ao incendiar a classe, essas meninas 

atiradas desencadeavam momentos de diversão. 

Na escola Salvador, a posição de sujeito rodada foi usada para rotular ou insultar 

aquelas que feriam os aspectos da feminilidade normativa na escola, nomeadamente no âmbito 

da sexualidade. As rodadas eram conhecidas por autoatribuirem-se feitos sexuais, como terem 

ficado com um elevado número de meninos na escola, em festas, etc. O termo rodada parecia 

ter somente valor depreciativo, sendo usado para insultar e rebaixar colegas, não aparecendo 

como uma categoria de autoidentificação. Disso decorre que algumas garotas optavam por 

definirem-se como atirada, no intento de atrelar essa posição a uma qualidade pessoal e social, 

um indicativo de independência. Tal como afirmou Jones (1993), o comportamento das 

meninas é interpretado dentro de quadros de comportamento feminino normal no contexto 

escolar específico e aquelas independentes são, portanto, suscetíveis de serem posicionadas 

como “problemáticas” se o seu comportamento não se encaixa nas ideias de decoro feminino:  

Eu: E como você vê o comportamento das meninas aqui da escola? 

Bethânia (8ª série, 14 anos, escola Salvador): Nem todas eu gosto né, porque tem afinidade 

também, mas o que eu não concordo com o comportamento. A Josi, ela é uma pessoa legal, 

mas eu não curto muito o jeito muito pra frente. 

Eu: Pra frente, como? 

Bethânia: Tipo assim, oferecida, fala de sexo, de homem de um jeito vulgar. 

Eu: Ela fica com muitos meninos aqui na escola? 

Bethânia: Aqui na escola não, mas a fama dela, ela dá em cima de todo mundo, a questão 

é essa. 

Eu: E como é que você chama a menina assim? 

Bethânia: Rodada. 

Eu: É uma gíria? Como atirada? 

Bethânia: Atirada? Acho que não é bem uma gíria, não, é só xingamento mesmo. 

Eu: Então vocês veem como xingamentos? 

Bethânia: é tipo puta. Puta é um dos piores... mas tem rodada, rodo, tem vassourinha... 
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Ao formular uma discussão acerca dos posicionamentos e performances supracitados, 

importa ressaltar as válidas críticas feitas a trabalhos que têm tentado produzir tipologias de 

masculinidade e feminilidade porque elas apresentam uma imagem excessivamente estática e 

polar (FRANCIS, 2010). De fato, a forma como as meninas buscam manipular os significados 

imputados às categorias de menina e forjam gradientes de sentido às ações de cada posição de 

sujeito, nos informa da miríade de composições dos códigos e comportamentos que podem ser 

desenvolvidas e/ou acionadas a partir da leitura que fazem da situação ou do interesse em voga. 

É nesse sentido que concebo a importância das interações de bullying na apreensão da tensão 

constitutiva do feminino e, consecutivamente, da apropriação e manejo da gramática da 

identidade de gênero.   

A intenção aqui, no entanto, não é retratá-las como “tipos” de feminilidades. As 

categorias de menina apresentadas situam as diversas circunstâncias de ação e possibilidades 

de modos de ser engendradas no continuum que transversaliza as referências binárias do 

feminino. Em primeiro lugar, deliberadamente evita-se o uso do termo feminilidades para 

descrevê-las, concebendo-as como performances de gênero produzidas pelas adolescentes ou 

modos que outros definem como posição dos sujeitos. Em segundo lugar, enquanto 

performances e posicionamentos, elas não são estáticas. Por exemplo, Sofia (7ª série, 13 anos), 

rotulada como rodada ao longo do período de campo, na escola Salvador, tentou acessar a 

posição de sujeito normal para conquistar um menino. Uma de suas colegas de classe, Lucília 

(13 anos), observou a mudança: Ela era uma vassoura! [risos]. A menina tinha um fogo na 

bacorinha [gesto de abano na região genital]! Agora tá queta nem fala muito na sala, não joga 

bolinha [de papel], ela era uma peste... Paula (6ª série, 12 anos) a definiu como uma menina 

osada: se comportavam de um jeito vulgar, as roupas também, e ela falava alto, sempre 

xingando.  

Sofia experimentou uma rejeição dos colegas. As garotas constantemente recordavam 

de sua vulgaridade de agir e se vestir: ela chegava pegando os meninos, chamando de gostoso, 

passando a mão. Já os garotos raramente a chamavam pelo nome, se referiam a ela como 

piriguete ou pomba suja. Na sala de aula, sempre alguém fazia um comentário inicial e outros 

davam sequência ao escracho, contando, em tom cômico, os feitos e situações ocorridas com 

Sofia. Esse caso destaca que é possível encontrar um enlace em performances heteroglóssicas, 

mas os custos sociais de tal conduta podem ser ultrajantes.  

Complexa, a dinâmica de poder, liberdade e prazer apareceu nas narrativas de muitas 

adolescentes. Há de se salientar, no entanto, que todos os posicionamentos e performances de 

gênero foram afetados por algum tipo de bullying. Uma maior atenção para o que as meninas 
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podem “ser” e “fazer” é um passo importante para a criação de ambientes escolares que 

promovam a inclusão e elas não sejam limitadas a escolher entre a conformidade, por um lado, 

e a rejeição social, por outro lado. 

Seguindo um paradigma construtivista, esta análise concebeu o gênero como um 

fenômeno socialmente construído e um processo que contém significados culturais de 

masculinidade e feminilidade. Esses significados constituem scripts de gênero enquanto 

conjuntos culturalmente estabelecidos de condutas, aparências, maneirismos, e outros traços 

que aprendemos a associar aos membros de um determinado sexo (GAGNON, 2006; CABRAL, 

2011).  

Feminilidades e masculinidades particulares são produzidos uns em relação aos outros, 

mas também em relação à outras feminilidades e masculinidades (CONNELL, 2002). Assim, a 

“boa menina” pode ser interpretada em relação à garotos indisciplinados e outros grupos, como 

putas e atiradas. Mas aqui o foco muda das diferenças entre os gêneros para as relações dentro 

do mesmo gênero. Identidades de gênero são hierarquicamente ordenadas umas em relação às 

outras, e em sobreposição com outras identidades, como idade, sexualidade, classe e raça, que 

também constituem ordens de poder e de organização do mundo social. 

 O conceito de poder é relacional e, portanto, visto como criado e negociado na interação 

entre pessoas e grupos, mais ou menos intencionalmente (FOUCAULT, 2003). Neste estudo, o 

bullying é concebido como uma forma de interação de aprendizagem cultural de gênero. Nessas 

interações, as adolescentes posicionam-se e são posicionadas discursivamente em formas 

diferentes e contraditórias. Ressaltando as diferenças entre o poder e as possibilidades de ação, 

as distintas posições de sujeito não são sistemas coerentes e estáveis, mas estão fraturadas e 

mudam nos múltiplos discursos ativos em um dado momento da situação. É assim que o 

bullying constrói simultaneamente gênero e produz relações de poder. Este pode ser lido como 

um trabalho de “manutenção da categoria” (DAVIES, 2003), que envolve nomeações de 

gênero. 

Manifesta-se o advento do poder por meio do manejo discursivo das normas e 

expectativas sociais para a sexualidade feminina, estabelecendo uma distinção social entre 

posições de sujeito menina. Esse trabalho de (des)identificação com categorias desviantes 

integra o processo de socialização que impõe limites a um corpo associado a “moral”.  
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V.3. Categorias em ação: como o bullying opera no controle social de meninas  

Apresento aqui um caso emblemático de bullying para exemplificar como as 

participantes do estudo manejavam e materializavam as categorizações de gênero criadas, no 

intuito de controlar as condutas sexuais umas das outras. Por meio desse mecanismo de controle 

são ativados e disseminados códigos culturais de feminilidade socialmente legitimados. 

Nas escolas observadas, a hierarquia social é definida pela atratividade e aparência 

encarnadas por meninas direitas. O caso ora narrado aconteceu na escola de São Paulo. Elena, 

de 11 anos, 8º ano, se destacava socialmente na escola por ser bonita e meiga. Os garotos a 

consideravam a garota ideal para namorar. A sua popularidade entre os meninos advém do 

desejo que despertava neles. No entanto, ela era malvista e isolada pelas colegas, que se 

colocavam como rivais na competição heterossexual.  

Ela foi alvo de intimidação e manipulação social de um grupo de rivais, Adriana, 

Marcela e Luzia, de 12 anos, todas as quatro eram da mesma turma. Adriana tinha sido ficante 

do então namorado de Elena. O Ernesto era um garoto popular, considerado muito bonito e 

cobiçado pelas meninas, o melhor jogando bola, ele tem uma bunda deliciosa, vive cantando 

as meninas, quem quer, pega. Ernesto ainda ficava com Adriana quando começou a namorar 

Elena. Adriana alegava, e se gabava com as colegas, que fica aqui com ela, mas lá fora fica 

comigo. Ela namora aqui na escola com ele, e eu fico lá fora com ele. Elena, que não sabia, 

não tinha autorização da mãe para sair de casa à noite. 

Várias adolescentes afirmaram que Adriana enfureceu porque ele nunca a assumiu como 

namorada na escola, mas andava de mãos dadas com Elena, sentando-se juntos em um banco 

no recreio. Já Marcela acusava Elena de ter ficado com um menino enquanto ela ainda estava 

com ele. Marcela e Adriana não eram amigas próximas até terem vivido essas situações de 

competição contra uma rival em comum. No cenário social escolar, as duas eram consideradas 

umas atiradas sem importância, como afirmou um menino da turma delas. Segundo Elena, 

Marcela tinha ciúme da relação dela com a professora de Informática, de quem ela gosta muito, 

inclusive chamando-a de mãezinha.  

Este grupo, indiretamente, tramou vários leva-e-traz de que Elena havia chamado outras 

colegas de puta. Esse tipo de boato foi utilizado em diversos momentos com o fito de provocar 

confrontos físicos, ameaças de agressão e o isolamento paulatino de Elena das garotas da escola. 

Esse processo de exclusão ainda teve Marcela coagindo uma amiga em comum para que 

terminasse a amizade com Elena. Igualmente, foram feitas algumas intimidações diretas: o 

grupo a seguiu até a sua casa durante alguns dias e na escola a ameaçavam de agressão física. 
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Por vezes, foi necessário que a direção chamasse um responsável para ir buscá-la na escola, e 

até o próprio Ernesto a levava para casa.  

Por fim, Adriana pediu a uma amiga que contasse a Elena que Ernesto a estava traindo 

com ela. Elena ficou com raiva e resolveu ficar com um amigo dele para se vingar. Adriana 

contou a história a Ernesto que flagrou Elena ficando com o amigo. O objetivo de Adriana era 

que Ernesto terminasse o namoro com Elena. Uma fofoca sobre o ocorrido foi contada para a 

sala toda: tinha a intenção de humilhar e rebaixar Elena moralmente. Alguns garotos disseram 

que pensavam que Elena era diferente das outras, mas tinham se enganado. Um deles ponderou: 

Ela é muito dada, né? 

Houve intervenção da mãe da Elena, que conversou algumas vezes pelo facebook com 

Marcela e entrou em contato com a mãe de Adriana para tentar resolver a situação. A 

intimidação sobre sua filha estendeu-se por um período de aproximadamente cinco meses e, de 

fato, só cessou quando Elena iniciou um novo namoro. Nas palavras de Marcela: Foi só uma 

discussão e foi no ano passado. Agora tá tudo bem, a Adriana tá com o Ernesto e a Elena com 

o Ivan... acabou tudo...  

No caso ora narrado, percebemos como, institucionalizado na cultura de pares, o 

bullying foi mobilizado pelas estudantes para modificar o status de uma colega na hierarquia 

social da escola, e assim, lograr objetivos pessoais de vingança e recuperar o antigo 

“namorado”.  

No contexto paulistano, a exemplo do sucedido com Elena, as intimidações tendiam a 

ser sistemáticas, em um intervalo de tempo que perdurava vários meses. Acredito que o fato de 

o estímulo ser estritamente pessoal como ciúme, mágoa, raiva e revanche, influenciasse nessas 

singularidades em relação ao outro campo, como veremos. Nesse sentido, encontra paralelo 

com as formas e as motivações objetivas dos casos do bullying entre Bárbara e Camila e Melissa 

e Francisca, da escola Salvador, apresentados no capítulo III.  

Em São Paulo, as fofocas eram empregadas como uma forma de manter o anonimato ou 

uma incerteza de que seria(m) a(s) autora(s). Na gestão disciplinar, os mexericos eram 

considerados coisa normal, uma atividade corriqueira sem potencial de dano significativo, 

portanto a resolução das contendas que originavam ficava a cargo das inspetoras cuja 

abordagem restringia-se a conversas apaziguadoras e conselhos. Os casos mais sérios eram 

passados para o diretor, o que significava ter que ouvir um duro sermão dele, uma reunião entre 

o diretor e pai/mãe e ficar marcada na escola como uma aluna problemática.  

Elena foi definida pela maioria das garotas da escola como funkeira, que só fala de 

homem, fofoqueira, cada dia tá namorando com um diferente, anda com vários meninos, só 



166 

 

tem amigo menino, pega todo mundo, é duas caras. Desde que começou a namorar com 

Ernesto, constantemente esteve envolvida em casos em fofocas, brigas e discussões. Quando 

em uma conversa no recreio lhe perguntei se havia algo que a incomodava nessa situação de 

conflitos, disse: chato... eu só tenho duas amigas, elas [as demais colegas da escola] não 

gostam de mim, não falam comigo.  

Recordo aqui dos estudos etnográficos de Connell (2002) acerca da socialização de 

gênero entre pares que focalizam as relações sociais dentro das quais indivíduos e grupos agem. 

A autora argumenta que crianças e adolescentes estão em contínua aprendizagem da 

“competência de gênero”, mesmo que eles não coincidam com os ideais de gênero vigentes. 

Assim, eles aprendem a negociar a ordem de gênero, como adotar ou distanciar-se de uma certa 

identidade de gênero e, portanto, a produzir uma determinada performance.  

O enfoque da temática de bullying desvela formas de adesão às convenções sociais entre 

os mais jovens. Na raiz das práticas de bullying vislumbra-se as estruturas sociais de gênero 

mais amplas em convergência com os discursos inseridos na ação situada. As meninas 

participam ativamente nos processos de produzir e organizar uma ordem moral particular, 

alinhando as condutas umas das outras. Desse modo, elas determinam os parâmetros locais do 

poder, construindo uma organização social.  

Neste estudo, as categorias manifestavam qualificações de meninas, estando 

relacionadas a aceitação social pelos colegas. Elas constituem uma importante fonte de 

informação validativa, podendo influir decisivamente no status social das garotas. Recordo aqui 

a frase de Bethânia (8ª série, 14 anos, escola Salvador) sobre uma colega posicionada como 

rodada que, apesar de achar legal, não concordava com o seu comportamento pra frente. 

Perguntei-lhe, então, se a menina ficava com muitos garotos na escola e ela respondeu: Aqui na 

escola não, mas é a fama dela. Ela dá em cima de todo mundo, a questão é essa. Assim, as 

hierarquias de status possibilitam às estudantes informações sobre as suas atitudes, condutas e 

traços de personalidade bem-quistos e malvistos, de acordo com as associações estereotipadas 

com cada status. 

 Compreende-se que, de modo geral, elas valorizam exibições públicas de indisciplina 

e rechaçam uma imagem de si relacionada às características tradicionalmente convencionadas 

de boa, meiga, agradável. A encenação dessa performance tende a ficar restrita às interações de 

interesse (hetero)sexual. Isso torna o manejo da ordenação hierárquica mais acessível às garotas 

de baixo estrato social. É a partir dessa flexibilidade de arranjo das estruturas de poder que o 

bullying emerge como um recurso interacional de movimentação das meninas no cotidiano 

escolar.    
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Como argumentado por Bergmann (1998), “A moralidade é construída na e pela 

interação social, e a análise da moralidade tem de se concentrar, consecutivamente, sobre os 

meandros do discurso cotidiano” (p. 286). Neste estudo, as interações de bullying entre as 

adolescentes mostram o desenvolvimento de uma capacidade de vigilância que conforma um 

processo motivacional de fundo coercitivo. A força coercitiva da categorização consiste em 

tornar verossímil todas as características negativas atribuídas à estigmatizada como rodada, 

atirada ou puta, limitando as possibilidades de ação das rotuladas.  

A sanção a um comportamento interpretado como em desacordo com o modo de menina 

considerado certo, sobretudo importa por expor debilidades de caráter que precisam ser 

corrigidas para que aquela pessoa possa ser reconhecida no desempenho da categoria imputada. 

Nesse sentido, a rotulação é utilizada como instrumento de regulação de condutas, ao passo que 

integra e reafirma a superioridade da feminilidade normativa. 

Diversas pesquisas já haviam constatado o uso de “categorizações de pertença” para 

organizar a ordem social local (DaMATTA, 1997; GRISWOLD, 2007; KYRATZIS, 2007; 

GOODWIN, 2011; RAGO, 2014). As descrições negativas retratam a degradação do status 

moral das desviantes. Os casos apresentados neste estudo mostram como a reputação de ser 

puta é premente e simboliza a indignidade feminina, que pode resultar no rebaixamento da 

menina. No exemplo acima narrado, alguns garotos disseram que pensavam que Elena era 

diferente, mas que tinham se enganado.  

A referência identitária do outro é essencial na dinâmica socializadora do cotidiano 

escolar. Evaldsson (2005) pontua que, por meio da análise das afiliações a categorias sociais 

nas falas-em-interação, pode-se explorar o papel constitutivo da conversa para a organização 

local e os discursos e estruturas sociais mais amplos que podem ser contextualizados, 

observados e descritos no âmbito da ação situada.  

Os códigos de conduta normalmente são relacionados com a questão da concorrência 

entre meninas. Elas descreveram colegas que ficavam abertamente com vários garotos na escola 

com alcunhas como atirada, rodada, vassourinha e foveira. Em tom argumentativo, a 

denominação aparece acompanhada de justificativas relacionadas a uma conduta sexual 

desbragada: já pegou esse colégio todo, tem um jeito muito pra frente, fala de sexo, de homem, 

de um jeito vulgar. Essas qualificações proveem um modo de mobilizar leituras do status social 

em interação para diferenciar os grupos de jovens. O ritual de degradação da imagem social do 

alvo compõe-se de aspectos ficcionais do outro enquanto integrantes de um determinado 

conjunto de atributos (negativos) conhecidos, para imprimir uma visão de verdade.  

A partir das avaliações e comparações feitas com referência às características de 
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diferença, as adolescentes elaboram suas performances e identidades de gênero. Na escola São 

Paulo, Elena foi repetidamente citada como exemplo de conduta moral negativa e 

continuamente reprovada pelas colegas. Suas narrativas demarcam suas virtudes morais ao 

retratar atos desviantes dela nas sequências de fofocas e conversas corriqueiras, que 

problematizam o ocorrido. Em um tom de denúncia, esses relatos seguem um modelo: a menina 

expõe seus próprios motivos para a condenação moral, procede o exame e avaliação da “falha”, 

à medida que reprocha a conduta da outra, distingue-se desta e afasta a possibilidade de que 

incorra em desvio. Desse modo, ela estabelece o direito de realizar tal ação. 

No uso de categorias similares à puta é feita uma distinção entre feminilidades com base 

em normas da sexualidade feminina que as adolescentes precisam observar. Nesses jogos de 

argumentação (moral) sobre colegas, as garotas constroem sua ordem social e exercem uma 

forma de autoridade coletiva, marcando limites e disciplina, o aceitável e o inaceitável em 

termos de exposições pessoais.   

Essas interações de regulação e controle da sexualidade opõem-se ao discurso de 

autonomia sexual das mulheres jovens na sociedade contemporânea. A hierarquia sexual é 

produzida a partir de dois polos comportamentais: as garotas mais atiradas tendem a ser 

desvalorizadas e as mais quietas ou de aparência recatada são valorizadas. Esse aspecto mostra-

se fundante à definição de posições e categorização sociais, revelando a persistência de 

determinadas expectativas de gênero. 

A sexualidade dessas adolescentes ainda é construída sobre uma tensão de aparente 

inexorabilidade: elas ridicularizam aquelas que consideram bestonas (virgens e sem agência 

sexual) e criticam as que julgam galinhas (assumem ficar com vários meninos). 

Paradoxalmente, como exposto no capítulo prévio, ficar constitui uma forma de sociabilidade 

essencial na estruturação e dinamização das relações cotidianas de lazer, divertimento e 

amizades entre garotas e garotos. No entanto, apesar de tida como corriqueira e normal para 

adolescentes, a atividade ficar deve ser manejada pelas meninas, como um jogo de aparência e 

encobrimentos, sob o risco de perda de status social no âmbito da moralidade sexual.  

V.4. Distinção social: demarcando comportamentos, construindo identidades de 

gênero 

Uso a noção de distinção de Bourdieu (2007) em referência aos mecanismos sociais e 

culturais que condicionam as práticas convencionais de gênero. O modo de comportar-se 
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classifica e distingue, aproxima e afasta grupos sociais. Foi possível perceber como as jovens 

associavam as condutas adotadas por suas colegas ao “nível” de apropriação de símbolos da 

feminilidade. Compreendida desta forma, a reprodução moral, ou seja, a transmissão dos 

valores, virtudes e competências serve de fundamento à filiação nos grupos distintos e 

desiguais, organizando a hierarquia social local. 

 Um conjunto de regras tácitas (não-ditas) guia a interação social entre pares, refletem 

as normas, a criação e promulgação do poder, além da forma como eles se agrupam socialmente. 

Normas que regulam as relações e interações contemplam uma estrutura de status. Embora 

agrupamentos sociais sejam aparentemente fluidos, existe uma hierarquia a partir da qual os 

pares organizam suas vidas sociais e formam grupos. Observei que nessas interações as 

adolescentes constroem suas próprias ideias de comportamentos e identidades valorizados. Elas 

gerenciam e monitoram hierarquias locais nas práticas de subordinação e autoridade em jogos 

de posicionamento social. Dessa forma, consolidam alinhamentos de pares e configurações de 

performances aceitáveis. 

Mais intensamente na escola Salvador, as garotas das últimas séries valem-se de 

categorizações antagônicas que inter-relacionam idade e feminilidade para cimentar seu poder 

social. Elas utilizavam-se do bullying para demonstrações de poder sobre as estudantes 

menores85. Através da oposição, essas meninas produzem versões de “competição de atores”, 

o que Goffman (2005) define como “momentos de ação [em que] o indivíduo tem o risco e a 

oportunidade de mostrar a si mesmo e, às vezes aos outros, o seu estilo de condução” (p. 267).  

Por motivos disciplinares, há uma separação física por pavilhões de aula e estética com 

uniformes de cores diferentes entre os estudantes das quinta e sexta séries (branco) e das sétima 

e oitava séries (azul). Essa separação foi transmutada em distinção social. As diferenças de 

performance de gênero eram incorporadas nas categorias de menina foveira e plantada. 

Enquanto pares relacionais, elas fortaleciam ou instituíam regras e normas de convivência e de 

relacionamento entre as adolescentes. 

Ao longo do período de observação, foram muitas as vezes em que algumas delas 

praticaram rituais de insulto para demarcar fronteiras identitárias entre as de branco e as de 

azul. Como disse Bruna (6ª série, 13 anos), o próprio fato de usarem uma camisa diferente já 

gera um distanciamento entre elas. Alice (6ª série, 12 anos) trouxe a seguinte interpretação 

acerca dessa diferença:    

                                                 
85 Na instituição paulistana, as estudantes do 9º ano mantinham-se afastadas das garotas das demais séries. Os 

grupos de amizade eram homogêneos e mais sólidos.  
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Têm meninos aqui da oitava que acha que o povo da sexta é tudo criança, 

nem fala. Eles podem fazer tudo porque eles são retados. Teve uma vez que 

eu tava pra entrar e a porteira, ela manda as menina levantar os braços pra 

ver se a menina encurtou a blusa. Aí tinha uma menina da oitava que tava 

com a blusa cortada e ficou falando com outra “Quero vê eu não entrar”. As 

meninas da sexta, já vi muita voltar pra casa, toma advertência, vai pra 

diretoria, chama pai, chama mãe, mas essa menina entrou, Denise [a 

porteira] nem disse nada (Alice, 6ª série, 12 anos).  

A assimetria é realizada através do fato de que apenas um grupo pode ou deve assumir 

o direito de enquadrar um modo de ser menina, regulando a atividade dos outros personagens 

dentro do jogo interativo. Utilizando o rótulo foveira para se referir às estudantes mais novas, 

as adolescentes maiores manipulam a interação entre os níveis hierárquicos.  

Bethânia (8ª série, 14 anos) define foveira: é a mesma coisa de puta, não tem nenhuma 

diferença... porque tipo, é uma menina que gosta de ficar usando uma calça toda atochada... 

mostrando a polpa da bunda, coloca a camisa do uniforme pra aparecer a barriga, sai andando 

parecendo que tá rebolando, vai quebrando as cadeiras. Lili (7ª série, 13 anos) complementa 

essa ideia:  

Se você prestar atenção a maioria da quinta e da sexta [séries], elas são meio 

atiradas pra frente, colocam as calças cá em cima, com a bunda dividida, e 

anda toda aberta, por causa disso, do comportamento. [...] Têm umas que é 

bem foveira, até no face, é foveira. Usa coisas desnecessárias, fica postando 

pornografia, fotos de calcinha, assim, deitada... 

A fila do almoço era momento em que as meninas maiores sentiam-se mais livres para 

ridicularizar e intimidar as mais novas: roubavam lugares, com olhares de cima a baixo, risos 

debochados e comentários depreciativos. Certa feita, estava conversando com um grupo de 

amigas da sétima e oitava séries. Laura e Amanda, que eram da quinta série (13 e 11 anos, 

respectivamente), foram me cumprimentar e seguiu-se esse diálogo:  

Paula: Que é isso que tá aí nessa a orelha? Ela parece uma riponga [Amanda estava 

usando um lacinho no cabelo].  

O grupo põe-se então a falar do cabelo86 dela:  

Bethânia: Você devia era fazer uma progressiva nesse cabelo, esse cabelo tá muito 

inchado, tá muito esquisito, fica parecendo que passou ferro, tem que fazer uma 

progressiva.  

Julia: Ei, cê não fala não, é? Fica com essa cara. Cê sempre fica com essa cara assim? 

Vanessa: Essa cara que parece ter um... tem o quê nessa cara dela?  

Julia: Essa boca parece ter alguma coisa. É o quê que tem aí?  

Bethânia: É o quê que ela tá chupando? Parece que tá chupando alguma coisa.  

                                                 
86 Nessa situação, a menina alvo estava com o cabelo desgrenhado. Importa localizar que, apesar do entendimento 

geral de que o cabelo alisado era mais bonito, um número elevado de meninas populares mantinha os cabelos 

cacheados ou crespos com blacks ou trançados com fibras. Entendo que, ainda que prevaleça no imaginário desses 

jovens a representação dominante da mulher branca como padrão de beleza, vige uma moda afro que fortalece à 

assunção dos cabelos naturais.  
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Elas falavam de um jeito sério, Amanda ficou em silêncio, torcendo a boca em reprovação. 

Pouco tempo depois foi embora, Laura continuou. Nós estávamos vendo um vídeo e Laura 

deu uma opinião a respeito, Vanessa disse: Você ainda tá aqui? 

Laura: Queria ver o vídeo.  

Vanessa: Pode, mas calada, porque não era pra você tá aqui.  

Logo após ver o vídeo, Laura foi embora.  

Nesse jogo interacional, reconhecimento, pertencimento e exclusão são elementos 

constitutivos das relações de poder. É por meio destas relações que são construídas a igualdade 

e a diferença, e os padrões de inclusão e exclusão social. Como exemplo temos os trabalhos 

etnográficos realizados por Goodwin (1990, 2002, 2011), que mostram práticas cotidianas de 

organização de alinhamentos entre pares. Mecanismos de inclusão/exclusão social 

desenvolvidos por garotas constituem um sistema de atividades integradas de construção de 

desigualdade entre elas.  

Nota-se que o poder é observável na forma como o grupo de amigas imprime críticas 

ao cabelo de Amanda e apresenta conselhos e soluções para resolver o problema. Fazem uso de 

insultos como se fossem imperativos. De mesmo modo, asseveram acerca da intromissão de 

Laura no espaço do grupo, um lugar de não-pertencimento e cuja permanência só seria tolerada 

ou permitida com a sua insignificância de ação. Foi perceptível o desejo de muitas adolescentes 

menores de se aproximar e estabelecer relações de amizade com as mais velhas: quando eu 

estava conversando com um grupo das de azul, elas vinham falar comigo, tentando aproveitar 

a oportunidade para se enturmar e permanecer em interação com esses grupos. 

 Em raras oportunidades, as menores foram bem acolhidas como partícipes das 

conversas, no que Goffman (2009) denomina “intercâmbio solidário”. Em geral, as meninas de 

branco não se sentiam capazes de reagir às ações invasivas das maiores, pois temiam 

perseguições e confrontos físicos com colegas muito mais fortes. Nas palavras de Antônia (6ª 

série, 12 anos): Elas faz o que quer, fala o que quer. A gente nem pode olhar da cara delas que 

já fica “Tá olhando o que? Vire a cara pra lá, se não gostou vou te dá um jeito”. Elas humilha 

porque sabe que é forte, numa briga vão ganhar sempre. Vitória (6ª série, 13 anos) 

complementa: Apanhar fica feio... os colegas iam ficar gozando... dá vergonha (sorrindo). 

Ivana e Teresa (ambas da 5ª série, 12 anos) expõem o sentimento de receio e chateação 

que essas garotas nutrem em relação às maiores: 

Verena: Elas são as piores pessoas dessa escola. 

Teresa: Semana passada, na hora do recreio, uma ficou perturbando meu juízo, fiquei 

muito nervosa. Só que eu não sou de brigar. Eu nunca briguei na vida...  

Ivana: Essa Adriana ainda não deixa em paz, não...  Ela ficou lá, “Ah, desculpa... não-sei-

o-quê...”, e ficou dando risada na minha cara. 

Eu: E o que ela falou para vocês? 
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Ivana: Que eu sou lerda, que eu sou sapatão, o tempo todo. 

Ivana: E eu sou obrigada a responder. Se eu me desvio, ficam me xingando e depois me 

pegam pelo braço. Isso incomoda... 

Teresa: Ela fica perguntando coisas que eu não sei o que é, mesmo sendo mentira. 

Eu: Perguntando o quê? 

Teresa: É... Ela pergunta se eu sou sapatona, se eu já chupei, se eu gosto de pica, se eu 

namoro, com quem eu namoro, se o menino é maluco, se é cego, que não-sei-o-quê... 

Teresa: É piriguete. Noutro dia, ela pegou em minha calça e disse: “Deixa eu levantar a 

sua calça”, eu falei “Ah, por quê? Cê não vai levantar”, “Por quê? Você esqueceu sua 

bunda em casa?”, por pouco eu não falei “Eu posso ter esquecido minha bunda em casa, 

mas a vergonha na cara eu trago pra escola, eu trago pra onde eu for. 

Essa entrevista exemplifica, tal como outros casos mencionados, o modo de escárnio 

mais comum, a gastação. A gastação era uma forma corriqueira de intimidação, sendo a 

principal fonte de diversão entre as meninas, ao lado da fofoca. As meninas mais velhas se 

divertiam ao fazer perguntas embaraçosas às vítimas. A dinâmica de humilhação das 

adolescentes mais novas dava-se por meio de demonstrações de poder e da ratificação do 

imperativo da força física, com o desafio à integridade do alvo, sendo processados em 

sequências de ação ofensiva-inércia. Os embaraços ocasionados pela gastação envolviam 

inabilidades e inexperiência sexual, o que nos remete a ideia goffmaniana da necessidade de 

dominar o papel, caso contrário, o desempenho resultaria em constrangimento. Formulações 

mais recentes, como Lizardo e Collett (2013), têm destacado o papel do constrangimento nos 

processos de organização e controle social, na manutenção da ordem social.  

Meninas e meninos das últimas séries reprochavam o comportamento moleque ou pivete 

das menores, que circulavam pelo pátio, correndo e falando alto. Havia entre eles um sentido 

de preservação da feminilidade normativa. Compartilho aqui um episódio relativo ao controle 

a esse comportamento infantil, que presenciei nesta escola: 

Estava conversando com um grupo de amigas da sétima série quando passaram duas 

meninas correndo, se estapeando de leve e xingando vá pra porra, caralho! 

Lívia, então, comentou alto: Criança desse tamanho é tão ridículo, né?  

Marcela a apoiou: Mais tem gente que não cresce de mentalidade, não aprende a se 

comportar, ficar queta, conversando direito!  

Todas riram, igualmente aqueles estudantes que estavam próximos. 

Camila encerrou: Deus me livre, viu!? 

O grupo gargalhou e as duas meninas se afastaram em silêncio. Quando o intervalo 

acabou, as avistei conversando sentadas em um banquinho.  

Esse processo integra a constituição da identidade, diz respeito a um aspecto do que 

Erickson (1966) denomina difusão de identidade. A difusão envolve experiências de vergonha 

e embaraço e, neste caso, é induzida pela estigmatização. Ele observa que “cada identidade 

positiva também é definida por imagens negativas” (p. 154) e que:  
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O ser humano, de fato, é avisado para não se tornar o que muitas vezes ele não 

tinha a intenção de tornar-se para que ele possa aprender a antecipar o que ele 

deve evitar. Assim, a identidade positiva (medida a partir de uma constelação 

estática de traços e papéis) está sempre em conflito com o passado, que é para 

ser vivido em declive e por ser esse potencial futuro que se pretende prevenir 

(ERICKSON, 1966, p. 155).  

Dinâmicas de exclusão e ridicularização constituem sanções aos atos interpretados 

como tentativas de consolidar performances tidas como inadequadas ou de se sobrepor às outras 

meninas. Desenvolvem-se em concordância com fortes sentimentos de diferenciação de 

pertencimento entre o in e o out grupo. A ofensa é gerada pela (re)afirmação de um modo de 

conduta das adolescentes. Como argumentou Bucholtz (2011), é preciso “considerar não apenas 

as subjetividades interacionais de interlocutores, mas também as posições de sujeito mais 

duradouras e categorias sociais que ocupam ou já imposta a eles” (p. 166). 

A realização direita de símbolos de feminilidade reforça a experiência da menina de 

que é um tipo de pessoa significativa, sustenta um sentimento de valor pessoal. Estes ritos 

afirmam a solidariedade moral de pessoas que declaram virtudes sociais semelhantes e que lhes 

negam aos outros. Eles apoiam a ideologia de grupos que tentam manter (ou tomar) a sua 

hegemonia sobre o sistema de status. Como um guia para a realidade social, “descreve” um 

conjunto de categorias (características principais) e posição relativa de cada menina nos estratos 

dessa hierarquia. Estes conjuntos de categorias não são mapas cognitivos díspares, mas sim 

modelos que organizam as distinções semânticas nativas (existenciais e avaliativos).  

Neste ritual de fazer (cumprir) gênero, enfatiza-se uma identidade socialmente 

dominante, ao transmitir definições inequívocas de comportamento apropriado. 

Essencialmente, o ritual funde essa discriminação de posicionamentos, designando avaliações 

de performances em funções compartilhadas. Promovem a solidariedade dentro do grupo, e 

assim reforçam a cooperação nessas atividades vitais para a construção da sua performance de 

gênero.  

Havia uma consciência generalizada dessas práticas de exclusão entre as adolescentes, 

e com qual objetivo eram realizadas. Apesar de serem julgadas negativas, as atividades seguiam 

seu curso aparentemente natural com cada participante desempenhando o papel que lhe cabia 

nesses rituais. Denomino ritual de “fazer gênero” esses atos voltados para a apreensão, 

incorporação e consolidação de aspectos e elementos constituintes de modelos socialmente 

legitimados de ser menina.  

Essas práticas de bullying diferenciavam-se por serem mais visíveis, regulares e bastante 

disseminadas, sobretudo entre as meninas mais velhas, refletindo a vigilância e a gestão 
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disciplinar mais branda desta escola, além da motivação objetiva de diferenciação social pela 

divisão etária entre essas adolescentes. Por meio da intimidação, as garotas maiores se 

posicionavam como as donas do pedaço, enunciavam que elas é que sabiam como se vestir, 

falar e comportar-se. O grupo das de azul exerce a fala e constrói as de branco como não-

membros, ao realçá-las na qualidade de “meninas falhas” ou sem modos. Relações de poder 

entre garotas de diferentes idades eram negociadas nesta sequência. O uso de imperativos 

reafirmava o status elevado das de azul. Ao proceder descrições de adolescentes “inferiores”, 

elas construíam as outras como marginais e desviantes para o grupo. São evocadas e 

dramatizadas qualidades pessoais associadas com a adesão ou a assimilação de atributos 

convencionados do gênero feminino: as menores têm má aparência, são sexualmente 

inexperientes e não sabem se comportar como uma menina direita.  

A performance de práticas de bullying metaforicamente liga competências pessoais a 

um conjunto de categorias morais que definem as várias posições nesse sistema de status. A 

dramatização possibilita às participantes simbolicamente mostrarem-se “melhor”, “maior”, 

“mais”, etc. passando em nível de sem-status (desconhecida ou desimportante) a visível e/ou 

notável naquele contexto.  

Na escola soteropolitana, a exclusão social não se dava mediante um paulatino processo 

de isolamento de indivíduos (como no campo paulistano), mas construía-se cotidianamente na 

reafirmação da diferença entre os grupos sociais. Os rituais de reiteração das diferenças 

identitárias constituíam a (re)afirmação de um reconhecido fosso social, moral e 

comportamental. O significado desse ritual reside na forma como é realizado e reflete objetivos 

da cultura de pares, particularmente na afirmação do grupo superior. Quando eu as assuntava a 

respeito, elas contavam que não havia convivência ou amizade com as adolescentes menores: 

porque não funciona, não dá certo; É impossível conviver com elas; Não dá pra se dar bem, 

pra ser amiga; Elas são muito atiradas.  

Era consenso entre as garotas (de todas as séries) que as mais velhas são mais calmas e 

quietas. Nas conversas, foi possível compreender que essas jovens são mais conscientes das 

pressões da sociedade sobre elas para se tornarem mais passivas, daí a autoidentificarem-se 

como plantadas. Susana (7ª série, 13 anos) explicou que há uma diferença insuperável de 

comportamento:  

Tem muita barreira, porque as meninas da quinta, sexta se acham muito, elas 

são muito grosseiras, não sabem se comportar, e a gente não acha legal esse 

comportamento. Ela quis dizer que as meninas menores não sabem se 

comportar. Essa questão da maturidade é muito presente nos discursos delas. 

As menores não têm freio.  
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Continuamente, elas usavam a gíria plantada como qualificativo que as distinguia das 

mais novas. Esse termo denota uma atitude de conformidade e de bom comportamento 

associados ao tomar juízo e assentar-se. Dada a ênfase conferida, parece ter a força de um 

axioma: as garotas mais jovens são tidas como mais atiradas, por não terem aprendido a se 

comportar adequadamente, enquanto as mais velhas são consideradas maduras, por já saberem 

ser mais discretas.  

Esta construção discursiva de distinção social exibe performances de gênero em um 

conjunto de rituais localizados de dominação e aviltamento, em que publicamente são 

inculcadas noções que configuram a categoria normatizada menina. A partir desse repertório 

de possíveis formas de se comportar, elas negociam posições de poder e mantêm relações de 

igualdade e diferença entre os grupos.  

Essas práticas de socialização, aqui entendidas como rituais de fazer gênero, 

oportunizam formas de diferenciar os membros dos grupos, principalmente, quanto ao seu 

comportamento sexual. Nessas formas de exclusão são evocados valores sociais que são, 

igualmente, produto dessas práticas. Destarte, argumento que, objetiva e subjetivamente, 

posturas morais adotadas pelas adolescentes são oportunidades para experimentar ou fazer valer 

sua posição no espaço social, como um ranking para ser acolhida ou uma distância a ser 

mantida.  

Ao assinalarem que o discurso moral cotidiano tem o poder de representar e transmitir 

crenças morais, Shweder e Much (1987) conferem ênfase à deliberação prática que ocorre 

naturalmente na interação. A moralidade não é algo que existe per se na mente individual, mas 

como Gergen (1994) observou, “é uma ação que possui o seu significado moral somente dentro 

de um determinado cenário de inteligibilidade cultural” (p. 103). Esta linha de raciocínio busca 

capturar o caráter situado da moralidade e a importância que as várias regras de significados 

(formais e informais) têm para os próprios participantes dos contextos em particular. 

A moralidade é apresentada nas escolhas feitas pelas pessoas sobre como tratar os 

membros do grupo no meio da interação. Estas escolhas são, em grande parte, sociais e 

intimamente integram o contexto e os processos sociopolíticos que constituem os mundos da 

vida desses grupos. Em suas primeiras descrições das representações do eu na vida cotidiana, 

Goffman (2005) delineou um campo de atuação dentro da Sociologia que incidiu precisamente 

sobre “as preocupações mundanas dos atores com a identidade moral e a manutenção da face” 

(BERGMANN, 1998, p. 185-186).  

De fato, a distinção entre as práticas comuns de feminilidade e o comportamento 

sinalizado pelo rótulo foveira foi muito arbitrária. Uma situação assimétrica de poder 
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desenvolve a regulamentação invocada pelas jovens como obrigatória para elas próprias que, 

por sua, vez, articula a sua obrigatoriedade. Dá-se, então, a compreensão da moralidade na qual 

a normativa é vista não apenas como reguladora da conduta social, mas como constitutiva da 

mesma (JAYYUSI, 1991). A categorização negativa da foveira demonstra como os atributos 

convencionalmente ligados à boa menina (recato, responsabilidade, gentileza, doçura, 

honestidade e cuidado) são utilizados para decretar as relações sociais de poder e justificar a 

exclusão social. As complexidades, dinâmica, tensões e mudanças inerentes à moralidade 

feminina são encontradas nas práticas morais in situ, uma vez que estas são realizadas entre as 

meninas em ambientes práticos.  

Destarte, essa ritualização de inclusão/exclusão opera a complexidade de realizar e 

negociar scripts adequados às suas posições sociais. O desenrolar da performance pontua (a 

tentativa de) o controle do comportamento do outro através da demarcação de papéis e da gestão 

das identidades encenadas. Esse tipo de interação também se constitui como 

“programaticamente relevante” (SACKS; JEFFERSON, 1992) à medida que especifica um 

conjunto de categorias de pessoa e determina as formas em que as identidades se relacionam 

umas com as outras para organizar as relações hierárquicas entre os pares e, como efeito, os 

comportamentos que são facultados a depender do contexto em que ocorre e do ator que os 

encena. 

V.5. Menina “evoluída”: a subversão entre máscaras 

As hierarquias de dominância têm na natureza interativa uma característica crucial do 

conflito social, o que requer que a mesma atenção seja dada à atividade de ambos os 

participantes no intercâmbio social agressivo. Guareschi et al. (2002) explicam que, na 

interação, embora o indivíduo se depare com práticas que o incitam a ser de determinadas 

maneiras, ocorrem resistência e negociação quanto ao que lhe é imposto, o que possibilita a 

produção de novos sentidos.  

Comportamentos e hábitos que não se enquadram nos limites dos padrões 

normalizadores provocam conflitos entre os modelos estabelecidos. E é a partir das interações 

e práticas cotidianas, que conformam e institucionalizam esses conflitos, que se busca 

compreender de que maneira são constituídas e representadas as identidades de gênero. 

Na escola Salvador, as garotas representadas como desviantes buscam ressignificar 

atributos e traços relacionados a essas identidades de gênero e, assim, lograr posições mais 
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elevadas na hierarquia social da escola. Elas constantemente referem-se a si próprias como 

evoluídas, palavra que simboliza a sua capacidade de agência, marcando um fluxo oscilante no 

qual os ideais e as exigências de comportamentos e corporeidade femininas são continuamente 

negociados e rearranjados a cada ruptura. 

O discurso da menina evoluída tem como fito retificar a ideia de um comportamento 

imaturo e considerado vulgar pelos pares. Esse discurso pontua um modo de menina originada 

nos avanços na participação social das mulheres atestados na sociedade contemporânea e de 

reivindicação moral do seu direito de exercer uma liberdade de ação e tomar decisões sobre si 

próprias. O trecho da entrevista com Viviane (5ª série, 12 anos) sintetiza essa concepção de 

evoluída:  

Eu: Eu queria que você começasse me falando sobre a conversa de ontem sobre a menina 

autoral. 

Viviane: É que eu já pedi pra menino ficar comigo, eu já pedi menino em namoro, já levei 

fora, já levei não por isso, mas eu já pedi. Eu acho bem interessante, sem aquela falsidade, 

tem que ter uma iniciativa, né? Se ficar só no meio termo, se não der o primeiro passo, não 

vai pra lugar nenhum. 

Viviane: E eu acho interessante essa capacidade da gente poder fazer as coisas que as 

meninas normalmente não fazem... Realmente eu acho injusto as meninas não ocuparem 

um lugar que os meninos não tem coragem de ocupar, e aí as meninas pedem pra ficar os 

meninos, então, é todo mundo acha errado a menina pedir pra ficar com o menino. 

Eu: Sim. 

Viviane: Eu não acho justo isso... algumas meninas pensam diferente, alguns meninos 

pensam diferente, mas eu sou crítica, eu sou quem eu sou, sem ter vergonha, sem ter medo. 

Eu: Na nossa conversa, você falou “século 21”, e o que você quis disser com isso? 

Viviane: Eu acho que os meninos acham que eles ainda têm que tomar a posição, mas isso 

foi séculos passados, a gente tá no século 21 e eu acho que tá na hora de todo mundo 

aceitar a atitude da mulher. Então, eu não vejo problema, não vejo diferença... 

Eu: É uma mudança, então? 

Viviane: É uma abertura, uma oportunidade que minha mãe já teve e minha avó não e 

agora eu tenho essa abertura... eu sei que tem pessoas que não aceitam, mas aí, tipo, eu 

sei que eu pago, mas aí eu faço... eu assumo o que eu faço, o que eu sou: sou faladeira, 

não gosto de assistir aula, sou maloqueira, abuso, abuso mesmo...  

Eu: Você já teve algum problema de ser assim? 

Viviane: Já, muita gente... Esse menino que eu disse que queria namorar, chegou pra mim 

e falou assim “pô vei, era pra eu te pedir, pô vei, eu não gosto disso não!”. Aí eu disse 

“Ah, então tá”. 

Essas adolescentes subvertem a noção de feminino apropriado, recombinando seus 

recursos para construir significados, moralidades, e respostas ideológicas próprias. Embora a 

posição inferior na hierarquia social reduza sua margem de manobra, já que constantemente 

encontram-se sob o risco de serem rotuladas puta, elas concebem esse estratagema como uma 
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espécie de “cavalo de Troia”87. Em suas performances de argumentação moral, as evoluídas 

tentam reverter as aviltantes descrições de pessoa que lhes são imputadas. Adjetivos de 

avaliação como coragem, atitude, melhor, superior, evolução são condutores de um discurso 

que objetiva lançá-las como alguém que goza de características e privilégios especiais, 

transmutando sua imagem e apresentação social de uma menina “sem controle” para uma garota 

“com pleno controle de si”. 

Elas concebem a menina evoluída como decorrente do aumento de oportunidades das 

mulheres de transgredir fronteiras simbólicas que delimitam os tipos aceitáveis de expressões 

de sexualidade feminina. Ser evoluída está diretamente relacionada a um senso moral de 

coragem. A coragem é uma qualidade deveras apreciada entre as adolescentes do estudo. A fala 

de Marisa (5ª série, 13 anos) é recorrente entre elas e exemplifica essa admiração generalizada: 

Eu sou quietinha e não tenho coragem de nada. Assim, esse discurso termina por realçar que a 

representação oferecida é, em verdade, um valor pessoal e enseja uma vantagem e um 

sentimento de superioridade em relação às suas colegas. 

Tendo em vista que a visão geral das jovens é de que elas são rivais umas das outras, 

estando continuamente em disputa, a fala de Camila (8ª série, 15 anos) é emblemática:  

Tem algumas meninas daqui que me acha oferecida, puta, essas coisas assim. 

Por quê? Eu tenho uma coragem que elas não têm, aí difama. Quando eu 

quero vou lá e consigo... [...] É, do meu jeito eu consigo, e quando eu quero 

pegar um menino eu não mando amiga, eu mesmo vou lá e pego. Tem que 

saber como fazer, e eu sei. 

Recorrentemente usada, pra frente é uma expressão interessante para sintetizar a tensão 

a que se colocam e são colocadas essas adolescentes. Apesar da conotação negativa (como o 

termo atirada), muitas vezes, apareceu relacionada a noção de evoluída em relação às quietas. 

É uma postura interpretada como mais concatenada com a emergente cultura de liberdade e 

empoderamento da sociedade contemporânea, e amplamente compreendida como uma 

importante conquista decorrente dos avanços sociais logrados pelas mulheres. 

Majoritariamente, as garotas afirmaram que o mundo mudou e as meninas também estão 

mudando, no entanto, no plano da sexualidade, distanciar-se do modelo tradicional foi atrofiado 

ao sinônimo de vulgaridade. Associada à feminilidade não-desejável, a vulgaridade 

potencialmente conduz a um status menor. 

                                                 
87 Estratégia usada pelos gregos para derrotar os troianos. De acordo com a história narrada na obra “Ilíada” de 

Homero, o guerreiro Odisseu teria tido a ideia de construir um gigantesco cavalo e presentear os troianos, como 

um gesto simbólico de rendição da guerra. Os troianos aceitaram o presente e levaram o cavalo para o interior das 

muralhas de Tróia. Após a comemoração da rendição, quando todos estavam dormindo, centenas de soldados 

gregos saíram de dentro do cavalo e atacaram a cidade. 
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Compreendo que as participantes da pesquisa possuíam noções claras das identidades 

de gênero e das expectativas sociais relacionadas. No entanto, elas pareciam menos seguras 

quanto a algumas das próprias experiências subjetivas de identidade, assim como os modos em 

que as identidades poderiam ser tanto emancipadoras quanto constritoras para si. A tensão 

expressa se insere na assimilação pelas jovens da necessidade de agirem sob a égide da 

dissimulação.  

Há um entendimento diferenciado das identidades culturais em relação a si e às outras, 

quanto às formas de resistência e manutenções das categorias sociais. Os achados desta pesquisa 

mostram-se semelhantes a outros estudos: por vezes, as jovens suportam identidades culturais 

para si individualmente, e para os outros em geral. Em outros momentos, rejeitam identidades 

que encontraram constrições injustas para si ou para outrem (AZZARITO; SOLMON; 

HARRISON, 2006; ALLEN, 2008; AZZARITO, 2009). 

Apresentando uma percepção congruente com essa ideia, as meninas atiradas da última 

série, buscando distinguir-se das mais novas, definiram o que seria uma feminilidade normativa 

com um discurso de maturidade e equilíbrio pessoal. Posicionando-se ambiguamente, elas 

mantinham a aparência de candura e passividade, ao desenvolverem estratégias de 

encobrimento focalizadas nos anseios masculinos: 

É que tem que ser quietinha, mas ousada... é tipo uma forma de iludir [...]. Eu 

não vou chegar logo "E aí? Você quer ficar comigo?", não pode fazer isso. 

Tem que chegar e falar com a pessoa, tipo assim "E aí? Como é que você tá?" 

"Tô bem" e parou aí, já se conheceu. Aí você começa a ser gentil com a 

pessoa, a pessoa pede pra você fazer aquilo e você vai lá e faz, mostra que 

você é estudiosa, tem ser a melhor aluna da sala pra essa pessoa vê... Foi 

assim que eu consegui um namorado meu na 7ª série... Aí a pessoa vai vendo 

que você é quieta, mas você também é divertida, não é oferecida, esses 

negócios assim. Você tem que ser quieta com as outras pessoas... Os meninos 

hoje em dia não gostam de pegar menina gaiata assim, como é que você tá 

namorando e aí vê o amigo dele e a mesma gaiatice que você fica com ele, 

você fica com o amigo dele? Ele já acha outra coisa... Aí você vai ficar nessa 

até conquistar a pessoa, aí você vai mudando, mostrando seu jeito de verdade, 

mas tem que ir devagar. Aí a pessoa já vai vendo e vai se acostumando... 

(Isadora, 8ª série, 14 anos). 

O homem e a mulher têm funções e posições distintas e complementares no processo de 

composição do ficar. A garota envolve o rapaz escolhido, que se interessado, deve manifestar 

verbalmente o aceite. Pedir abertamente a um menino para ficar era se colocar sob o risco de 

ser rotulada puta. Era preciso, primeiramente, mostrar-se amiga, saber o que ele gosta em uma 

garota e qual atitude julga apropriada. Elas devem estar atentas às suas ações com o garoto, de 

modo a manifestar seu interesse, atributos desejáveis (e caráter), sem cometer excessos e recair 

na vulgaridade. A dissimulação do flerte advém da percepção e exame de seus passos a partir 
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dos sinais emitidos não apenas por ele, mas também por suas amigas e outras colegas.  Esse 

modo de agir mostra como são desenhados os limites que as próprias adolescentes estabelecem 

enquanto performances seguras. Os processos de alterização promovem as condições de 

hegemonia cultural e são um instrumento pelo qual as meninas e seus grupos estabelecem suas 

identidades.  

Como tenho mostrado, o olhar vigilante é aprioristicamente subjetivo, permeado por 

interesses e finalidades pessoais e sociais. Sob a mira da acusação, talvez a mais importante 

virtude ou capacidade feminina seja a dissimulação. Forjada no exercício do discernimento e 

da prudência, essa forma de agência é primordial à manutenção de uma imagem social íntegra. 

A arte da dissimulação exige um certo domínio e, portanto, habilidade de manipular discursos 

morais e rituais de paquera e de conquista afetivo-sexual, conduzindo-os de modo a delinear-

se como uma menina decente. Podemos aqui notar como a dissumulação se integra ou é 

possibilitada pela apreensão do script sexual da mulher.  

As meninas que adotaram uma postura sexualmente proativa relataram serem 

percebidas como e se sentiam poderosas88, o que reverbera em uma visão de si próprias como 

fortes e independentes. A atitude desinibida era uma plataforma de crescimento pessoal. Essa 

resistência é intrinsecamente tensa, mas traz uma sensação de poder sexual gerada no 

entendimento e na intenção de participar e intensificar mudanças da normativa social. Essas 

adolescentes percebiam isso como uma forma de libertação, emancipação e construções 

expandidas do ideal feminino. No entanto, em vez de desafiar a ideologia tradicional de gênero, 

terminavam por reforçar a heteronormatividade, focalizando-se no desejo masculino.  

Destarte, ainda que elas se colocassem como representantes de um novo tipo de menina 

– assertiva, sexualmente proativa e mais distanciada dos constrangimentos da feminilidade 

passiva – esta performance estava calcada nas formas tradicionais preconizadas. 

Antiteticamente, elas orientavam-se por consolidar esse discurso, ao passo que construíam sua 

superioridade a partir da habilidade de conquista heterossexual: a menina tem que saber fazer 

o que os meninos gostam; a menina tem que ter experiência.  

As estruturas de poder se materializam como um padrão de práticas que convergem em 

qualificações de fundo coercitivo, ao alocarem, e, por conseguinte, introjetarem uma trama 

condicional de causa-consequência como: ficarei [mal] falada, se eu não ajo com discrição; 

                                                 
88 Em uma variedade de âmbitos sociais, mulheres jovens contemporâneas usam a sexualidade ativa para demarcar 

a independência entre os gêneros. Esta ênfase na sexualidade emancipada das mulheres reflete a virada substancial 

do pós-feminismo – o que Quindlen (1996) chamou de “feminismo babe” – ao condicionar o direito das mulheres 

à sexualidade ativa e não em questões mais amplas da igualdade de gênero.  
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não serei bem-vista pelos meninos, se não me veem como plantada. A categorização que as 

adolescentes elaboraram, seja como plantadas ou evoluídas, atribuindo-se um papel de 

destaque na hierarquia social, é orientada pela legitimação do controle da ação e pela assunção 

do “direito” de gerir as atividades das outras adolescentes.  

A negociação de identidades de gênero requer o desenvolvimento de uma visão 

pragmática; assim elas aprendem a manipular situações e eventos para lograr determinados fins 

sociais. A identidade de uma menina reside mais em sua capacidade de atuar discursivamente 

no seu papel, do que em suas práticas visíveis: a priori envolve a construção de uma imagem 

que diz quem elas são. Este julgamento de sua autoapresentação, no entanto, descansa em 

avaliações, construídas com base, principalmente, nos interesses sociais das garotas. 

 Os comportamentos com que garotas e grupos se orientam vão sendo adequados nas 

interações entre si e com os garotos, podendo ocorrer pequenas subversões ao papel habitual. 

A maneira pela qual elas respondem a ação de outros e conduzem discursos e práticas do papel 

performatizado, sugere que as adolescentes se orientam pela categoria de menina que 

consideram favorável de encenar no plano heterossexual. Elas se servem de vários papéis, 

posições e dos elementos que os constituem. Desse modo, reorganizam a configuração cultural 

dessa categoria social.  

As várias posições de sujeito menina nos mostra que as jovens não atuam apenas 

recriando o estereótipo, também (re)negociam suas relações com os pares, ao (re)interpretar as 

imagens culturais disponíveis. Com base nestas duas experiências de campo, aludo à 

importância do contexto, nos modos como as interações entre os sujeitos se desenvolvem e na 

maneira como estes percebem os propósitos dessas interações.  

A diferenciação de categorias que as adolescentes desenvolvem através das 

classificações, lhes permite construir distinções em sua própria ordem social local, o que remete 

a apropriação da gramática concernente às características inscritas na noção cultural de garota 

ideal: a partir do domínio desse papel, as garotas podem construir pontes lógicas entre seus 

modos de ser menina e o “trabalho de face” (GOFFMAN, 2005) que devem sustentar em cada 

situação específica. A dualidade aparência-essência molda a construção da identidade de gênero 

em um sentido nietzscheriano89, em que a realidade é a aparência e a essência é uma ilusão 

inventada, apoiada na efemeridade da vida social. 

As meninas daqui da escola, têm umas meninas aqui na escola era recorrente nas 

conversas, individuais e em grupo, com as evoluídas. A comparação de condutas é constante, 

                                                 
89 NIETZSCHE, F. Além do bem e do mal. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. 
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mostrando-se estruturante a construção de significados acerca da sua identidade. A formulação 

do eu mostra-se generificado com as características “pessoais” elucidadas nas sequências de 

inserção do outro no discurso. À reprovação moral segue a apresentação de qualidades inerentes 

ao seu grupo de pertença.  

Esse trabalho de fronteira não é arbitrário, mas sujeito a variadas restrições. Identidades 

precisam ser validadas por outros para serem bem-sucedidas, e não a cada possibilidade 

discursivamente considerada válida. Por exemplo, haverá formas limitadas em que o 

embodiment de um indivíduo possa ser discursivamente lido em qualquer contexto sociocultural 

particular. Além disso, Skeggs (2005) e outros apontam o poder dos mecanismos de “fixação” 

que trabalham para manter configurações de desvantagem material que põem limites sobre os 

modos de identificação disponíveis para um indivíduo em qualquer lugar ou tempo. Como 

Epstein e Johnson notam:  

Esforçar-se para adquirir os meios para representar-se a si mesmos e aos 

outros faz parte do crescimento. No entanto, este trabalho ativo sempre ocorre 

sob condições socialmente determinadas que incluem estruturas de poder e 

relações sociais, as restrições institucionais e possibilidades, mas também 

repertórios culturais disponíveis (1997, p. 116). 

Nesses jogos de intimidação, os pares aprendem as categorias culturais que são 

relevantes para seu grupo social. Adjetivos de avaliação, descritores pejorativos, e 

categorizações negativas de atividades e pessoas apontam para valores implícitos que orientam 

como as jovens realizam seus alinhamentos sociais. Este tipo de competição social organiza os 

processos de formação da identidade marcados pela diferenciação com aquelas que representam 

o abjeto e o desvio à norma. Esse outro é a referência identitária do self (GOFFMAN, 2008), 

que no jogo de posicionamento, organiza territorialmente as meninas, protegendo e afirmando 

identidades, pertenças e representações sociais dominantes.  

Nesse ponto, convém mencionar a noção de abjeção elaborada por Butler (1990). 

Conforme a autora, abjeção é uma “expulsão” seguida de uma “repulsão”, que funda e consolida 

identidades culturais através da instauração do outro ou um conjunto de Outros em processos 

de exclusão e dominação. A distinção entre os mundos interno e externo ao sujeito seria, então, 

uma tentativa de manter uma fronteira “tênue”, que garanta a regulamentação e normalização 

social do corpo. 

Nesse sentido, os rituais de insultos e intimidações refletiam um processo político que 

ordenava as relações entre as adolescentes naquele microcosmo. Em um nível interacional de 

análise, esses rituais funcionam como atos performativos de indexação das várias 

representações culturais situadas da menina. Constituem uma forma de caracterização e 
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posicionamento não apenas da garota alvo, mas de todo o grupo. Em um nível mais amplo de 

análise socioestrutural, o desempenho repetido destes atos, em concordância com sua circulação 

mais ampla na cultura popular, ajuda a criar e reificar categorias sociais, para além do grupo de 

pares.  

Assim, dentre as causas ou motivações para o bullying é possível apontar a própria 

dinâmica do grupo com o conjunto de normas e regras preestabelecidas – que dizem respeito a 

atitudes, comportamentos, aspectos físicos, dentre outros. A tensão está entre enquadrar-se ou 

não, e em determinadas situações, o risco identitário é provável: aquelas que não se conformam 

à regra eventualmente sofrem retaliações e podem não escapar de agressões diversas. As 

sanções dirigidas a quem transgride esse tipo de norma mostra como os pares atuam na 

composição das identidades sexuais e de gênero, enquanto espaço de poder que regula, 

normaliza, nomeia e inculca modelos de feminilidade e da sexualidade heterossexual. 

O efeito performativo da situação de confronto e a sua própria reconstrução através da 

história narrada engendra a construção de subjetividades femininas no âmbito das relações entre 

pares na escola. Ressaltando o que é socialmente esperado e valorizado, o bullying constitui 

uma situação de agressão que toma a forma de um jogo regulamentado. Com a concorrência 

ordenada, o bullying não ameaça a ordem social, mas sim tende a salvaguardar, permitindo que 

concepções, proibições, restrições e autorizações se manifestem em formas prescritas e 

institucionalizadas. Essas performances e interações materializam-se em tipo de vínculos, 

hierarquias, códigos e, especialmente, formas de ser. 

A preocupação dos grupos de pares com a organização social é central. Por meio desta, 

dá-se a produção e a modificação de normas e representações culturais de gênero pelas jovens. 

A categorização emergiu como um princípio organizador de gênero, e é um importante 

componente da construção da feminilidade às interações cotidianas de produção e medição do 

poder entre elas. Foram vistos aqui casos de reprodução, e também de subversão, de 

características da feminilidade convencional. 

***** 

Esta pesquisa evidenciou como hierarquias de gênero integram processos de construção 

de identidades. A atenção às culturas de pares evidencia a luta ativa pela dominância e 

legitimidade social de um padrão normativo de ser menina. Distanciar-se, ainda que apenas 

aparentemente, de feminilidades desviantes importa pelo peso da identidade moral nos 

relacionamentos afetivo-sexuais. A face pragmática das categorias de feminilidade 

desenvolvidas (normal, evoluída, atirada, entre outras) mostra como identidades não são 
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monádicas, mas relacionais e constantemente transversalizadas por outras divisões e projetos – 

configurando relações complexas de aderência, rejeição e manipulação. 

Apresentei a tensão encarnada no binário boa-má na constituição da feminilidade. As 

subjetividades disponíveis às jovens são restritivas e referenciadas por estereótipos femininos. 

Em decorrência, a regulação da sexualidade entre elas relaciona-se à internalização de riscos 

implicados nos comportamentos inadequados. As nomeações eram empregadas como estratégia 

de alterização de outras, para posicionar-se como normal. Ao explorar as construções 

discursivas das participantes do estudo, pudemos contextualizar a importância da conversa 

cotidiana na exposição de desviantes, em conteúdos que incorporam e informam propósitos e 

significados sociais. Tal qual sanções mais abertas, como situações de bullying, as conversas 

mostram como os pares atuam na composição de condutas normativas.  

Recordo que neste estudo, o bullying é concebido como uma forma de interação de 

aprendizagem cultural de gênero entre pares, que informa normas sociais. Concebo as 

performances públicas de intimidação como rituais de “fazer gênero”, que enfatizam uma 

identidade socialmente dominante, ao transmitir significações da feminilidade enfatizada. Esses 

rituais afirmam virtudes sociais dos grupos (e falhanços dos outros), para manter sua hegemonia 

social. Desse modo, as adolescentes eram moralmente responsabilizadas pelas performances de 

gênero desempenhadas.  

Isso demonstra o reconhecimento das meninas que a “boa feminilidade” exige a 

assimilação, ao menos discursiva, de uma conduta mais passiva. Fica aqui posta a centralidade 

de discursos culturais voltados para o masculino e a pressão por essa conformidade. Há de se 

pontuar que esses elementos da cultura de pares operam no sentido da reprodução de expressões 

convencionais de gênero, mas também influenciam algumas jovens a realizar movimentos de 

transgressão. 

O discurso centrado na reputação sexual não fornece meramente rótulos descritivos, mas 

posições de sujeito que convidam as adolescentes a olhar e compreender seu mundo social de 

maneiras específicas. Atributos da feminilidade enfatizada foram associados a aceitação social 

das participantes deste estudo. Nesse sentido, entendo que não se deve articular a questão de 

sua agência a uma discussão simplista de “escolha”. Muitas delas assumiram ou promoveram 

ativamente uma identidade que lhes valeu o rótulo de atirada ou evoluída, e ainda que suas 

narrativas fossem contraditórias, se posicionavam contra determinados símbolos dominantes.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo objetivou deslocar a discussão do bullying entre meninas da questão da 

maldade e de problemas ou características psicológicas de vítimas e agressoras para a análise 

do fenômeno como uma prática constitutiva da cultura de pares. Atento aqui ao perigo 

reducionista de vislumbrar a denominada agressão relacional como um ato de punição social 

diretamente vinculado a sentimentos como vingança, raiva, ciúme ou mágoa. Para além da 

manipulação ou proteção de relacionamentos que visem obter status e poder, essa forma de 

intimidação traz em seu âmago uma orientação para produzir a identidade de gênero.  

A opção por trazer à baila elementos socioculturais do fenômeno em estudo não refuta 

que o uso desse tipo de agressão pelas jovens seja problemático do ponto de vista da Saúde 

Pública. Desvelar os significados e papéis sociais do bullying mostra que um insulto ou uma 

fofoca podem acionar códigos culturais que sustentam o engajamento em determinada conduta 

ou a assimilação de uma crença social.  

Adotei uma perspectiva socioantropológica para analisar o papel do bullying como 

dispositivo socializador utilizado pelas adolescentes para a normalização e o controle de suas 

identidades e performances de gênero. Mais do que um espaço de conexão e pertencimento, o 

grupo de pares estabelece características e predicados normativos para a aceitação social dos 

membros. No caso das meninas, o requisito é moldar uma feminilidade enfatizada, sustentada 

na aparência, atratividade e conduta decorosa. Ao manejar os “papéis” tradicionais de gênero 

para lograr popularidade e a hegemonia social do grupo de pertença, elas espelham – e reforçam 

– estereótipos sexuais e enfatizam a centralidade convencionalmente conferida por meninas aos 

seus relacionamentos afetivos e íntimos. 

A descrição etnográfica procurou acentuar o aspecto estrutural da interação entre as 

participantes. A categoria êmica menina é moldada em influência recíproca das redes 

(padronizadas) de relacionamentos e os vários níveis de estruturas sociais. As motivações para 

o bullying incluem diversas questões pessoais e sociais como a concorrência heterossexual, o 

ciúme de amigas e o desejo de popularidade. Nessa configuração, as normas sociais servem de 

parâmetro para organizar a hierarquia entre meninas e grupos. O bullying é projetado para 

resultar em respeito às normas sociais relativas à feminilidade convencional. 

O bullying integra o repertório de relações sociais entre os jovens. Enquanto um 

elemento da cultura de pares, ele nos situa as diferenças de sociabilidade e de relacionamento 

entre meninas e meninos. Nas escolas pesquisadas, os garotos eram mais direta e 



186 

 

ostensivamente agressivos, utilizavam insultos e apelidos discriminatórios sobre orientação 

sexual, raça/cor e características físicas de colegas. Já as meninas distinguiam-se umas das 

outras através de julgamentos avaliativos às performances de gênero desempenhas. Essas 

diferenças de formas e conteúdos refletem a socialização e as expectativas culturais, que 

orientam o permitido e o não-permitido, o próprio e impróprio também em termos de expressão 

de agressividade entre meninos e meninas. 

Este tipo de comportamento agressivo torna inteligível as expectativas vinculadas às 

posições sociais ou códigos simbólicos relacionados ao comportamento “adequado”, de acordo 

com discursos de gênero vigentes. Embora não exista uma forma fixa para as garotas lidarem 

com essas complexidades relacionadas à construção da identidade, este estudo ilumina como 

elas trabalham as tensões que cercam o corpo feminino e noções de gênero e sexualidade na 

constituição de suas subjetividades como adolescentes.  

Um dos pontos de interesse desta investigação foi apreender como se dá a sustentação 

das diferenças de gênero nas tramas relacionais entre meninas. Dada a prevalência do convívio 

homossocial, acredito que a compreensão das interações intra e inter grupos constitui um 

referencial basilar para organizar uma educação pautada na equidade de gênero. Minha 

preocupação foi explorar como elas empregam discursos que estabelecem determinados modos 

de ser e fazer-se uma adolescente apropriada ou inapropriada. Assim, procuro enquadrar a 

análise do bullying no movimento de constituição de posições de sujeito particulares 

disponíveis para meninas. 

Assim, o tema bullying pode nos ajudar a compreender modos de construção de 

identidades nas interações entre pares. Por meio desse mecanismo, as adolescentes reproduzem 

estruturas simbólicas da sociedade mais ampla. Não apenas as garotas alvos de episódios de 

agressão, mas todo o grupo, tem acesso a saberes culturais imprescindíveis, imagens identitárias 

atraentes e modelos corretos (inevitáveis) de comportamento. A integração desses saberes, 

imagens e modelos às experiências vividas pelas meninas fundamenta o processo de 

socialização entre pares na escola. 

Nesse processo de socialização, o bullying é um mecanismo eficaz de controle social, 

através do qual as jovens aprendem sobre seu universo social (papéis, normas e representações). 

Para uma interação “normal”, os grupos esperam dos membros atributos moralmente corretos 

ou publicamente percebidos como de acordo com seu status social. Popularidade e poder estão 

interligados e são expressão e fonte de hierarquias sociais. Nesse sentido, remete-se às relações 

entre, por um lado, os discursos dominantes de gênero e sexualidade e, por outro lado, as 
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constituições de subjetividades através de tais discursos, ou seja, as posições de sujeito a partir 

das quais elas se situam e atuam.  

As tensões e contradições identitárias vivenciadas pelas garotas têm duas faces precisas: 

o desejo de ser livre em suas ações e o desejo de ser aprovada pelo outro. A aprovação da sua 

conduta, atributos, realizações e aparência mostra que elas são consideradas dignas de ser uma 

amiga ou namorada. Estas necessidades são comuns e altamente desejáveis; portanto, é basilar 

ansiar por essa validação dos pares, bem como por aumentar o status e a popularidade através 

de sua associação com aspectos femininos socialmente valorizados. 

Embora muitos estudos tenham investigado os processos em que as meninas constituem 

subjetividades, pouco se sabe sobre como são negociados no período da adolescência. Assinalo 

que as transformações de subjetividade podem ser concebidas como efeitos de processos e 

práticas sociais de incorporação de categoria imputada. O gênero é constituído cotidianamente 

e dispositivos socializadores como o bullying são formas de tornar possível a adesão a discursos 

dominantes nos contextos. Destarte, o bullying integra a cultura de pares juvenil como um 

mecanismo de propósito, estrutura e significado social análogos entre meninas e meninos, ao 

passo que a forma e o conteúdo da agressão diferem radicalmente em função das normas e 

expectativas diferenciais de gênero que aciona.  

Um comportamento-padrão é estabelecido por meio de atitudes individuais que passam 

por um processo de avaliação e valorização social. Adotar as regras sociais de conduta refere-

se à aquisição de direito a certo tratamento, como reconhecimento social de sua identidade. Os 

constrangimentos morais a que uma adolescente é individualmente submetida, quando explicita 

ou reivindica exercer sua subjetividade sexual, condicionam a diferentes pertencimentos 

sociais. As várias posições de sujeito menina mostram a dimensão da agência delas dentro do 

espectro de possibilidades contextuais e as especificidades culturais que delimitam as 

experiências de construção da identidade de gênero. A imagem social de si é operada em um 

processo contínuo e situado de (re)afirmação dos significantes que a marcam como “mulher”.  

Vislumbrar os prismas da agência na internalização de normas sociais pelas jovens, 

objetivamente manifesta como esse processo de socialização é dinamizado pela expressão da 

subjetividade das meninas, com a escolha de papéis, o exercício de sua capacidade volitiva, a 

conjecturação de estratégias de ação e a habilidade de amalgar sentidos do feminino, 

ressignificando discursos e práticas concernentes a sua identidade de gênero. 

O fenômeno do bullying nos permite compreender a produção e consolidação da 

hierarquia de gênero mediante um esforço cotidiano das jovens para se conformar às regras 

sociais centradas na heteronormatividade. Neste ponto, adquire visibilidade o trabalho de 
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equilibrar-se sob os polos em tensão da feminilidade tradicional. A identidade de gênero 

feminina é produzida no surfar entre o fazer-se parecer passiva e respeitável e o fazer-se parecer 

ousada e sexualmente experiente. Esse percurso, seja em qualquer das direções, se atualiza por 

ser norteado, também, pela subjetividade sexual das meninas. 

 Como apontado neste estudo, as meninas aprendem os comportamentos e 

características reconhecidos e esperados de uma “mulher” e as incorporam de modo a 

posicioná-las como diretas ou certas quanto às categorias de gênero, sexualidade e geração. 

Essa transformação de condutas ilustra como categorias de identidade, tal como adolescente, 

são produzidas nas práticas corporais realizadas no pátio da escola. Aqui, práticas como, por 

exemplo, andar mais pausadamente e falar com um tom de voz mais baixo podem ser vistas 

como formas de constituição de sujeitos adolescentes. Nos intervalos, faz parte do aprendizado 

de gênero demonstrar passividade, enquanto símbolo de conformidade às normas de 

feminilidade enfatizada. Entretanto, sempre há uma tensão entre discursos, práticas e 

interpretação dos sujeitos, como vimos na discussão acerca das categorias antagônicas. 

Movimentos de resistência nos mostram as possibilidades distintas para reivindicar o 

pertencimento a determinadas posições de sujeito, no embate com discursos predominantes. 

O conflito é um dispositivo essencial para a exibição (e resistência) de identidades, 

destacar posturas morais, quem são e aquilo em que acreditam. Nos confrontos, manifestam 

códigos de significação social em discursos avaliativos que fundamentam a hierarquia social, 

ao mesmo tempo em que oferecem às adolescentes um script de fazer gênero (para explorar 

identidades possíveis).  

A socialização de gênero é um processo em que os jovens aprendem a produzir 

performances, por meio da adoção, distanciamento ou mesmo conjunção de variados atributos 

que representam uma determinada identidade de gênero. Os jovens vão se apropriando do 

modelo social de gênero vigente à medida que percebem como são organizadas as relações 

estabelecidas no dado contexto, e assimilam e manipulam os códigos culturais.  

Pensando em um jogo de interações, podemos afirmar que o bullying mobiliza um 

aparato explicativo do que permite este “fato” ocorrer. É desse modo que o dispositivo 

impulsiona um conjunto de discursos e práticas para o entendimento geral de questões de 

gênero, sendo composto de duas partes: primeiro, organiza algumas regras e casos de aplicação 

de punições. A intimidação reiteradamente comunica às partícipes ações ou características 

específicas reprochadas, indicando o que constitui um comportamento normativo de menina. 

Esta perspectiva de análise do fenômeno explicita modos em que as adolescentes 

realizam descrições, produzem reivindicações, arranjam as relações sociais e outros aspectos 
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da micropolítica do cotidiano. Assim, em segundo nível, tem-se que esse dispositivo 

socializador produz uma lógica de compreensão acerca do mover-se em um determinado 

contexto e situações. O enquadramento de condutas possibilita às adolescentes entender a forma 

como categorias sociais estão organizadas em relação umas às outras (meninas e meninos, 

amigas, entre outras), e como estas categorias devem agir em relação às outras categorias em 

qualquer circunstância particular. O bullying permitiu-me, assim, examinar, em microcosmos, 

como as divisões culturais fundamentais de gênero são formuladas e consolidadas enquanto 

parte da construção local de significados sociais.  

O trabalho de posicionamento social estrutura-se em concepções normativas de 

feminilidade. Essa interação generificada, mais do que fazer postulações sobre outras meninas, 

exibe como são naturalizadas certas realidades sobre o comportamento adequado, trabalhando-

o rotineiramente em rituais. Esses rituais de fazer gênero são fundamentais para a introjeção de 

características associadas ao modelo convencional, à medida que reforçam o poder de 

determinados grupos ou indivíduos. Nessa direção, vimos a demarcação/distinção identitária 

entre as adolescentes mais velhas e as mais novas.  

O ritual de fazer gênero ordena indivíduos e grupos, imputando às garotas alvo da ação 

responsabilidade por sua performance moralmente inadequada. Avaliações da conduta são 

exibidas para que essas sejam reposicionadas de acordo com a repreenda. Essas avaliações 

operam na reprodução e naturalização do caráter distintivo do gênero e dos arranjos 

institucionais que os sustentam: constitui um trabalho contínuo de aprendizagem de normas e 

valores ligados ao gênero. As meninas posicionam e são posicionadas em ordenações 

normativas. Em repetidos episódios, mantém-se ou modifica-se a hierarquia social, inclui-se ou 

exclui-se pares, contribuindo para o estabelecimento de padrões normalizados.  

Em diferentes contextos sociais, as jovens enfrentam diariamente uma variedade de 

processos sociais que convergem para criar expectativas interacionais do feminino, e vão 

moldando o tipo de eu generificado que adotam ou irão adotar. A concepção de “fazer gênero” 

refere-se ao comportamento tradicional: nós “fazemos gênero” ou corremos o risco de sofrer 

sanções se nos desviamos demasiado das expectativas sociais. Estas crenças culturais 

hegemônicas são muito mais do que os estereótipos; são as regras culturais de interação 

utilizadas pelas meninas para manter a estrutura social local de diferença e desigualdade entre 

elas.  

O bullying intensifica o efetivo social de convencimento das meninas sobre a pertinência 

das características socialmente apreciadas mas, sobretudo, o entendimento da gramática das 

normas sociais de gênero. O trabalho etnográfico aqui apresentado mostra que as interações de 
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bullying vinculam-se à institucionalização de uma rede disciplinar configurada pela vigilância 

e sanção sobretudo entre garotas. Tal tipo de agressão é instituído para corrigir ou reduzir os 

desvios pela visibilização das submetidas e, consecutivamente, produzem efeitos de poder. O 

trabalho de regulação sexual focaliza comportamentos dissonantes, com capacidade de 

desestabilização social, mesmo que não sejam contrahegemônicos. Ao impelir à assimilação de 

estereótipos de gênero, esse mecanismo coercitivo reforça o papel subalterno das mulheres em 

relação aos homens. Esse reforço das fronteiras entre o feminino e o masculino nas práticas 

cotidianas culmina em um processo de feminilização. 
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ANEXO I 

 

Presidência da República 

Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 13.185, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2015. 

Vigência  

Institui o Programa de Combate à Intimidação 

Sistemática (Bullying). 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 

eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o  Fica instituído o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (Bullying) 

em todo o território nacional. 

§ 1o  No contexto e para os fins desta Lei, considera-se intimidação sistemática 

(bullying) todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo que ocorre sem 

motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou mais pessoas, com o 

objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de 

desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. 

§ 2o  O Programa instituído no caput poderá fundamentar as ações do Ministério da 

Educação e das Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, bem como de outros órgãos, 

aos quais a matéria diz respeito. 

Art. 2o  Caracteriza-se a intimidação sistemática (bullying) quando há violência física 

ou psicológica em atos de intimidação, humilhação ou discriminação e, ainda: 

I - ataques físicos; 

II - insultos pessoais; 

III - comentários sistemáticos e apelidos pejorativos; 

IV - ameaças por quaisquer meios; 

V - grafites depreciativos; 

VI - expressões preconceituosas; 

VII - isolamento social consciente e premeditado; 

VIII - pilhérias. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.185-2015?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13185.htm#art8
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Parágrafo único.  Há intimidação sistemática na rede mundial de computadores 

(cyberbullying), quando se usarem os instrumentos que lhe são próprios para depreciar, 

incitar a violência, adulterar fotos e dados pessoais com o intuito de criar meios de 

constrangimento psicossocial. 

Art. 3o  A intimidação sistemática (bullying) pode ser classificada, conforme as ações 

praticadas, como: 

I - verbal: insultar, xingar e apelidar pejorativamente; 

II - moral: difamar, caluniar, disseminar rumores; 

III - sexual: assediar, induzir e/ou abusar; 

IV - social: ignorar, isolar e excluir; 

V - psicológica: perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimidar, dominar, manipular, 

chantagear e infernizar; 

VI - físico: socar, chutar, bater; 

VII - material: furtar, roubar, destruir pertences de outrem; 

VIII - virtual: depreciar, enviar mensagens intrusivas da intimidade, enviar ou adulterar 

fotos e dados pessoais que resultem em sofrimento ou com o intuito de criar meios de 

constrangimento psicológico e social. 

Art. 4o  Constituem objetivos do Programa referido no caput do art. 1o: 

I - prevenir e combater a prática da intimidação sistemática (bullying) em toda a 

sociedade; 

II - capacitar docentes e equipes pedagógicas para a implementação das ações de 

discussão, prevenção, orientação e solução do problema; 

III - implementar e disseminar campanhas de educação, conscientização e informação; 

IV - instituir práticas de conduta e orientação de pais, familiares e responsáveis diante 

da identificação de vítimas e agressores; 

V - dar assistência psicológica, social e jurídica às vítimas e aos agressores; 

VI - integrar os meios de comunicação de massa com as escolas e a sociedade, como 

forma de identificação e conscientização do problema e forma de preveni-lo e combatê-lo; 

VII - promover a cidadania, a capacidade empática e o respeito a terceiros, nos marcos 

de uma cultura de paz e tolerância mútua; 
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VIII - evitar, tanto quanto possível, a punição dos agressores, privilegiando mecanismos 

e instrumentos alternativos que promovam a efetiva responsabilização e a mudança de 

comportamento hostil; 

IX - promover medidas de conscientização, prevenção e combate a todos os tipos de 

violência, com ênfase nas práticas recorrentes de intimidação sistemática (bullying), ou 

constrangimento físico e psicológico, cometidas por alunos, professores e outros profissionais 

integrantes de escola e de comunidade escolar. 

Art. 5o  É dever do estabelecimento de ensino, dos clubes e das agremiações recreativas 

assegurar medidas de conscientização, prevenção, diagnose e combate à violência e à 

intimidação sistemática (bullying). 

Art. 6o  Serão produzidos e publicados relatórios bimestrais das ocorrências de 

intimidação sistemática (bullying) nos Estados e Municípios para planejamento das ações. 

Art. 7o  Os entes federados poderão firmar convênios e estabelecer parcerias para a 

implementação e a correta execução dos objetivos e diretrizes do Programa instituído por esta 

Lei. 

Art. 8o  Esta Lei entra em vigor após decorridos 90 (noventa) dias da data de sua 

publicação oficial. 

Brasília, 6 de novembro de 2015; 194o da Independência e 127o da República. 

DILMA ROUSSEFF 

Luiz Cláudio Costa 

Nilma Lino Gomes 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 9.11.2015   
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ANEXO II 

 

Jamile Silva Guimarães 
 
Bolsista de Doutorado do CNPq 

 Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/4250955556311661 

 Última atualização do currículo em 04/10/2016 
 

 

Bacharel em Sociologia pela Universidade Federal da Bahia (2009). É Mestre em Saúde Comunitária 

pelo Instituto de Saúde Coletiva da UFBA (2011). Atualmente é doutoranda em Saúde Pública pela 
Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Tem experiência no estudo interdisciplinar 

da Infância e da Juventude, atuando nos seguintes temas: promoção da saúde, participação, 
desenvolvimento humano, educação em saúde, violência, gênero e sexualidade . (Texto informado pelo 

autor) 

 

Identificação 
 

Nome 
Jamile Silva Guimarães 
Nome em citações bibliográficas 
GUIMARÃES, J. S. 
 

Endereço 
 

Endereço Profissional 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Saúde Pública.  
Faculdade de Saúde Pública 
Pacaembu 
01246904 - São Paulo, SP - Brasil 
Telefone: (11) 30617703 
 

Formação acadêmica/titulação 
 

2013 
Doutorado em andamento em Saúde Pública.  
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.  
com período sanduíche em Instituto Universitário de Lisboa (Orientador: Graça Índias Cordeiro).  
Título: Bullying como forma de sociabilidade juvenil: um estudo sobre práticas interacionais na construção de 
identidades de gênero femininas,  
Orientador: Neia Schor.  
Coorientador: Cristiane da Silva Cabral.  
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil. 
2009 - 2011 
Mestrado em Saúde Comunitária.  
Universidade Federal da Bahia, UFBA, Brasil.  
Título: A participação juvenil como estrátégia de promoção da saúde,Ano de Obtenção: 2011. 
Orientador: Isabel Maria Sampaio Oliveira Lima. 
Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil.  
Palavras-chave: Promoção da Saúde; Participação juvenil; Desenvolvimento humano. 
Grande área: Ciências da Saúde 
Grande Área: Ciências Humanas / Área: Sociologia / Subárea: Sociologia da Juventude.  
Grande Área: Ciências Humanas / Área: Psicologia / Subárea: Psicologia do Desenvolvimento Humano.  
Setores de atividade: Saúde e Serviços Sociais. 
2005 - 2009 
Graduação em Ciências Sociais.  
Universidade Federal da Bahia, UFBA, Brasil.  
Título: Um por todos e todos por um: os direitos da criança na luta por igualdade e justiça social.  
Orientador: Ruthy Nadia Laniado.  
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil. 
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ANEXO III 

 

Neia Schor 
 Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/6165875000902993 

 Última atualização do currículo em 03/07/2015 

 

Possui graduação em Enfermagem pela Universidade de São Paulo (1972), mestrado em Saúde Pública 

pela Universidade de São Paulo (1978) e doutorado em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo 

(1985). Atualmente é professor titular da Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de Saúde 
Coletiva, com ênfase em Saúde Pública, atuando principalmente nos seguintes temas: adolescência, 

saúde reprodutiva, anticoncepção, aborto e gênero. (Texto informado pelo autor) 
 

Identificação 
 

Nome 
Neia Schor 

Nome em citações bibliográficas 
SCHOR, N.;SCHOR, NÉIA 

 
Endereço 

 
Endereço Profissional 

Universidade de São Paulo, Faculdade de Saúde Pública, Departamento de Saúde Materno-Infantil.  
Av. Dr. Arnaldo, 715 Sala 218 
CERQUEIRA CÉSAR 
01246904 - Sao Paulo, SP - Brasil 
Telefone: (11) 30667773 
Fax: (11) 38530240 
URL da Homepage: www.fsp.usp.br 
 

Formação acadêmica/titulação 
 

1978 - 1985 
Doutorado em Saúde Pública (Conceito CAPES 6).  
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.  
Título: Aborto Como Questão de Saúde Pública- Estudo da Demanda de Mulheres que Recorreram ao Hospital por 
Complicações do Aborto, Ano de obtenção: 1985.  
Orientador: Pedro Augusto Marcondes de Almeida.  
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.  
Palavras-chave: Aborto. 
Grande área: Ciências da Saúde / Área: Saúde Coletiva / Subárea: Saúde Pública. 
1975 - 1978 
Mestrado em Saúde Pública (Conceito CAPES 6).  
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.  
Título: CONTRIBUICAO AO ESTADO DE RESULTADOS GESTACIONAIS - INDICE DE EFICIENCIA REPRODUTIVA,Ano de 
Obtenção: 1978. 
Orientador: CYRO CIARI JUNIOR. 
Palavras-chave: Aborto; Avaliacao de Servicos de Saude; Planejamento familiar; Saude da Mulher; Saude Reprodutiva. 
Grande área: Ciências da Saúde / Área: Saúde Coletiva / Subárea: Saúde Pública. 
1978 - 1980 
Especialização em Research Fellow School Of Public Health Havard.  
Harvard University, HARVARD, Estados Unidos. 
1974 - 1974 
Especialização em Saúde Pública.  
Universidade de São Paulo, USP, Brasil. 
1969 - 1972 
Graduação em Enfermagem.  
Universidade de São Paulo, USP, Brasil. 
 

 

http://www.fsp.usp.br/
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ANEXO IV 

 

Cristiane da Silva Cabral 
 Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/1920037495282071 

 Última atualização do currículo em 25/10/2016 

 

Professora do Departamento de Saúde Materno-Infantil da Faculdade de Saúde Pública da USP (FSP-

USP). Possui bacharelado em Psicologia, formação de Psicólogo e residência em Saúde Coletiva pela 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutora em Saúde Coletiva (área de concentração em Ciências 
Humanas e Saúde) pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Fez estágio doutoral no INED (Institut 

National d'Études Démographiques) - França. Tem pós-doutorado pelo Núcleo de Estudos de População 
(NEPO) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). É colaboradora em grupos de pesquisa 

específicos de algumas instituições: Núcleo de Estudos de População da UNICAMP (NEPO/UNICAMP); 

Centro Latino Americano em Sexualidade e Direitos Humanos e do Programa em Gênero, Sexualidade 
e Saúde do Instituto de Medicina Social da UERJ; Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (IESC/UFRJ); Instituo Fernandes Figueira da Fiocruz 
(IFF/FIOCRUZ). Tem dedicado seus estudos a temáticas relativas a juventude, relações de gênero, 

família, contracepção, sexualidade e reprodução sob a perspectiva que integra as metodologias 

qualitativa e quantitativa de pesquisa. (Texto informado pelo autor) 
 

Identificação 
 

Nome 

Cristiane da Silva Cabral  
Nome em citações bibliográficas 
CABRAL, C. S.;CABRAL, CRISTIANE DA SILVA;CABRAL, CS;DA SILVA CABRAL, CRISTIANE;CABRAL, CRISTIANE S. 
 

Endereço 
 

Endereço Profissional 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Saúde Pública.  
Av. Dr. Arnaldo, 715, 2 andar 
Cerqueira César 
01246904 - São Paulo, SP - Brasil 
Telefone: (11) 30617129 
URL da Homepage: http://www.fsp.usp.br 
 

Formação acadêmica/titulação 
 

2007 - 2011 
Doutorado em Saúde Coletiva.  
Instituto de Medicina Social - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, IMS/UERJ, Brasil.  
com período sanduíche em Institut National D'Etudes Demographiques (Orientador: Michel Bozon).  
Título: Práticas contraceptivas e gestão da heterossexualidade: agência individual, contextos relacionais e gênero, Ano 
de obtenção: 2011.  
Orientador: Maria Luiza Heilborn.  
Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil.  
Palavras-chave: sexualidade; juventude; gênero; contracepção. 
Grande área: Ciências da Saúde 
1999 - 2002 
Mestrado em Saúde Coletiva.  
Instituto de Medicina Social - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, IMS/UERJ, Brasil.  
Título: Vicissitudes da gravidez na adolescência entre jovens das camadas populares do Rio de Janeiro, Ano de 
Obtenção: 2002. 
Orientador: Maria Luiza Heilborn. 
Palavras-chave: gênero; gravidez na adolescência; sexualidade; masculinidade; paternidade; família em camadas 
populares.  
Grande área: Ciências da Saúde 
Grande Área: Ciências Humanas / Área: Antropologia / Subárea: Antropologia Urbana / Especialidade: Família Em 

http://www.fsp.usp.br/
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Camadas Populares.  
Setores de atividade: Saúde Humana. 
1997 - 1999 
Especialização em Saúde Coletiva - modalidade residência. (Carga Horária: 4000h).  
Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Brasil.  
Título: Perfil Epidemiológico da AIDS na XXa. RA - município do Rio de Janeiro..  
Orientador: Antonio José Leal Costa e Regina Simões Barbosa.  
Bolsista do(a): Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Brasil. 
1991 - 1996 
Graduação em Bacharel em Psicologia e Formação de Psicólogo.  
Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Brasil.  
Título: Mulheres entre a maternidade e a AIDS.  
Orientador: Neide Pereira Nóbrega.  
Bolsista do(a): Cnpq, CNPQ, Brasil. 

 


