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Resumo: O presente trabalho apresenta as sequelas da exposição da intimidade a um 

público irrestrito e como esse acontecimento rompe a esfera do segredo na qual, 

aparentemente, espera-se que a sexualidade feminina, principalmente a adolescente, 

deva permanecer. A partir do contraste entre as imagens mais populares de meninos e 

meninas no Facebook e no WhatsApp, viso analisar o contexto das disputas envolvendo 

a montagem dos sistemas de classificação estético-moral que indicam o quão desviantes 

são as jovens estudantes cujas imagens sexualizadas circulam nessas redes. Refletindo 

acerca das controvérsias em torno da implementação de tais categorias. Essa questão 

emerge do trabalho de campo que realizo em um CIEP, localizado em um bairro com 

histórico de violência, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A coleta de dados é 

feita em três frentes: análise de publicações feitas por perfis dos estudantes no 

Facebook; entrevistas presenciais e a observação das interações de estudantes, docentes 

e outros membros da escola. Os resultados da análise mostram diversas controvérsias 

em torno das fabulações construídas acerca da sexualidade feminina e sobre o quanto 

dela pode ser exposto. Em essência, o que se constata é que não há inibição da 

sexualidade feminina per si, mas uma regulamentação. Existem vários estímulos a sua 

expressão, porém, a forma como eles são respondidos determina se ocorre ou não a 

instauração de uma mácula, que acontece quando há ruptura no quadro de referências 

que a sociedade coloca sobre o limite da sexualidade de uma jovem.  

 

Palavras-chave: Imagem do corpo; Exposição de si; Sexualidade feminina adolescente; 
Interação em redes sociais online; Sociabilidade escolar. 
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Introdução 

 

Mandar mensagens por celular com conteúdo sexual (sexting), publicar vídeos 

ou fotos íntimas de alguém nas redes sociais sem consentimento (revenge porn) e 

restringir a sexualidade feminina por meio de insultos (slut shaming) são práticas cada 

vez mais corriqueiras e que se manifestam na mais tenra idade. Dentro desse panorama 

virtual, por onde a sexualidade fala, a questão que mais chamou minha atenção foi a 

pornografia de vingança. 

A questão nisso é exibir um corpo que, na maioria dos casos, não queria estar 

exposto publicamente, configurando uma violação da intimidade. E junto dele, informar 

dados que facilitam um processo de constrangimento daquela pessoa cuja sexualidade 

foi desvelada. 

Ao expressar meu interesse sobre essas questões, quase no fim do semestre 

letivo de 2014, uma aluna do estágio docência do qual fazia parte, comunicou-me que 

na escola onde trabalha, na posição de coordenadora pedagógica, ocorreu um caso 

impactante de pornografia de vingança.  Fotos e vídeos de uma estudante de 14 anos, no 

9º ano do ensino fundamental, em um ato sexual com um vegetal, ultrapassaram os 

muros da escola e se tornaram o assunto do bairro, da cidade, de áreas próximas e de 

vários grupos nas redes sociais.2    

A estudante pivô desse caso não teve condições de permanecer na escola, após 

a circulação de suas imagens íntimas entre os alunos, por ter sido extremamente 

desacatada pelos colegas. Apesar da ausência da jovem maculada nesse ambiente 

escolar, percebi que ele poderia se constituir como um locus de pesquisa interessante. O 

motivo disso é o fato de que o CIEP me possibilita entender como se cristalizam as 

máculas da nudez e da sexualidade feminina que foram expostas nesse ambiente.  

Diversos casos de exposição de imagens íntimas na internet tendem a ser 

encapsulados no conceito genérico da pornografia de vingança; porém, esse termo 

oculta importantes disputas classificatórias que possuem a pretensão de regulamentar a 

exposição da sexualidade feminina a partir de certos rótulos estigmatizantes. Portanto, 

creio na relevância de empreender um levantamento etnográfico a respeito disso.  

																																																													
2	Todos	os	nomes	mencionados	neste	artigo	foram	alterados	para	proteger	a	identidade	dos	
interlocutores.	O	nome	do	vegetal	também	foi	retirado,	pelo	mesmo	motivo.	
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O gancho dessa reflexão é o mapeamento dos interesses das jovens no envio de 

imagens sensuais em detrimento de suas possíveis consequências negativas. O que 

significa se expor nesse contexto? Até que ponto elas se expõem? Quais são os 

mecanismos de desvio da mácula? Quais são os momentos em que os riscos não são 

levados em conta? Quais os objetivos dessa exposição? 

Pensando nessas questões, tenho como objetivo geral pensar os efeitos do forte 

cruzamento entre redes online e offline em ambientes com densa integração social. Para 

tanto, analiso como as publicações de imagens de jovens no Facebook estão imbricadas 

ao seu contexto escolar. 

A escola 
 

O CIEP atende alunos de 11 a 22 anos, esse é um fator a ser destacado, já que 

comecei a pesquisa com 23 e terminarei com 24 anos, o que possibilitou alguns 

membros do corpo docente e da coordenação me confundirem com uma aluna. Durante 

as visitas à escola, os alunos apresentaram dificuldade em me identificar como 

pesquisadora, apesar das minhas sucessivas explicações. Em geral, era chamada por eles 

de tia ou professora e, algumas vezes, de senhora. Já os docentes, além de confundirem-

me com uma estudante, indagavam-me se era uma nova professora. 

A escola está localizada em um bairro onde acontecem assaltos frequentes, 

além de outros tipos de violência, como tiroteios e estupro, com menor frequência, o 

que gera grande insegurança na comunidade escolar. Devido a esses problemas, e a 

questão da venda de drogas, brigas e roubo dentro da própria escola, há dois policiais, 

cuja eficácia é questionada, que rondam o pátio.  

Apesar disso, dentro do contexto local, é considerada uma escola relativamente 

calma, já que há outras permeadas densamente pelo tráfico. Em 2014, estudavam nela 

aproximadamente 800 alunos, distribuídos em 24 turmas, onde 10 turmas são do Ensino 

Médio e 14 do Ensino Fundamental.  

O pátio, com seus vários bancos e grande área aberta, consagrou-se como o 

local, por excelência, de maior sociabilidade dos alunos. É nele que os jovens passam o 

tempo após o término das aulas ou escapam delas. O que torna esse local mais 

semelhante a uma praça, afastando-se de um espaço de sociabilidade escolar clássico, 
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no qual o rigor do corpo docente e da coordenação é mais imperativo. Portanto, o ponto 

físico nuclear de minha pesquisa é o pátio da escola.  

Minha primeira visita ao CIEP, em 2014, ocorreu após algumas semanas do 

caso da circulação das imagens. Nesse dia, o contato com os alunos adveio de maneira 

um tanto formal. Minha informante selecionou os estudantes com os quais iria 

conversar e designou uma sala de aula vazia para as entrevistas. Eram alunos que 

acreditava poderiam contribuir nos relatos sobre o caso da menina que realizou um ato 

sexual com um vegetal, como o ex-namorado dela, um dos suspeitos da divulgação das 

imagens. Além das entrevistas, apresentei uma palestra sobre a questão da imagem na 

internet para um grupo de alunos e professores.  

A partir de 2015, a dinâmica ocorre, salvo imprevistos, da seguinte forma: após 

anunciar minha chegada à coordenação da escola, dirijo-me ao pátio, onde durante todo 

o período de aulas há alunos nele, e, a partir disso, seleciono um dos grupos de alunos 

espalhados por ali. Aproximo-me deles, anuncio o propósito da minha presença ali e 

peço para conversarmos. Em alguns casos realizo entrevistas em grupo, em outros, 

individuais. As entrevistas em grupo foram predominantes no início da pesquisa e 

fundamentais para gerar um ambiente de maior descontração.  

Não houve segmentação dos alunos por turma ou por período escolar, o 

destaque está nas narrativas. O único pré-requisito para entrevistá-los foi estarem ou 

"matando aula" ou com horário livre no pátio.  

Da mesma forma que a região do CIEP, os lugares nos quais alguns alunos 

vivem possuem proximidade com favelas, ou as são, e, em geral, sem muita 

infraestrutura. A partir dessas vivências, é comum os discursos dos alunos serem 

atravessados por gravidez na adolescência, prisões, situações de violência na família e 

na rua, envolvimento com drogas e relacionamento com pessoas ligadas ao tráfico.  

 

Eu falo, hoje em dia, os menino só qué sabe de pegá a gente, comê, 

largá e dexá grávida. Porque assumí ninguém qué. São muito poucos 

que querem assumí. Aí esses meninos entra pra boca, tá pondo banca, 

tá melhor, tá podendo, só porque tá com uma pistola na mão. Tirou a 

pistola, continua ser humano igual todo mundo (Talita, 15 anos). 

 

Além dos policias, o pátio conta com a supervisão de uma senhora que, quando 

em seu posto, controla a entrada de todos, registrando em um caderno os horários de 
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chegada e saída. É com ela que muitos dos jovens passam tempo conversando sobre 

problemas pessoais e situações inusitadas que aconteceram no seu caminho de casa até a 

escola, como em um dia que cheguei ao CIEP e alguns jovens relatavam a ela o caso de 

um rapaz que encontraram morto na rua.  

 

Facebook e WhatsApp 

 

Além do pátio, minha pesquisa trafega pelo Facebook dos jovens. Para pensar 

a questão dos cruzamentos entre as performances online e offline dos estudantes, é 

primordial analisar a conexão que plataformas como o Facebook possuem com a 

identidade civil dos jovens. 

Essa tecnologia emerge com a expansão dos espaços físicos de convivência, 

por meio da duplicação e do incremento das conexões que já existem no offline. 

Associado a isso está o processo de redução do anonimato na internet, a partir da 

criação de perfis cada vez mais dependentes de informações correspondentes com a 

identidade offline do usuário, promovendo a "convergência identitária" (RAMOS, 2015, 

p.12). 

Após minha primeira visita à escola, criei um novo perfil no Facebook, 

informando nele meu propósito de pesquisa e a garantia do anonimato. A partir daí, a 

cada aluno entrevistado, pergunto se posso adicioná-lo nessa rede social. Dos que me 

disseram possuir perfil no Facebook, meu pedido não recebeu represália, porém, alguns 

alunos, não aceitaram meu convite enviado na rede. Junto ao convite, encaminhei uma 

mensagem privada ao perfil de cada um deles explicando o motivo de os estar 

adicionando. Ao final de outubro de 2015, estão adicionados ao meu perfil 32 meninos 

e 80 meninas.  

Escolhi dissociar meu perfil privado do meu de pesquisadora por uma série de 

motivos, entre eles, a facilidade de encontrar ali apenas meus interlocutores e suas 

atividades, sem a interrupção das pessoas adicionadas ao meu perfil privado. Isso me 

permitiu acompanhar com mais facilidade as atualizações dos estudantes e proteger a 

identidade dos jovens, não os deixando aparentes em meu perfil privado. 

A incursão nessa pequena parte do universo online dos alunos foi fundamental 

para analisar o tipo de imagem que eles publicam, suas relações uns com os outros, seus 

interesses e discursos. O ponto mais interessante são as divergências entre o que 
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apresentam ser pessoalmente e as imagens que circulam em seus perfis online, que 

expõem brechas em algumas entrevistas.  

A partir da análise de imagens e textos que os jovens publicam no Facebook 

percebo a contradição entre suas performances no ambiente offline e no online. Durante 

o convívio com os jovens e a observação do Facebook dos mesmos, pude notar o 

processo de retração daquilo que comumente percebe-se como da ordem do público. O 

que abre caminho para esse movimento é a questão do alargamento da vida privada, que 

ocupa, então, posição central nesse modelo de arranjo social.  

Segredos de todos são publicizados por meio da exposição de imagens e 

diálogos privados no perfil do Facebook e pela ostentação da intimidade dos outros em 

conversas com os jovens na escola. Envergonhar e desmascarar uns aos outros é uma 

prática cotidiana entre esse grupo estudado e o uso das redes sociais é fundamental para 

isso, já que as mesmas auxiliam na rápida proliferação de conteúdo. O Facebook 

apresenta-se aí como um diário coletivo. 

As publicações na internet e o comportamento dos alunos se transformaram em 

meio de revelação para dizer o que antes não podia ser expresso em palavras a uma 

pesquisadora recém chegada. Por esse motivo, a observação para além do presencial é  

uma das chaves para compreender melhor as teias que ligam os estudantes e algumas de 

suas percepções de mundo. 

Sobre a metodologia de análise no ambiente online, utilizo-me da observação, 

para coletar dados. Circulo, primeiramente, pelo feed de notícias, no qual o Facebook 

disponibiliza um apanhado de atualizações das atividades dos jovens e as interações 

entre eles. Em seguida, observo detalhadamente os perfis individuais. Outro ponto 

relevante é o fato do site disponibilizar uma área de comentários para cada publicação 

feita, o que me permite acompanhar as opiniões de outros jovens sobre os conteúdos 

publicados. 

Essa rede social ajuda-me a compilar informações sobre o campo, as quais não 

teria percebido de outra forma. Uma delas é a popularidade inabalada, ou talvez até 

aumentada, do ex-namorado da jovem que teve as imagens íntimas expostas, um dos 

suspeitos de tê-las divulgado.  

Em uma imagem que publicou em meados de dezembro de 2014, o rapaz 

aparece com camiseta preta com detalhes escritos em verde, da marca internacional 

Hollister, que pelas imagens, não consigo distinguir se trata de uma cópia ou uma 
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original. Na legenda informa: "A gente nem ficou e mesmo assim eu não tiro você da 

cabeça" e inclui o nome de uma jovem.  

Essa publicação gerou grande alvoroço na página do garoto, com 46 

comentários em que duas jovens, uma delas a citada na legenda, brigam pelo rapaz. A 

outra moça tem prints de sua conversa privada expostos no decorrer dos comentários, 

neles, ao mesmo tempo em que desacata outras pessoas é desacatada.3 No mês seguinte 

ao ocorrido, Ricardo com uma terceira garota. 

A questão dos prints de mensagens privadas foi comentada por outro jovem, 

que apresenta estratégias para desviar desse risco: "Uso mais o WhastApp que o 

Facebook pra conversar. O WhatsApp por áudio, pra ninguém dar print. Evitá conversa 

em texto porque o pessoal tudo tira print. Cê não pode fala nada mais que eles colocam 

no Facebook. Aí você fica o que? Defamado (Renan, 14 anos)." 

Segundo Danah Boyd (2007), nas redes sociais, em geral, público se refere a 

algo que pode ser visto por todos e privado, algo que só sua rede de contatos pode 

acessar. Um contraste com ambientes físicos, cujo acesso é limitado por barreiras 

temporais e geográficas. Para a autora, é possível pensar nas redes sociais como a 

sociedade civil da cultura adolescente, em detrimento do Estado, representado pelos 

pais e pela escola.  

É importante destacar que o Facebook traz um nível maior de publicização 

para a imagem do que o WhatsApp. Esse último, restringe sua rede de contato apenas 

aquelas pessoas que você possui o número de celular. Apesar de possuir a dinâmica dos 

grupos, que expande seu alcance, muitas vezes os grupos são formados por 

desconhecidos, o que diminui o impacto daquilo que está circulando.  

Já o Facebook traz uma dinâmica de alcance que atinge redes muito mais 

densas, incluindo conhecidos, amigos e familiares, de uma forma que a identidade da 

pessoa exposta torna-se muito mais imbricada com seu contexto offline. Isso ocorre, 

principalmente, por esse site apresentar uma grande compilação de dados sobre a 

pessoa, como imagens, locais que frequenta e outros detalhes. 

Há entre algumas estudantes uma certa restrição em participar do WhatsApp, 

porque nele, segundo elas: "Rola tudo que você pode imaginar de putaria". Os alunos 

me relataram a existência de diversos grupos, que incluem o dos colegas de sala, o dos 

solteiros, o popular "Só putaria" e "Sexo liberado". Essa questão é problemática para as 

																																																													
3	Print	(redução	de	print	screen)	é	a	imagem	capturada	da	tela	de	um	aparelho	digital.	
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jovens cujas mães tem acesso constante ao celular das filhas. Muitas delas relataram 

brigas com familiares por conta de imagens sensuais que apareceram em seus celulares 

provenientes de grupos do WhatsApp. 

 

Muita putaria. Você tem que ver a foto das menininhas [no 

WhatsApp]. Meu irmão conheceu uma menina em um grupo, aí pediu 

foto da garota. A garota já mandou foto pelada pra ele. Duas fotos! Tá 

virando moda. Hoje em dia é normal. É muito feio (Tânia, 14 anos).  

 

Alguns jovens também estão no Snapchat, Instagram e Twitter, porém não tão 

ativos quanto no Facebook e no WhatsApp. 

 

A agência inversa 

 

Foi um desastre. Ela ficou chocada quando todo mundo viu. [...] A 

professora fez a chamada, Ana Beatriz, aí gritaram lá trás: "[nome do 

vegetal que aparece nas imagens]!". O coração dela foi a mil. Aí, 

quando um gritou, a sala toda riu. Aí, continuaram. De repente, ela 

começou a chorar. Aí, ligou pros pais dela. Aí, a gente foi e desceu pra 

ter aula aqui em baixo (pátio), da Educação Física. A gente aqui na 

rampa. Ela parou, porque tava todo mundo aqui em baixo com o 

telefone filmando pra ela descer. Gritando, pra fazer a menina ficar 

constrangida. Só que ela não desceu. Desceu só com os pais dela. Pai 

dela até bateu nela. Esse dia a escola toda foi liberada. Aí, todo mundo 

foi embora. Eu fui a única que fiquei pra saber do babado. Ele (o pai) 

deu uns tapa nela porque é vergonha pra família, né? Constrangedor 

você ver sua filha, os meninos tudo sabendo que ela tá colocando foto 

pelada. Nossa, se é minha filha, sinceramente eu mato, cara. [...] Acho 

que ela tem 14 anos, 15 anos. Pô, mas imagina, a mãe dela ia ser 

pastora. A família é religiosa. Por isso que eu tô falando que você não 

dava nada pela menina. Que a menina era santinha. Ela tinha um 

corpo bonitinho, mas eu acho que ela não era mais virgem porque ela 

namorava. Ele (o ex-namorado) ficou constrangido, tá (Camila, 15 

anos, grifo meu)? 

 



9	
	

O relato acima é feito por uma das alunas do CIEP, nele a jovem narra o dia 

que Ana Beatriz foi à escola logo após ter suas imagens divulgadas amplamente nas 

redes sociais. Em um primeiro momento, as fotos e os vídeos circulavam de forma mais 

discreta no WhatsApp, para depois se alastrarem pelo Facebook. Corroborando com 

Norbert Elias (2000), quando mostra como uma rede de troca de informações densa 

facilita a velocidade de transmissão das fofocas. O que, atualmente, é potencializado 

pelas conexões promovidas por aplicativos e redes sociais. 

A pornografia de vingança foi minha chave de entrada no campo, porém, 

desprendo-me dela na tentativa de compreender como meus interlocutores entendem as 

diversas nuances da circulação de fotos e vídeos sensuais e seus desdobramentos. Nesse 

percurso, busco por traços da agência feminina no ato de envio de imagens, que, por 

vezes, é uma situação que coloca as jovens em uma posição submissa. 

Em diálogo com as estudantes, noto diferentes propósitos no envio de 

autorretratos sensuais. Dentre eles, o que apresenta mais claramente a agência feminina 

sobre seu corpo e suas vontades é o caso das jovens que enviam fotos espontaneamente 

para um garoto, para mostrarem seu interesse por ele. Em outros casos, jovens enviam 

fotos sensuais a pedido do namorado, com o propósito de agradá-lo, mas, mantêm-se 

firmes no julgamento negativo de meninas que tiveram suas fotos expostas na internet. 

 

Eu tenho muita foto [sensual] de menina conhecida no celular. 

Acontece direto, até sem eu querer. Vou explanar? Vou ficar quieto. 

De menina aqui da escola foi papo de umas 7, mas só duas da manhã, 

o resto é da tarde. Tamô conversando normal, aí as meninas mandam 

foto (Roberto, 14 anos). 

 

As diferentes agências presentes no envio de imagens sensuais são uma chave 

para pensar para além do registro da resistência. A partir do relato abaixo, é possível 

notar que a agência também opera na chave das normas. De um lado, a face 

transgressora, presente no envio e na publicação de imagens sensuais, de outro, a 

normativa, no momento em que desafiam as convenções, na busca por desvios da 

estigmatização.  

 

Muitos caras já me pediram foto (sensual). Eles falam: "Pô, manda 

uma foto aí!". Aí, eu falo: "Que tipo de foto?". Aí, eles vão lá e falam: 
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"De calcinha e sutiã.". Aí, ficam pedindo, aí, eu bloqueio. Eu já 

mandei pra um só, era meu ex-namorado. Eu tava há um mês e poco 

com ele. Mandei de calcinha e sutiã. Me senti meio mal depois, um 

peso na consciência. Depois, ficamos só mais uma semana. Os caras 

cobram muito essas fotos das meninas. Na hora, eu não pensei em 

nada, só tirei e mandei. Eu mandei mais por ele. Como eu gostava 

muito dele, eu mandei. Tem amigas minhas que fizeram isso também. 

Teve uma que mandou a foto, marcou o dia (do encontro), manteve 

relações sexuais com o garoto e hoje está grávida e não está mais com 

ele. Ela não é daqui da escola. Acho que a culpa no caso da Ana 

Beatriz é só dela, porque ela mandou um tipo de foto assim. E ela não 

mandou só foto, mandou vídeo também. Se minha foto vazasse eu 

também me culparia (Betina, 14 anos). 

 

Esse depoimento retrata o peso da sexualidade sobre as meninas e a 

necessidade da moralização da conduta do outro. Pude perceber isso também nos 

discursos de outros alunos, nos quais foi mínima a manifestação de jovens que se 

mostraram à favor da menina que teve suas imagens expostas e contra o rapaz que as 

divulgou. Na maior parte dos casos, o pesar das pessoas recai sobre o ex-namorado da 

jovem e sua família, que foram "humilhados" pela situação. 

A categoria consentimento tem sido utilizada pelas sexualidades dissidentes 

como mecanismo para reforçar a segurança de suas práticas, buscando um afastamento 

do plano do espúrio. Porém, no caso dessas estudantes, o consentimento opera em um 

registro inverso. Pois, quando a jovem decidi "conscientemente" enviar imagens 

sensuais para outra pessoa, ela é instantaneamente classificada como "puta". Quando 

transborda da esfera do segredo, o envio espontâneo de imagens sensuais pelas jovens 

atua como uma agência estigmatizante. 

É preciso destacar que nesse contexto, a esfera do segredo é maleável. Isso faz 

com que o termo "exposição" precise ser revisto. Pois publicar fotos sensuais em grupos 

na internet não é visto como se expor, por quem o faz,  dado que, em geral, grande parte 

dos membros enviam imagens desse tipo. Diferenciando-se assim das situações em que 

as fotos são "vazadas" sem a permissão da pessoa retratada na imagem. 

Nesse quadro, a sexualidade feminina está atravessada por uma dicotomia 

permanente. Em um polo está o prazer, por meio da experimentação do corpo e da 
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sexualidade, e no outro, o perigo, tanto da violência física quanto simbólica (VANCE, 

1984). 

Explorando o conceito de "fissura", desenvolvido por Díaz Benítez (2015), em 

etnografia sobre o segmento de filmes de humilhação do mercado do fetiche, aproveito-

o para pensar a cisão que acontece quando a imagem sensual de uma jovem, feita por 

ela mesma de forma consentida, é exposta a sua revelia a partir da vontade do 

destinatário original da imagem. Para a pesquisadora, a "fissura seria aquele instante e 

espaço que nas práticas de filmes de humilhação do mercado do fetiche se transpassa do 

consentimento ao abuso (DÍAZ BENÍTEZ, 2015, p. 78)."  

A maioria das jovens têm conhecimento da falta de controle que possuem sobre 

imagens que enviam via internet, porém, uma possível confiança no destinatário permite 

a obliteração temporária dos riscos inerentes a essa prática. Essa situação abre espaço 

para o rompimento de um trato feito sobre o propósito do conteúdo da imagem, o que 

gera a "fissura". 

 

Onde mora o obsceno 

 

Corpos nus em bordeis, revistas ou filmes de entretenimento erótico e até em 

algumas produções da mídia tradicional, já não causam estranhamento ao olhar 

contemporâneo. Porém, deparar-se com imagens erotizadas de uma jovem filha, irmã, 

sobrinha, vizinha ou colega de classe, cria uma ruptura, uma subversão dos padrões 

toleráveis, ocupando um lugar que impõe uma carga de desconforto. 

 

[...] o desejo de realismo nas imagens de corpos nus talvez tenha seus 

limites. De fato, mais do que uma extinção das velhas moralizações, 

parece estar se redefinindo o que hoje entende-se por obsceno. Já não 

seria tanto a exibição da anatomia mais recôndita nem o apelo erótico 

o que perturba o olhar do espectador contemporâneo e, portanto, 

considera-se que deveria ficar "fora da cena" (SIBILIA, 2015, p. 186). 
 

O que se apresente como mais obsceno para os olhares dos colegas de classe 

não era exatamente o desvelamento dessa nudez inesperada, já que constantemente 

circulam imagens sensuais de meninas da escola e do bairro nas redes sociais. O 



12	
	

impróprio, o que criava a máxima disrupção, era a interação sexual com um vegetal, já 

que isso rompe com o tradicional das imagens de jovens nuas ou seminuas 

A partir desse ponto, pensando no impuro, ligado aqui diretamente à 

obscenidade, é possível traçar um paralelo dessa questão com a análise de Mary 

Douglas, em Pureza e Perigo (2001), que define o impuro como algo que subverte a 

ordem, que não está em seu local esperado. O que instaura uma noção da impureza 

como algo relacional e não uma propriedade intrínseca de algo ou alguém.  

 

Where there is dirt there is system. Dirt is the by-product of a 

systematic ordering and classification of matter, in so far as ordering 

involves rejecting inappropriate elements. This idea of dirt takes us 

straight into the field of symbolism and promises a link-up with more 

obviously symbolic systems of purity. [...] In short, our pollution 

behaviour is the reaction which condemns any object or idea likely to 

confuse or contradict cherished classifications (DOUGLAS, 2001, p. 

36-37). 

 

Essa análise corrobora com a reflexão de Bataille (1987, p. 72), ao fazer uma 

investigação sobre o erotismo. Para o autor, o erotismo está ligado ao desvendamento 

do avesso, no qual revela-se aquilo que geralmente é ocultado pelo receio, como 

algumas partes do corpo e os sentimentos. Dentro desse quadro reflexivo, Bataille 

pensa, como Mary Douglas (2001, p. 36) analisou o impuro, sobre a questão do obsceno 

como algo relacional, informando que "a nudez não é em si mesma obscena 

(BATAILLE, 1987, p. 141)." 

Outra "fissura" (DÍAZ BENÍTEZ, 2015) dentro desse caso é a questão de que 

as imagens feitas pela jovem chamaram a atenção pelo grau de obscenidade em 

contraste com seu comportamento na escola. "Você olha e não dá nada por ela." Foi 

dessa forma que Sabrina, minha informante, e alguns colegas de escola começaram a 

descrição do caso da jovem cujas imagens interagindo sexualmente com um vegetal 

saíram da esfera do segredo.  

Conhecer os trejeitos da estudante, que se encaixava no estereótipo de uma 

"menina de família", por não interagir muito em sala de aula, não utilizar roupas 

ousadas e frequentar uma igreja evangélica, auxiliou na construção do teor transgressor 

empregado pelos espectadores das imagens ao seu conteúdo. 
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Ela era da minha sala. Era quietinha, tipo sabia fazer os deveres e tal. 

Mas, só que, quando chegava em casa, ela se transformava. Mandou 

foto, esses negoço todo. Muito estranho, muito estranho. Foi o que eu 

falei, na sala era quietinha, uma santinha, ninguém dizia nada, até a 

gente ficar sabendo das coisas que ela fazia (Carolina, 16 anos). 

 

A partir desses relatos, é possível notar um tipo especial de estigmatização 

trabalhado por Goffman (1988), no qual a imagem pública de um indivíduo é tão 

impactada que se torna um retrato do que ele é. O que acontece no caso dessa garota, 

cuja percepção que seus conhecidos construíram sobre ela foi completamente 

corrompida após a exposição de suas imagens íntimas.  

Disso parte uma das questões-chave de meu investimento analítico, que 

corrobora a crítica da hipótese repressiva pensada por Foucault (1988). Esse teórico 

afirma que não ocorreu uma proibição do sexo, a partir do séc. XVIII, mas uma 

produção variada de discursos sobre o sexo e a sexualidade, com o intuito de serem 

instrumentos de regulação, dentro de um projeto de normatização do corpo.   

A questão que proponho a partir disso é pensar que o que é perverso na 

sexualidade feminina, para além da noção de sufocamento, é seu estado acrobático. 

Uma situação que impõe à jovem uma necessidade de equilibrar-se entre uma demanda 

sexual, explícita nos pedidos de envio de fotos nuas ou de lingerie, e os riscos que a 

exposição dessa potência pode ocasionar.  

A essência é essa, não a inibição da sexualidade feminina per si, mas uma 

regulamentação. Existem vários estímulos à expressão da sexualidade feminina, porém, 

a forma como eles são respondidos, determina se ocorre ou não a instauração de uma 

mácula, que acontece quando há ruptura no quadro de referências que a sociedade 

coloca sobre o limite da sexualidade de uma jovem. 

Ao invadir o espectro do corpo nu e da curiosidade, o feminino parece 

transmitir um impulso, a um só tempo, de desvendamento e condenação. É essa noção 

transgressora e simultaneamente maculada do feminino que interessa a minha pesquisa. 

A menina que tem sua reputação corrompida ao ter algum traço de sexualidade exposto 

em uma imagem. Um corpo que apresenta uma potência sexual que é constantemente 

regulada tanto por homens quanto por outras mulheres.  
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"Como uma jovem ousa fotografar-se nua ou de lingerie e enviar essa imagem 

a um rapaz, seja ele namorado ou não? Só pode ser piranha". Esse é um dos 

questionamentos que circulam tanto ente homens e mulheres a respeito desse tipo de 

ação. Por fugir da regra de um comportamento sexual esperado (ou até inesperado, por 

crer-se inexistente), instaura-se um caráter de promiscuidade nesse tipo de relação.  

Apresento aqui, de forma simplificada, algumas das variáveis que compõem as 

taxonomias que as jovens entrevistadas utilizam no esforço de uma quantificação do 

moral (GOLDWASSER, 2003) para avaliar o nível de desvio do comportamento sexual 

de outras garotas: tipo de roupa que vestem e em que local as vestem; se vão à escola 

para estudar ou para "pegar" alguém; o número de meninos com os quais já "ficaram"; 

se são ou não virgens e, se não o são, com quantas pessoas diferentes já tiveram relação 

sexual; se perderam a virgindade enquanto em um relacionamento estável ou se "deram 

pra qualquer um"; se estão envolvidas com alguém ligado ao universo do tráfico de 

drogas; que tipo de fotos expõem em suas redes sociais. 

O principal ponto que me interessa nessa questão é a imagem que as jovens 

disponibilizam nas redes sociais. Ao pensar nisso, elaborei uma escala, a título apenas 

de uma ilustração geral, a respeito das matizes do campo. Avaliando as informações que 

coletei até o momento criei uma sequência numerada de 1 a 10, sendo 10 tipo mais 

subversivo de imagem (tanto vídeo quanto foto): 1- foco no corpo inteiro, com roupas 

e/ou poses provocantes; 2- foco no corpo interiro, de biquíni na praia; 3- foco na cintura 

para cima, de top; 4- foco no corpo inteiro, de pijama em casa; 5- foco no corpo inteiro, 

de biquíni em casa; 6- foco da cintura para cima, de sutiã; 7- foco no corpo inteiro, de 

lingerie; 8- foco da cintura para cima, sem sutiã; 9- foco no corpo inteiro, nu; 10- foco 

no corpo inteiro, foto nua em interação sexual com alguém, algum objeto ou vegetal. 

Um destaque importante é a questão das fotos de biquíni, que em determinadas 

situações são aceitáveis, em outras não. Esse tipo de imagem, em geral, é feita no 

banheiro, de frente para o espelho e por meninas que não tem piscina em casa. O que, 

para os jovens, quer dizer que o único propósito daquela imagem é chamar a atenção 

para o corpo da garota. Isso reforça a análise de Bataille (1987, p. 141), mencionada 

anteriormente, sobre a questão do obsceno relacional.  

É possível contrastar esse caso com as imagens dos rapazes sem camisa, 

também no banheiro de casa. Essas imagens não possuem a força estigmatizadora das 

imagens de biquíni. Assim como as imagens nuas de meninos, não tem o mesmo 

impacto que a das meninas. 
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O ornamento dos corpos 

 

Ao longo da pesquisa, notei que para analisar a nudez, também precisaria 

compreender o que escondem e revelam os adereços que ornam o corpo quando ele não 

está nu. Da mesma forma, percebi que apesar do meu foco inicial recair sobre as 

meninas, investigar as performances masculinas presentes naquele espaço eram 

fundamentais. 

Nas imagens que circulam no Facebook dos alunos, há notadamente um 

investimento no corpo de ambos os gêneros, por meio de uma estética do excesso. A 

construção dos corpos nesse meio social evidencia o investimento dos meninos na 

exibição de um peitoral definido, fotografando-se sem camisa e, às vezes, apenas de 

cueca ou com parte dela em destaque, com a câmera em um posição superior ao corpo, 

para que se construa uma ideia de prolongamento.   

No caso das meninas, a região dos seios, coxas e nádegas são destacadas por 

roupas que tornam o corpo protagonista, por meio de decotes, fendas, comprimentos 

curtos e tecidos colados ao corpo. Suas modalidades de fotografias são diversas, alguns 

exemplos são: com short curto e top, geralmente em uma pose corporal que destaca as 

nádegas ou de sutiã e de biquíni, valorizando os seios. Há diversas imagens que, assim 

como as dos meninos, são feitas posicionando a câmera acima do corpo, porém, nesse 

caso, para dar ênfase ao volume dos seios e, geralmente, é complementada por braços 

comprimindo-os. 

É importante destacar que, enquanto as meninas têm um investimento intenso 

na questão estética e de exibição do corpo, os meninos equilibram-se entre o capital do 

corpo e a ostentação de bens, que se apresentam na forma de roupas de marcas famosas, 

como Lacoste, Hollister, Nike e Adidas - chancelados pelos logo exibidos em destaque 

nas roupas -, usualmente na forma de cópias, e a exibição de carros e motos, que, 

geralmente, são emprestados.  

Essa aparência está diretamente atravessada pela estética utilizada no universo 

da música funk. Assemelhando-se às descobertas feitas por Mizrahi (2006), em sua 

pesquisa sobre o "figurino funk", quando percebe que "a roupa surge aqui (no caso das 

mulheres no baile funk) como extensão do corpo, como uma segunda pele, tendo como 

função principal destacar esse corpo esculpido de forma padronizada (2006, p. 23)." A 

autora também destaca a relação dos rapazes com as grandes marcas internacionais: 
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As moças possuem um gosto por roupas que pode ser dito mais 

tradicional. São menos influenciadas pelo gosto global, ao contrário 

dos rapazes. A marca das roupas, para as moças, não têm a 

importância que vemos entre os rapazes. A roupa feminina deve antes 

“te deixar com um corpão" (MIZRAHI, 2006, p. 140). 

 

Há uma tríade dos capitais mais importantes no contexto escolar que analiso: o 

corporal, o estético e o de estilo. O capital corporal, no caso dos rapazes, é ligado ao 

corpo bem definido e, no que se refere às meninas, em um corpo voluptuoso. O capital 

estético coloca em jogo o cuidado com o cabelo, os dentes e a pele, principalmente 

facial. A questão do cabelo é notadamente mais importante para as meninas. Já o capital 

de estilo está ligado às roupas que, nesse caso, recebem mais destaque dos meninos, que 

ostentam logotipos de grifes internacionais. 

Todos esses capitais são atravessados em alguma medida pelo poderio 

econômico, que se mostra escasso ou abundante, de acordo com o grau de investimento 

que os jovens destinam a essa tríade. É interessante notar, que apesar de algumas 

meninas sentirem que apenas elas sofrem pressão pela questão da aparência na escola, 

os rapazes também são repreendidos por não seguirem determinados padrões estéticos. 

Alguns depoimentos dos jovens exemplificam os tópicos expostos acima: 

 

Tem gente que pergunta: "O seu (tênis) é de marca?" Igual chegaram 

pra mim. Eu não ligo pra esse negoço de marca, minha mãe que 

compra. Aí, foram, pegaram meu tênis e desamarram pra ver se era 

original. Aí, falaram: "Ah, o seu é original!". [...] Foi um garoto do 1º 

ano (do ensino médio) que desamarrou, eu não conhecia ele não. 

Porque o tênis dele era igual ao meu, aí pra ver se o meu era original 

ou não (Mario, 13 anos). 

 

Quando eu vim com uma sapato que não era de marca, eles pegaram e 

começaram a caçoar de mim: "Sua mãe não tem dinheiro pra 

comprar? Você é pobre? Pegou esse sapato no Criança Esperança?" 

(Rogério, 13 anos).4 

 

																																																													
4	Criança	Esperança	é	um	programa	social	dirigido	a	crianças	carentes.	
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Menino, quando tá crescendo, não se preocupa se tem que ter um 

corpo ou tem que ter não sei o que. Tá lá. Mas, se você (menina) não 

tiver o corpo padrão que eles querem eles te zoam até. Eu passei muito 

por isso, porque eu era muito gorda. Então, eu posso falar à vontade. 

O bonito é pernão, bundão, peitão, cabelão, tipo gostosa. Se você é 

muito gordinha ou magrela demais, aí, muitas pessoas vão te zoar 

(Vânia, 15 anos). 

 

Cabelo, batom, tudo as pessoas julgam. Cabelo é a peça-chave pra 

você chegar. Você não pode chegar aqui com um coque. Você tem 

que chegar aqui com o cabelo grande, bonito, feito a prancha. Se você 

chegar aqui com um cabelo duro, com uma xuxinha, todos os meninos 

vão te zoar: "Cara, olha o cabelo dela. Olha! Tem dinheiro pra 

comprar produto pro cabelo não?" (Renata, 16 anos). 

 

Os bens posicionais não podem ser pensados fora de um quadro relacional, o 

status não é compartilhado por todos os produtos em todos os lugares. O que funciona 

como produtor de um status positivo em um determinado contexto, pode ser o oposto 

em outro ou ter valor neutro (BOURDIEU, 2007, p. 447). 

A partir dessa análise de Bourdieu (2007), noto a possibilidade dos bens 

posicionais representarem algo negativo. Apesar do afã de alguns rapazes com o uso de 

roupas e calçados que ostentam logos famosas, dentro do contexto dos estudantes do 

CIEP, há jovens que temem sair de casa exaltado-se em excesso. Dentro do quadro 

social em que os estudantes se encontram, são, em geral, os traficantes que detêm maior 

poderio econômico e, portanto, a possibilidade de arcar com esse tipo de gasto.  

Um de meus interlocutores, Joaquim, de 12 anos, responde-me, ao perguntá-lo 

se roupa de marca faz sucesso: "Mais ou menos. Depende de quem usa ela, né? Porque 

tem esses bandidinho aí que usa essas ropa, né?" Outro exemplo mais elucidativo foi 

apresentado por Thomas:  

 

Se eu boto um tênis da Adidas, é o máximo que eu uso. Não gosto de 

andar todo de marca. Porque, às vezes, a pessoa olha e pensa: "Roupa 

de marca. Pode ser um bandido, traficante." Pessoal pensa logo que 

tem dinheiro, essas coisas. Só uso uma peça de marca. [...] Meu primo 

gostava de andar por aqui de roupa de marca, teve uma vez que ele 
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tava andando normal, eu, ele e mais um amigo dele, aí, ele foi parado 

por um policial que achava que ele era bandido. Pararam ele, bateram 

o documento dele, viram que não tinha nada, aí, liberaram ele. Viram 

roupa de marca, acharam que era envolvimento com o tráfico 

(Thomas, 14 anos). 

 

Considerações finais  

 

Dentro do contexto do CIEP, apesar da perda social das meninas se mostrar 

muito maior que a dos rapazes, o que muitas vezes mascara suas disputas por 

pertencimento naquele plano social, os meninos também são estigmatizados. Diversos 

marcadores atravessam a batalha de ambos por reconhecimento, tanto na escola quanto 

no ambiente online. 

Confiança, consentimento, vulnerabilidade e privacidade são conceitos que vão 

se readaptando a um novo paradigma, onde as fronteiras máximas da intimidade, 

representadas na forma do corpo nu erotizado e da dimensão do quarto de dormir são 

expostos cotidianamente na internet. 

Essas reflexões convergem para o desafio de pensar nos estigmas construídos  

e reforçados sobre o corpo feminino e permitem observar como as novas tecnologias 

causam desconforto, pois trazem novos parâmetros para pensar nossas relações, 

relevando fragmentações que até então escondiam-se no offline.  

Os celulares ininterruptamente online, permitindo acesso às mais diversas 

formas de contato com o outro, funcionam como um dos mecanismos atuais para fazer o 

sexo falar. É por meio desse aparato e de aplicativos instalados nele, como o WhatsApp 

e o Facebook, que aparecem novas ferramentas para a expressão sexual, 

concomitantemente a novos reguladores. 
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