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Este trabalho se insere em um campo de discussão que relaciona estudos de gênero, 

de mídia e da infância – especialmente na medida em que voltado para a discussão e 

problematização sobre as formas pelas quais meninos e meninas vêm sendo enunciados 

midiaticamente. Assim, o objetivo desta pesquisa é analisar como a mídia, em especial o 

cinema, tem posicionado a criança como sujeito do amor romântico.  

Busca-se aqui ampliar discussões acerca da identidade heterossexual como algo 

desvinculado dos discursos da naturalidade e dos discursos da moralidade (BRITZMAN, 

1996), uma vez que “nenhuma identidade sexual – mesmo a mais normativa – é automática, 

autêntica, facilmente assumida” (ibidem, p. 74, grifos da autora). Mais do que isso, reitera-se 

a importância, já apontada por Valerie Walkerdine (1999), em voltarmos nossa atenção para 

as formas pelas quais a cultura popular produz e faz circular verdades sobre a suposta 

“natureza infantil” (especialmente quando se refere à sua sexualidade) e sobre a suposta 

“neutralidade” com a qual vimos encarando a posição de gênero de meninos e meninas. Ou 

seja, para além de pesquisas sobre adultos e adolescentes, trata-se aqui dar a ver como 

meninos e meninas “naturalmente” heterossexuais são, antes, produzidos por diversas 

instâncias do social, dentre elas, pelo cinema. 

Para a efetivação das análises, o corpus empírico deste trabalho é composto por um 

conjunto de três filmes: ABC do Amor, O Pestinha 3 e Os Batutinhas. Para justificar tal 

escolha, afirmo que selecionei filmes que apresentassem a criança “apaixonada” como 

protagonista. A análise em jogo está envolvida com um processo de problematização acerca 

do modo como discursos cinematográficos vêm sendo utilizados e operacionalizados para 

restauração de certas verdades, especialmente no que diz respeito à manutenção do infantil 

como um sujeito “inocente” (o que inclui o entendimento sobre seu gênero e sua sexualidade) 

e, acima de tudo, à conservação, via infância, de um ideal romântico de amor que tem suas 

bases no amor cortês. 

Para esta discussão, trago, primeiramente, algumas considerações acerca dos 

conceitos básicos desta pesquisa: gênero, sexualidade e amor romântico – entendendo-os 

também como ferramentas metodológicas que me permitiram evidenciar recorrências e 

singularidades na (e para a) análise dos materiais fílmicos. Em seguida, abordo dois eixos de 

análise: o primeiro diz respeito à manutenção do imaginário da princesa no processo de 

caracterização das meninas; em seguida, no segundo eixo analítico, aponto para o modo 



 

 

como, em se tratando de relações amorosas (e por mais que a menina seja mostrada como 

“descolada”), os materiais fílmicos insistem numa lógica da responsabilidade ativa do menino 

para a realização da conquista afetiva. Trata-se de práticas, por certo, singelas, mas que 

acabam por mostrar contradições, paradoxos e, sobretudo, processos normativos em 

funcionamento em nossa cultura. Dito de outro modo, por mais que conquistas femininas 

importantes tenham sido feitas, a visibilidade dessas formas de amar infantis acabam 

radicadas em preceitos, de um lado, ligados a um ideal de corpo e de postura femininas e, de 

outro, ao papel ativo do menino. 

 

 

Sobre os conceitos de gênero, sexualidade e amor romântico 

 

Falar de gênero neste texto compreende falar das marcas criadas culturalmente e 

que não apenas determinam, mas reforçam os binarismos constituídos pela sociedade: 

menino/menina, homem/mulher, macho/fêmea. Assim como Scott (1995), penso que é 

importante usar utilizar o conceito de gênero como uma ferramenta de análise – isso, pois, 

para a autora, gênero, na qualidade de categoria política, é “um elemento constitutivo das 

relações sociais fundadas sobre as diferenças percebidas entre os sexos” (p. 77). Por gênero 

compreende-se um conjunto de características, habilidades, interesses, defeitos, qualidades 

associados aos homens e às mulheres numa determinada sociedade, numa determinada época.  

Os filmes analisados, ao mostrarem um jeito particular de ser menino e menina, 

evidenciam formas de se viver o masculino e o feminino, bem como ensinam maneiras de ser 

homem e mulher na sociedade contemporânea. Louro (1997) diz que analisar dados como 

este, diferente de uma perspectiva puramente biológica, implica encará-los como práticas 

contingentes, ou seja, como modos de ser homem e modos de ser mulher tecidos em dado 

momento histórico. 

O que se diz, o que se descreve, o que se enuncia sobre posições identitárias 

masculinas e femininas acaba moldando e qualificando condutas (“adequadas”, “melhores”, 

“aceitas”, “normais”, etc.); inventa-se e naturaliza-se identidades a partir de manifestações 

dentro de uma determinada cultura. Nos casos dos filmes aqui em questão – em que temos 

como elemento chave a narrativa heterossexual da infância romântica – a problemática do 

gênero pode ser vista não somente como uma abordagem sobre as formas de ser mulher e 

homem, como também direta e hierarquicamente relacionada à sexualidade. Ou seja, mais do 

que ver e dizer as formas pelas quais menino e menina devem agir, que características devem 



 

 

ter, trata-se de fazer ver e dizer também sua identidade heterossexual daí “naturalmente” 

derivada. Atende-se, portanto, a uma lógica hierárquica da correção identitária (BRITZMAN, 

1996, p. 78), na qual “primeiro, a pessoa ‘obtém’ o gênero correto e, depois, ‘obtém’ a 

heterossexualidade”. 

No que se refere à infância, a sexualidade vem sendo encarada pelo senso comum, 

em especial, de duas maneiras: por um lado, trata-se de uma temática aparentemente 

despropositada ou, mais do que isso, como um tema nocivo, como uma ameaça – 

especialmente ao ideal de “inocência” infantil. Melhor dizendo, “a cultura popular [...], ao 

representar a intrusão da sexualidade adulta no espaço incontaminado da infância, é 

considerada muito prejudicial (WALKERDINE, 1999, p. 78). Por outro lado, as crianças são 

tidas como seres isentos de sexualidade ou como “pequenos heterossexuais” (BRITZMAN, 

1996, p. 83).  

Tais abordagens são aquelas que, de modo semelhante, encontrei nos filmes que 

compõem o corpus da pesquisa (e sobre as quais detalharei em seguida). Vale ressaltar que 

isso, por certo, não é exclusivo do cinema. Para citar um exemplo recente, na novela exibida 

pela Rede Globo, Caminho das Índias, pôde-se acompanhar crianças que protagonizavam os 

papéis de crianças indianas e que aprendiam, desde pequenas, como deveriam se portar, como 

se vestir, o que precisam saber para agradar um marido e para serem boas esposas e esposos. 

Para além das considerações possíveis de serem feitas a respeito da suposta homogeneidade e 

exclusividade do que se entende por “cultura indiana” (o que não meu objetivo neste 

trabalho), destaco as cenas que, para comoção dos telespectadores, mostravam o casamento 

“arranjado” pelos pais da menina Anusha. A menina, contudo, estava apaixonada por Rary, 

menino pobre e que não pertencia à mesma casta que ela – fato que impossibilitava viverem o 

amor que sentiam um pelo outro. Anusha, obrigada a se casar com um menino que não 

conhecia e, principalmente, de quem não gostava, passou grande parte da novela em busca de 

informações que permitissem desfazer seu casamento forçado, para que então pudesse se unir 

àquele a quem escolheu.  

Obviamente que a tais “brincadeiras” – que invariavelmente são recobertas por um 

tom humorístico e “gracioso” –, somam-se tantas outras, tão cotidianas, como aquelas de 

mães (e talvez principalmente de pais) contabilizarem as “namoradas” de seus filhos em idade 

pré-escolar – fato já não tão aceito no caso de meninas. 

Além de colocarem em circulação, por meio da infância, modelos se vivenciar o 

feminino e o masculino e a sexualidade, tais práticas encontram-se arraigadas num modelo 

específico de entendimento sobre o amor: o amor romântico. Ora, assim como as práticas 



 

 

ditas normativas de gênero e a sexualidade, e utilizando as palavras de Jurandir Freire Costa 

(1998, p. 12), entendemos que “o amor foi inventado como o fogo, a roda, o casamento, a 

medicina, o fabrico do pão, a arte erótica chinesa, o computador, o cuidado com o próximo, a 

democracia, os deuses e as diversas imagens do universo”. A afirmação feita por Costa 

(ibidem) nos permite pensar a idéia do amor como uma construção cultural, em especial 

daquilo que se entende por amor e que, em certa medida, se relaciona com o próprio ideal de 

“amor romântico”.  

Para além da renúncia ao amor carnal, o amor romântico (cuja emergência situa-se 

no século XVIII) está relacionado a uma série de características, tais como, a necessidade de 

um obstáculo a ser ultrapassado para sua efetivação, o sofrimento que separa o objeto amado 

daquele que ama, a idealização da dama (mulher) perfeita, o amor heterogêneo 

(heterossexual). Nesta perspectiva, o “amor romântico”, segundo Costa (1998), é o amor 

idealizado, que se caracteriza pelo desejo necessariamente insatisfeito de possuir um objeto 

inalcançável. Felipe (2007, p. 10) descreve tal sentimento “como uma idealização que se 

estende aos seguintes aspectos: a idéia de intensidade ‘em si mesmo e no outro, para quem o 

amor se destina’ e, na verdade, a concepção de completude, de eternidade e de entrega”. A 

forma como a autora nomeia o amor romântico nos faz refletir sobre o quanto se deposita 

nele, ou melhor, o quanto nele é materializado (e associado) aquilo que se entende por 

“felicidade” no que diz respeito às relações humanas.  

Para aprofundar as questões aqui levantadas e mostrar de que maneira gênero, 

sexualidade e amor romântico são postos em ato nos filmes que elegi para compor o material 

empírico da pesquisa, passo agora a tratar da análise dos filmes propriamente dita. Como 

referido anteriormente, utilizo dois eixos de análise: um ligado a um ideal feminino de beleza 

e de comportamento e outro ligado ao papel masculino na relação amorosa. Meu objetivo aqui 

é mostrar o quanto estes conceitos (e mesmo sua construção) podem ser efetivamente vistos a 

partir de um conjunto de sequências fílmicas, extraídas do entendimento do que significa, a 

um só tempo, construir os papéis femininos e masculinos, exercer uma forma de sexualidade 

(heterossexual) e, por fim, vivenciar o “verdadeiro” amor (com todas as características de um 

modelo de amor, no caso, romântico) 

 

Menina-princesa: imaginário masculino da mulher ideal 

 

Filmes nos contam histórias, mostram modos de vida, maneiras de ser sujeito, 

valores, crenças, idéias, opiniões. Desta forma, essas histórias (re)atualizam hábitos, costumes 



 

 

e concepções que circulam na cultura, especialmente aquelas reconhecidas como 

“verdadeiras”. Filmes nos falam sobre as experiências vividas cotidianamente – e sobre os 

significados que construímos e damos a elas.  

Entre outras imagens, os filmes analisados apresentam modelos ideais de beleza, de 

mulher, de feminino que devem ser desejados e admirados. Certamente, isto vai sendo 

apresentado não somente para meninas, mas para os meninos e para todos nós, que 

partilhamos dos sentidos aqui postos em circulação. Poderíamos nos perguntar, então,como 

este imaginário da menina-princesa é apresentado nos filmes analisados?  

 No filme ABC do Amor Gabe é um garoto de 10 anos que vive seu primeiro e grande 

amor por Rosemary Telesco de 11 anos, amiga desde o Jardim de Infância e sua parceira nas 

aulas de caratê. Ele está acostumado a vê-la cotidianamente trajada com camiseta, calças 

jeans, tênis. Se Gabe é caracterizado como um menino tímido, superprotegido, Rosemary é 

uma menina “descolada”, ativa, “madura”. 

Em um dia, ao final de uma aula de caratê, após Rosemary ser a primeira aluna 

(menina) a ganhar a faixa-amarela, ela convida Gabe para treinar em sua casa. Contudo, ela 

pede a ele que, antes, a acompanhe em uma loja para que ela possa experimentar seu vestido 

de dama de honra (a ser usado no casamento de sua tia). Ele, então, a acompanha até a tal loja, 

mesmo não gostando muito da idéia, pois sabe “do tempo que mulheres levam quando o 

assunto é roupa”.  

Enquanto aguardava Rosemary, o menino andava pela loja e observava com 

curiosidade os vestidos de noiva e de festa, mas estes não eram lindos o suficiente para 

manter a atenção de Gabe, que parece entediar-se em ter de estar ali, na loja. Rosemary entra 

no provador e, minutos depois, sai já vestida: com um vestido lilás, maquiada, flor nos 

cabelos (loiros, soltos e esvoaçantes), ela dá alguns rodopios em câmera lenta. A imagem 

mostra ao menino (e aos que assistem ao filme) uma outra Rosemary, a quem Gabe passa a 

acompanhar com o olhar fixo. 

  Surpreso e embevecido, o menino coloca a mão em seu coração (que parece querer 

saltar pela boca – ouvimos, em off, as batidas do coração do garoto), ao mesmo tempo em que 

sente um dor na boca do estômago, não sabendo definir “o que está acontecendo”. É uma 

mistura de dor, prazer e encantamento; um composto de sentimentos que ele não consegue 

identificar. Esta reação de Gabe somente foi despertada no momento em que viu sua amada 

não com aquelas roupas comuns usadas no dia a dia (ou com seu cabelo amarrado), mas 

usando aquele vestido “mágico”, somado a toda “produção” feminina (maquiagem, cabelo, 

adereços). Foi, de fato, isso que fez com que ele enxergasse Rosemary como uma menina 



 

 

digna de ser olhada com “mais atenção”. Não é qualquer menina que desperta sentimento, 

emoção, paixão e amor, mas alguém idealizado de acordo com os padrões de beleza e de 

feminilidade. Ali está a “verdadeira” Rosemary, que antes se encontrava “escondida” por trás 

de roupas comuns. Quanto a isso, Gomes (2000, p. 19) salienta “[...] a rigidez de um lugar 

social marcadamente feminino e regulado por normas estéticas que sancionam quais são as 

mulheres passíveis de serem amadas”.  

Louro (2003) diz que a linguagem, os signos, as convenções são dispositivos 

culturais utilizados para se expor o corpo e que ele acaba se expressando a partir de códigos, 

adornos cheiros, comportamentos e gestos que acabam significando o modo de ser dos 

sujeitos (femininos e masculinos). Dessa forma, foi possível que Gabe, na narrativa imagética, 

reconhecesse Rosemary como a menina-princesa de seu imaginário, já que reconhece nela os 

atributos que a identificam como a menina ideal para se apaixonar: a menina em cor-de-rosa 

(ou lilás). 

O filme O Pestinha 3 tem como personagem principal Junior, um menino travesso, 

que apronta as mais duvidosas diabruras. Em dado momento, o menino-moleque se apaixona 

perdidamente por Tiffany – sua mais nova colega de escola e, por isto, disputada por mais três 

garotos. O “amor à primeira vista” (tão característico do amor romântico) se dá da seguinte 

forma: em uma das seqüências do filme, Junior é levado contra sua vontade por seu pai até 

um salão/escola de dança na intenção de promover uma melhor socialização do menino. 

Junior chega ao local aos berros. Contudo, ao avistar de longe Tiffany sentada em uma 

cadeira, tudo se transforma: o menino pára de gritar e, mais do que isso, tudo, à sua volta, 

parece ficar em silêncio. Sem ouvir nenhum ruído (nem a música do salão, nem as conversas 

entre as pessoas ali presentes), o menino está voltado para uma e mesma preocupação: ele 

apenas quer saber quem é a “menina mais linda do mundo”.  

O menino toma coragem e vai até Tiffany. Em seu trajeto, contudo, ele cria uma 

outra imagem da menina: em sua imaginação (vemos as cenas levemente “desfocadas”), 

Tiffany aparece vestida com um lindo e longo vestido rosa e com uma pequena tiara no 

formato de uma coroa, brincando em um balaço todo decorado com flores (atrás da menina, 

ele a balançando suavemente). 

Rapidamente, ele volta “à vida real” e continua a se aproxima de Tiffany. Neste 

momento, traz em primeiro plano a imagem da menina em câmera lenta com um olhar 

angelical, meigo. De cabelos louros, longos com um laço cor-de-rosa, com um sorriso doce 

dirigido a ele, ela, também aqui, usa um lindo vestido rosa (porém esse com bolinhas pretas).  

Tanto na imaginação do menino, quanto “na vida real” do filme, vemos um mesmo perfil de 



 

 

menina, no qual “[...] qualidades como delicadeza, graciosidade, meiguice, suavidade, doçura, 

cordialidade são atributos para designar, de modo idealizado e com conotações positivas, a 

representação do feminino, calcada em signos de fragilidade” (GOMES, 2000, p. 134). 

Bastou olhar a menina para que Junior acionasse – para ele e para nós – o imaginário 

composto pelos atributos que compõem o ideal aprendido do que venha a ser a menina 

especial (o ideal de feminino desejado), e entendido como matriz primeira das formas de 

apaixonamento masculino. 

 No decorrer do filme, Junior está na escola e vê sua amada sentada na escada. 

Imadiatamente, ele arranca uma muda de flor e vai ao seu encontro. Enquanto caminha (de 

forma semelhante àquela descrita na cena anterior), ele imagina-se casando com Tiffany: ele 

vestido com um smoking azul claro, gravata borboleta vermelha e uma camisa branca com 

pequenos babados e ela novamente com o mesmo vestido que a imaginou usando na primeira 

vez que a viu, ou seja, de cor rosa e uma tiara em forma de coroa – literalmente como uma 

princesa. O menino chega a imaginar, ainda, o acordo pré-nupcial, no qual a Tiffany se 

compromete a “não engordar” e a “trocar sua cueca pelo resto da vida”. 

Envolvidos por aspectos humorísticos, vemos neste “acordo pré-nupcial” marcadores 

sociais pelos quais o feminino é reconhecido, ou seja, o lugar que a mulher deve ocupar como 

dona de casa, esposa dedicada e, sobretudo, não esquecendo de ser “princesa”. 

Ao final do filme, é chegado o grande momento: o baile à fantasia em que, 

finalmente, Junior fará par com sua amada. Quando chega ao grande salão, ele avista Tiffany 

sentada no mesmo lugar em que a conheceu. Aproxima-se e a convida para dançar – ao que 

ela responde afirmativamente. Juntos, eles vão até o centro do salão e começam a dançar. 

Junior está sorridente e muito feliz. A menina, então, começa a falar (sendo que, 

durante todo filme, ela manteve-se praticamente em silêncio): fala sobre sua beleza, seus 

lindos cabelos, sobre o desejo de ser modelo quando crescer, ou sobre a possibilidade de 

seguir o exemplo da mãe, casando-se com um velho rico para ter uma “vida de princesa” e, 

ainda, quase ao final do diálogo, ela ordena para que ele busque um ponche para saciar sua 

sede. O menino fica visivelmente decepcionado, mas não se deixa abater. Ao contrário, ele 

apronta uma travessura para menina, que acaba perdendo seu vestido, preso em uma estátua. 

E é assim que o romance tem fim.   

A imagem idealizada e encontrada não é, portanto, garantia de um “final feliz”: não 

basta a menina ser princesa, ela ter que comportar-se como tal. Ou seja, neste ideal imaginado 

estão implícitos não somente a beleza, mas os modelos de comportamento que deve possuir a 



 

 

menina-princesa, ou seja, bela, retraída e quieta – se não for assim, o “príncipe” fica zangado, 

não casa e vai embora, à procura da outra menina-princesa imaginada.  

Para finalizar a discussão sobre este eixo analítico, trago algumas cenas do filme Os 

Batutinhas, que tem como protagonista Alfafa (perdidamente apaixonado pela menina Darla). 

O menino faz parte de um clube que detesta meninas e, por isto, não pode revelar aos 

companheiros o amor que sente por Darla. No transcorrer do filme, Alfalfa terá que disputar 

sua amada com um rival e fazer de tudo para não perder seus amigos do clube ante-meninas. 

Darla é uma menina de cabelos negros, corte estilo chanel, pele clara, meiga, dança balé e 

canta – fisicamente parecida com a princesa Branca de Neve. 

Em uma cena das cenas “românticas” do par, Darla e Alfafa estão em um barco no 

meio de um lago. Após algumas declarações de amor, ele a convida para um piquenique. A 

menina pede como prova de que realmente ele a ama que o encontro (piquenique) seja no 

clube do qual faz parte. Num primeiro momento, Alfalfa fica espantado, mas logo lembra que 

é dia de natação na escola e que seus amigos não irão ao clube. 

Na cena seguinte, surge os dois apaixonados no clube (o menino, então, atendera ao 

“capricho” da menina). Contudo, para tristeza de Alfafa, os meninos haviam ouvido todas as 

declarações de amor que ele fizera à Darla e, inclusive, que o piquenique aconteceria no 

clube. Os meninos do clube ante-menina resolvem atrapalhar o encontro, colocando areia no 

meio dos sanduíches e passando suco em uma meia usada. Quando vêem os dois se beijando, 

eles batem na porta, a fim de supreendê-los. Uma grande confusão se dá e o clube acaba 

sendo destruído pelo fogo de uma vela que fora guardada acesa.  

Após o incêndio que provocou a destruição do clube e a separação de Alfafa e sua 

amada Darla, os amigos de Alfafa o condenam a passar a noite em uma barraca, no local onde 

funcionava o clube. Nesta noite de muita chuva e trovoada, Alfafa sonha com Darla. No 

sonho, ela veste um lindo vestido azul, e está devidamente maquiada e produzida; seus 

cabelos não são mais lisos, mas cacheados e presos com uma pequena coroa de enfeite. Já não 

é mais aquela menina que está acostumado a ver que faz parte do imaginário de Alfafa, mas 

uma linda princesa por quem deve lutar (e o menino acorda disposto a isso).  

Vê-se aqui, mais uma vez, a recorrência de uma imagem que estabelece um padrão 

de beleza e acaba definindo um tipo de ser sujeito feminino. Como toda representação, 

também esta “envolve as práticas de significação e os sistemas simbólicos através dos quais 

estes significados – que nos permitem entender nossas experiências e aquilo que nós somos – 

são construídos” (MEYER, 2000, p. 58) e, acrescento, aquilo que desejamos que o outro seja. 

O sujeito-menino/masculino, tal como aqui exposto, ao “imaginar” sua menina-princesa 



 

 

participa na produção e veiculação de um “ideal” de feminilidade, ao mesmo tempo que 

acaba, também ele, representando um determinado papel social, uma identidade nas 

conquistas amorosas que lhe confere um reconhecimento como um sujeito masculino. É sobre 

este papel masculino na conquista amorosa que discorrei a seguir.   

 

A conquista amorosa: papel de menino 

 

Segundo Soares (2005, p. 110), “o lugar de quem corteja é, tradicionalmente, 

masculino”. Tal enunciado, obviamente que questionado pela autora, traz ecos de outros 

tempos; vozes que continuam a ecoar, porém hoje de maneira diferente (mas talvez não 

muito). Com isto quero dizer que, histórica e culturalmente, o homem vem sendo produzido, 

moldado a partir de práticas cotidianas para que assim se reconheça como este sujeito que 

corteja, que conquista. Nesta perspectiva, o que pretendo problematizar a partir do material 

empírico escolhido é a forma como este significado tem se (re)produzido e (re)atualizado 

contemporaneamente.  

Pode-se se dizer que a forma como se viveu e se vive o gênero impõe demarcações 

que distinguem os lugares do masculino e do feminino, pois “aqueles e aquelas que não se 

encaixam nestas fórmulas são tido como os anormais, como desviante ou patológicos” 

(LOURO, 2001, p. 71). Ou seja, observamos o quanto há características definidoras de 

masculinidades e de feminilidades e, neste texto, veremos aquelas que estão associadas aos 

modos de se representar o masculino-ativo nas relações amorosas infantis.  

Certamente tais características estão relacionadas às atribuições já destacadas por Del 

Priore (1997) quanto aos papéis tradicionalmente definidos para homens e mulheres. Se, por 

um lado, o homem é visto a partir de idéias de inteligência, cérebro, razão, capacidade de 

decisão, por outro (e sustentando binarismos), a mulher é lembrada a partir de atributos como 

sensibilidade, sentimentos, para a qual o coração “fala mais alto”. Desta forma, surge como 

natural, já que consequente, que ser homem contemple desempenhar o papel de quem domina. 

Meyer (2003, p. 14) diz que “[...] as formas pelas quais se reconhece e se distingue 

feminino de masculino, aquilo que se torna possível pensar e dizer sobre mulheres e homens é 

o que vai constituir, efetivamente, o que passa a ser definido e vivido como masculinidade e 

feminilidade em um dada cultura [...]”. Os filmes em análise apresentam a conquista como 

uma das marcas definidoras de masculinidade. A iniciativa, o primeiro passo, deve, assim, ser 

demonstrado pelo menino: a ele cabe, portanto, conquistar o coração de sua amada, ou pelo 



 

 

menos tomar a iniciativa que “naturalmente” lhe compete – independente de quanto a menina 

apareça como “descolada”.    

No filme ABC do Amor, Gabe se apaixona perdidamente por Rosemary, que apenas o 

vê como um grande amigo e parceiro nas aulas de caratê. Ele faz de tudo para conquistá-la, de 

modo que, no decorrer de todo o filme, o esforço para conquistar o amor de Rosemary é 

empreendido por Gabe. 

Em uma das cenas, Gabe aparece com seu patinete nos arredores do bairro em que 

mora Rosemary – justamente na expectativa de vê-la (mesmo que seja de longe). Quando a vê 

saindo de seu prédio, fica sem saber o que fazer. De súbito, ele sai velozmente com seu 

patinete, a tal ponto que acaba quase atropelando sua amada (que, por sua vez, está 

tranquilamente a caminho do parque com sua irmã mais nova e a babá). Rosemary, então, o 

convida para acompanhá-las, o que deixa o menino com os olhos brilhantes de alegria. No 

decorrer da cena, os dois comem sorvete, passeiam pelo Central Park (o filme se passa em 

meio a cidade de Nova York). Isso já é o bastante para que o menino considere o passeio 

como seu primeiro encontro (“first date”). 

Durante este passeio pelo Central Park, Gabe pergunta para Rosemary quando 

poderão treinar caratê juntos. Conversam, acertam datas e acabam combinando que o treino 

será na casa de Gabe dias depois. Ansioso para ver Rosemary novamente, o menino, 

preocupado com sua aparência, pede dinheiro para os pais para ir até o barbeiro cortar os 

cabelos (até então, era a mãe quem o fazia). Da mesma forma, ele passa a treinar em frente ao 

espelho, repetidas vezes, formas de como receberia a menina em sua casa, no intuito de 

encontrar as palavras “certas” para impressionar Rosemary.  

Durante o filme e apesar de todos os esforços empreendidos para que a menina 

entenda o quanto aquele sentimento era importante, o menino não encontra outra opção a não 

ser efetivamente declarar o seu amor por Rosemary (que até então não manifestava nenhum 

interesse “especial” pelo garoto). A cena final mostra Gabe, num ato quase heróico, 

atravessando o Central Park correndo, decido a se declarar para Rosemary. Ele chega à festa 

de casamento da tia de Rosemary (onde ela está) e fica observando a menina por alguns 

momentos. Quando ela o avista, vai ao seu encontro. Então, Gabe se aproxima e diz a ela que 

a ama, repetindo a frase três vezes (“I love you”, “I love you”, “I love you”). A menina fica 

com o olhar perplexo e o silêncio consome sua voz. O menino, ansioso, logo pergunta se 

Rosemary também o ama e recebe como resposta que ela só tem onze anos que não sabe 

muito bem ainda o que sente.  



 

 

Para Alfafa, protagonista do filme Os Batutinhas, não foi diferente: foi dele a 

iniciativa de declaração de amor. No caso, aqui, o menino confessa seus sentimentos para a 

menina Darla, em um barco no meio de um lago. Alfafa ainda enfatiza que este era o seu lado 

“feminino” (pois sentimental), e que, apesar de seus amigos do clube ante-meninas dizerem 

que o amor não é “coisa de macho” (sic), ele sim gostava de ser carinhoso e demonstrar seus 

sentimentos. Também neste momento se percebe o quanto há uma hegemonia nas formas de 

se convencionar um modo de ser, naturalmente, masculino. Desde muito pequenos, meninos, 

garotos e jovens vão aprendendo a agir, a portar-se como homens e a identificar todo e 

qualquer comportamento que possa ser confundido como feminino. 

Há uma cena em que Alfafa e Darla terminam o namoro após o primeiro encontro 

frustrado devido às trapaças de seus amigos (que resultou no incêndio descrito acima). Após o 

ocorrido, Alfafa se dá conta do que aconteceu e aos prantos diz aos seus amigos que não sabia 

que se apaixonar por uma menina poderia causar tanto mal. Aqui, reitera-se a idéia de que o 

amor deixa o homem “frouxo”, “frágil” – características estas atribuídas ao feminino. 

DaMatta (1997, p. 37), neste sentido, refere que “[...] ser homem não era apenas ter um corpo 

de homem, mas mostrar-se masculino e macho em todos os momentos. [...] um dos preços da 

masculinidade, portanto, é uma eterna vigilância das emoções, dos gestos e do próprio corpo”.    

Para afirmar sua masculinidade o homem precisa ser reconhecido por sua autonomia, 

autoconfiança, virilidade. Alfafa não perde as esperanças em conquistar Darla. Para provar 

seu amor pela menina, ele vai até o local onde está acontecendo o Show de Talentos, encara 

seu rival (personagem de nome Waldo) e declara publicamente seu amor por Darla. A 

narrativa, certamente, é um convite para os românticos darem alguns suspiros. Mas, aqui, 

importa pensar sobre a importância de colocar em xeque as formas como o homem é 

engendrado nesta sociedade a partir de valores hegemônicos, que vêm a determinar o que é 

ser homem (afinal, homem que é homem, executa as provas de amor para sua amada, mesmo 

que sujeito “ao ridículo”).  

O filme “O Pestinha 3” também nos apresenta Junior, um menino muito travesso, 

que se apaixona por uma menina (Tiffany) que conhece na academia de dança e que também 

estuda na mesma escola. Ao avistar Tiffany de longe, ele fica encantado. Para conquistá-la, 

numa das maiores características do que se entende por amor romântico, o menino enfrentará 

seus três rivais, fazendo o impossível para conquistar o amor de Tiffany.  

Junior, ativo, encontra várias maneiras para conquistar a menina: acaba aprendendo a 

jogar hockey, torna-se escoteiro e participa do teatro da escola. A conquista passa a ser uma 

habilidade a ser desenvolvida pelo homem, uma prescrição marcada por atitude que diferencia 



 

 

os papéis de homem e mulher, menino e menina, ou seja, ele deve ter um papel ativo na 

relação e a ela um papel passivo (ela deve, portanto, ser conquistada).  

Segundo Alves (2005, p. 122), 

A conquista de um parceiro não é um processo simples; ao contrário, é 
complexo, amplo e requer muitos conhecimentos. Primeiro, é necessário 
encontrar um pretendente a parceiro, depois este pretendente precisa ser, 
simultaneamente, escolhido avaliado e conquistado [...]. 

No filme em questão, o processo de conquista exigiu realmente muito empenho, 

esforço e conhecimento, uma vez que Junior se obrigou a aprender várias atividades para 

superar seus rivais e mostrar para Tiffany que ele, sim, era o melhor. Parece que quando o 

assunto é amor (romântico), vale tudo no período de conquista – o que justificaria todos os 

atos empreendidos pelo menino, reiterando o ideal de homem construído como o mais forte, 

inteligente e viril. 

O que vemos até aqui é o lugar do homem, ou melhor, a posição que lhe é conferida 

não é um produto dos seus atos, mas antes seus atos são nada menos do que efeitos; efeitos, 

antes de mais nada, dos significados que são atribuídos a partir das interações sociais. Em 

relação a isso, Neves (2007, p. 613) afirma que “os estereótipos tradicionais de gênero 

designam os homens como assumindo um papel pró-activo na iniciação das relações e as 

mulheres como assumindo um papel reactivo, aceitando ou recusando as investidas 

masculinas”. Vemos, então, a importância de se colocar sob suspeita os papeis sociais que 

engendram uma maneira hegemônica de ser reconhecido como homem. Felipe (1999, p. 69) 

afirma que “há um enorme investimento da sociedade em geral para que os sujeitos sejam ou 

se comportem desta ou daquela forma, que gostem de determinadas coisas em função do seu 

sexo [...]”. É por meio de práticas tão triviais, tão cotidianas (como as que expresso neste 

texto) que vão se constituindo maneiras de ser menino e menina em imagens que se 

cristalizam e se naturalizam na cultura.  

 

Considerações finais 

 

Escrever sobre amor é não é tarefa fácil. É trilhar por um caminho arenoso, nada 

firme, pois lidamos com os sentimentos das pessoas. É percorrer um percurso no qual, neste 

trabalho, para além da aliança com a infância, há outros parceiros com os quais o amor se 

combina – no caso aqui, é escrever sobre gênero e sexualidade. Nesses encontros, outros 

espaços buscam cada vez mais legitimidade para tornarem-se palcos, por excelência, das 



 

 

tramas do amor, do gênero e da sexualidade. Tramas de sentido, tramas de visibilidade, mas, 

sobretudo, tramas pedagógicas. 

Entendo que a educação acontece hoje nos mais variados meios, muito além do 

espaço escolar. A mídia hoje é certamente um desses espaços e, paulatinamente, vem 

evidenciando seu papel pedagógico. No que diz respeito ao amor, à prática de amar 

romanticamente, pode se dizer que a mídia, é uma das instâncias que mais tem se empenhado 

no desenvolvimento de uma pedagogia romântica: uma pedagogia que se preocupa em 

ensinar as melhores formas de amar ou de apresentar e compor o ideal de amor, de 

sexualidade, de feminilidade e de masculinidade que se acredita, ainda, existir. 

Penso que há um “murmúrio” que insiste em tratar dos amores infantis, aqueles que 

envolvem crianças muito pequenas, como algo que, dependendo da chave de interpretação, se 

torna “permitido”. Não raras as vezes, na esteira de uma intenção de dessexualizar a infância, 

ouvirmos mães, professores, tios, madrinhas e vizinhos dizer se tratar de um amor “inocente”, 

sem “maldade” – afinal, as crianças não sabem direito o que é isso, enfim, “nem entendem”. 

Parece que esse amor (e somente esse) não causa nenhum espanto, é permitido e aceitável 

(desde que respeite o que seria natural: crianças heterossexuais e seguindo preceitos 

“aceitáveis” de comportamento).  

Mas, afinal, o que seria mesmo este “amor inocente”? Para responder a essa pergunta 

e para falar desse “amor infantil”, tomo aqui as palavras de Rosalia Duarte (2002), que vêm 

corroborar com meu pensamento. Ela relata que “[...] para analisar a forma como o cinema 

representa a infância [...] é preciso ter em mente quais são as representações que se tem de 

infância que estão presentes nas sociedades e culturas em que os filmes que abordam esse 

tema têm repercussão”. 

Mais do que isso, gostaria aqui de perguntar: a que lógicas mais amplas do social tais 

representações servem? Será que ao falar de relacionamentos infantis desta forma não 

estamos tratando, igualmente e de modo mais abrangente, da temática da normalização das 

relações amorosas, numa estratégia de controle de “riscos”? Ao colocarmos em primeiro 

plano estratégias de normalização dos corpos, das condutas infantis (de meninos e meninas) 

não estamos tratando de palavras como monogamia, moderação, enfim, procedimentos 

avessos às transgressões e a “anormalidade”? (BUJES, 2009, p. 2). 

O que apresentei neste texto foram algumas discussões sobre as representações de 

gênero, sexualidade e amor presentes nos filmes analisados e que, da forma como veiculadas, 

participam da construção dos papéis do menino e da menina para se viver a experiência 



 

 

amorosa. Nesta perspectiva, problematizar, a partir do material empírico escolhido, como este 

significado tem se (re)produzido e (re)atualizado contemporaneamente, significa ao mesmo 

tempo compreender que este é apenas um jeito, uma possibilidade de se tensionar o que é ser 

masculino e feminino. É entender, assim, que gênero, sexualidade e amor são produtos 

constituídos socialmente, aprendidos, representados, repetidos, mas também a serem, 

justamente por isso, repensados, questionados e debatidos. 
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