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RESUMO 

 

O presente projeto de pesquisa propõe compreender sentidos de relações de gênero produzidos 

por adolescentes de uma escola na periferia da cidade de Manaus/Amazonas. A pesquisa 

fundamenta-se na abordagem sócio-histórica visando contribuir com a discussão de gênero 

pautada como relação construída socialmente entre as performances de gêneros. Considerando 

as características e dinâmica destes processos, ressalta-se a relevância de pesquisar a produção 

de sentidos no desenvolvimento humano da adolescência. O objetivo da pesquisa foi 

compreender e identificar os sentidos de relações de gênero produzidos pelos adolescentes no 

espaço escolar, visto que este último busca providenciar os recursos e mecanismos para o 

desenvolvimento e aprendizado dos adolescentes. A pesquisa teve uma abordagem qualitativa 

de caráter exploratório e os instrumentos para a construção de dados foram a observação 

participante e o grupo focal. Os grupos foram realizados nas dependências de uma escola na 

periferia da cidade de Manaus e a proposta trata-se da realização de grupos focais nos moldes 

de encontros com eixos norteadores de discussão, a observação participante do pesquisador 

auxiliou na construção dos dados. A análise dos dados foi fundamentada na proposta dos 

núcleos de significação. Como resultados observou-se que os sentidos de relações de gênero 

produzidos por adolescentes revelam que as relações contemporâneas buscam vivências 

satisfatórias em meio à necessidade que os fazem adotar as performances tanto tradicionais 

quanto as desconstruídas de gênero à procura de um sentido de relação que definam seus 

relacionamentos. 
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ABSTRACT 

 

 

This research project aims to understand gender relations of meanings produced by teenagers 

from a school in the outskirts of Manaus / Amazonas. The research is based on the socio-

historical approach to contribute to the discussion of gender guided as socially constructed 

relationship between the performances of genres. Considering the characteristics and dynamics 

of these processes, it emphasizes the importance of researching the creation of meaning in 

human development from adolescence. The objective of the research was to understand and 

identify the meanings of gender relations produced by adolescents at school, as the latter seeks 

to provide the resources and mechanisms for the development and learning of adolescents. The 

research had a qualitative approach of exploratory and tools for building data were participant 

observation and focus group. The groups were conducted on the premises of a school in the 

outskirts of Manaus and the proposal it is conducting focus groups along the lines of meetings 

with guiding principles for discussion, participant observation the researcher helped build the 

data. Data analysis was based on the proposal of the meaning core. As a result it was observed 

that the senses of gender relations produced by teenagers reveal that contemporary relationships 

seek satisfactory experiences amid the need to make them adopt both traditional performances 

as gender deconstructed looking for a sense of relationship that define their relationships. 
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INTRODUÇÃO. 

 

O presente projeto de pesquisa propõe compreender sentidos de relações de gênero 

produzidos por adolescentes de uma escola na periferia da cidade de Manaus/Amazonas. A 

pesquisa fundamenta-se na abordagem histórico-cultural visando contribuir com a discussão de 

gênero pautada como relação construída socialmente entre as performances de gêneros. Ao se 

considerar a característica e dinâmica do processo de construção de sentidos ressaltam-se na 

pesquisar um contexto de produção sentidos no desenvolvimento dos adolescentes. 

Os estudos de gênero passaram a ser sistematizados com o avanço dos movimentos 

feministas, no século de XIX, décadas de 60 e 70, período em que as mulheres reivindicavam 

relações igualitárias entre os gêneros. Com a efervescência dos estudos feministas e o 

desenvolvimento dos estudos sobre as feminilidades, surgiram, em paralelo, movimentos 

acadêmicos de estudos masculinos no final da década de 1980. Contemporaneamente, os 

estudos de masculinidades e feminilidades conferem à perspectiva de gênero dimensões que 

ressaltam análises cada vez mais relacionais no que tange ao processo de construção social das 

performances de gênero. 

 A mudança na nomenclatura de estudos feministas para estudos de gênero suscitou 

transformações de caráter epistemológico que ainda se encontra em processo, mas um processo 

lento, pois a questão da identidade masculina ainda se inclui de maneira dificultada nos estudos 

de gênero que foram inicialmente e majoritariamente feministas. Segundo Bento (2012), a 

mudança na abordagem possivelmente se constituirá quando novos instrumentos analíticos de 

percepção das relações sociais de gênero forem estruturados. Para Scott (1995), a utilização do 

termo gênero só representará uma mudança no campo de estudo definido como de mulheres à 

medida que gênero desenvolva-se como uma categoria de análise, ou seja, não basta mudar o 

nome do campo de estudo, urge definir novas abordagens metodológicas. 

 Embora “gênero” seja amplamente utilizado, ainda paira uma falta de clareza e mesmo 

coerência em sua utilização. Para romper com estudos puramente descritivos sobre as relações 

entre os sexos, que não questionam os conceitos que estruturam a própria percepção do que está 

sendo descrito, talvez seja necessário que se encare o estudo de gênero, primeiramente, como 

um desafio teórico. 

 Colocar as questões: como gênero funciona nas relações sociais? De que maneira gênero 

dá sentido à organização e à percepção do conhecimento histórico? Quais as representações 
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simbólicas em torno das diferenças percebidas entre os sexos? Como e por que estas diferenças 

contribuem para a criação e manutenção de poderes? Tudo isso implica em ter um modelo 

analítico claro, que funcione como uma bússola, na nebulosa e emaranhada rede de relações de 

gênero. E este modelo é o que está sendo gestado nos últimos anos (BENTO, 2012). 

Os gêneros constroem-se relacionalmente e de acordo com os contextos culturais e 

históricos em que estão inseridos. Quando se pensa em estudar a construção da categoria social 

“gênero”, devem-se abandonar paradigmas que estabelecem posições fixas, universalizantes. 

Significa reverter a posição binária, deslocando as construções hierárquicas, buscando 

compreender a construção e reprodução das relações de gênero nos contextos que o geram. A 

forma como se processará tal desconstrução dependerá do modelo analítico que o pesquisador 

adotará (BENTO, 2012). 

 Sob uma leitura histórica acerca do início das discussões de gênero pela perspectiva 

feminista, verifica-se que, por aspecto dialético, foram se ressaltando as reflexões do masculino. 

Muitos estudos antropológicos divulgados em revistas como: Revista de Estudos Feministas e 

Cadernos Pagu, revelam o interesse dos pesquisadores em refletir sobre as performances de 

gênero a partir da perspectiva das feminilidades e recentemente sob a dimensão da construção 

social das masculinidades. Existem ainda, artigos produzidos com a pretensão de buscar 

compreender as relações conjugais e violência contra a mulher, bem como, a socialização 

masculina para a identificação de ideologias patriarcais e demais processos sociais, históricos 

e culturais que constroem as performances de gênero.  

Além das investigações, há também os movimentos contemporâneos dos estudos de 

gênero que buscam construir intervenções que favoreçam as relações de gênero. O avanço dos 

estudos da construção social das performances masculinas pelas relações de gênero, 

contribuídas por Connell (1995), foi se ressaltando nas discussões que buscam entender a 

violência contra a mulher, bem como, os indicadores epidemiológicos quanto à saúde do 

homem e seus comportamentos de riscos. De acordo com Lima (2008) o Relatório de 2006 da 

ONU cita o envolvimento pró-ativo de homens e garotos no desenvolvimento de estratégias e 

na implementação de ações de prevenção da violência contra a mulher, como um dos princípios 

norteadores de práticas promissoras na prevenção dessa violência.  

Desta feita, orientando-se por um caráter cada vez mais analítico dos estudos de gênero, 

esta pesquisa busca compreender os sentidos de relações de gênero produzidos por adolescentes 

no espaço escolar, pois o estudo da dimensão relacional de gênero pode apresentar as demais 
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nuances do processo de relações de gênero e pode suscitar conhecimentos até então não 

explorados sobre a constituição relacional de gênero e das performances das masculinidades e 

feminilidades. 

O referencial teórico que fundamenta esta reflexão sobre adolescência e sentidos de 

gênero trata-se da psicologia histórico-cultural que apresenta sua base epistemológica apoiada 

no materialismo histórico dialético. Parte-se da abordagem histórico-cultural ao compreender-

se o homem como um ser ativo, histórico e social. Desta feita, multideterminado e envolvido 

na complexidade. O homem constrói-se pelas relações que estabelece com o meio e com os 

outros homens em um movimento dialético, pois faz parte da totalidade e se transforma em sua 

experiência, (ROSA, 2002). 

A concepção de processo de subjetivação como a dialética do homem e o social 

contribui com a abordagem da psicologia histórico-cultural a qual discute que entre o homem 

e o social, há uma relação de mediação do mesmo entre ele e a sociedade. O homem contém o 

social, mas não se dilui nele. Nesta relação, homem e sociedade contêm um ao outro sem se 

diluírem. O externo e o interno são mediados pela linguagem e pelos símbolos que emergem 

nas relações (ROSA, 2002).  

Partindo da referida base epistemológica, propõe-se compreender os sentidos inscritos 

na linguagem e para isso, concebe-se o sentido sob a orientação de Vygotsky (1998) como a 

soma dos eventos psicológicos que a palavra evoca na consciência. É um todo fluido e 

dinâmico, com zonas de estabilidade variável, uma das quais, a mais estável e precisa, é o 

significado que é uma construção social, de origem convencional (ou sócio-histórica) e de 

natureza relativamente estável. 

Esta proposta de pesquisa visa destacar os sentidos de relações de gênero construídos 

por adolescentes, tomando como espaço de pesquisa o âmbito escolar. Tal necessidade destaca-

se pela tentativa de compreensão sobre como as relações de gênero vão se construindo. E 

passando na adolescência, o sentido de relações de gênero recebe atribuições pontuais como 

momento do processo.  

Sob a contribuição de Neto Fonseca (2010) compreende-se a adolescência como um 

momento de um processo e como tal, em construção, que pode ser diferente do que está sendo 

para o próprio adolescente e para uma sociedade. É entendido como não natural e universal, 

mas produto de sua história de vida, enquanto sujeito pertencente a um grupo social, a uma 

cultura, da qual recebe influência e sobre a qual age dialeticamente. 
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Objetiva-se pesquisar os sentidos de relações de gênero produzidos pelos adolescentes 

no espaço escolar, visto que este último busca providenciar os recursos e mecanismos para o 

desenvolvimento e aprendizado dos adolescentes. Toda forma de significação resulta numa 

prática, se esse processo tem um viés negativo, a prática será fundamentada no que está 

significado. O resultado do processo de significação será o sentido. Não é um processo linear, 

mas é construído a partir da vivência de cada sujeito dentro das suas relações interpessoais e 

intergrupais, onde afetos, valores, hábitos e costumes estão envolvidos. Este processo é bastante 

visível na realidade escolar. (AGUIAR, 2006; COLL, 2004; SOLÉ, 1999). 

De acordo com Vygotsky apud Oliveira (1997) o desenvolvimento depende, 

necessariamente, da aprendizagem como uma forma de possibilitar o despertar de processos 

internos que, não fosse o contato interpessoal e do indivíduo com certo ambiente cultural, não 

ocorreriam. A aprendizagem está relacionada ao desenvolvimento e constitui “um aspecto 

necessário e universal do processo de desenvolvimento das funções psicológicas culturalmente 

organizadas e especificamente humanas”.  

Busca-se pesquisar os sentidos de relações de gênero nos processos de subjetivação da 

adolescência, pois se pode contribuir para intervenções sociais que considerem as relações de 

gênero sob os sentidos construído socialmente entre as performances de gênero nas relações. 

Pensar em políticas e intervenções que partam da perspectiva de gênero pode viabilizar a 

produção de alternativas que considerem a maneira como os adolescentes pensam e orientam 

seus sentidos de masculinidades e feminilidades ao lidar nas relações sociais envolvendo 

relacionamentos desprovidos de violência, saúde e autonomia, reprodução e planejamento 

familiar, lazer e socialização, projetos de vida pautados no protagonismo pela reflexão, dentre 

outros.  

E as construções de gênero fomentadas por discursos e socializações escolares podem 

ser matéria de imprescindível contribuição de pesquisa à busca da compreensão dos sentidos 

contemporâneos de relações de gênero discutidas e vivenciadas no espaço escolar e 

relacionados ao desenvolvimento e aprendizado nos processos de subjetivação dos 

adolescentes.  

Partindo da teorização histórico-cultural do desenvolvimento humano como dinâmico e 

multifacetada, propõe-se uma pesquisa que considere a dialética e a história das relações sociais 

e que atribua aos processos de subjetivação pelas significações a reflexão necessária. Deste 
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modo, a pesquisa não se trataria apenas de uma coleta de dados, mas uma construção de dados 

e os dados seriam um retrato temporário da experiência das pessoas, (ROSA,2002).  

Aliada a esta proposta, os princípios gerais da pesquisa qualitativa podem possibilitar 

um tratamento de dados que mais se aproxime da dimensão subjetiva e social do participante. 

A perspectiva qualitativa pode ser utilizada como uma via de acesso à maneira como se processa 

mentalidades singulares. Segundo Fernando Luiz Gonzáles Rey apud Silva (2004) o estudo de 

casos singulares é uma via importante para a construção teórica de processos sociais, pois, em 

cada sujeito individual, a subjetividade social aparece constituída de forma única na 

processualidade de sua própria produção, a qual é constante por meio das ações dos sujeitos 

concretos nos diferentes espaços sociais concretos. 

Quanto aos procedimentos o tipo de pesquisa que será utilizado será a pesquisa de 

campo qualitativa. Na pesquisa de campo é utilizada a realidade social como local de coleta de 

dados, indo diretamente aos locais onde o fenômeno acontece. Enquanto que, a pesquisa 

qualitativa fundamenta-se em uma estratégia de construção de dados em interações sociais ou 

interpessoais, analisadas a partir dos significados que o sujeito e/ou pesquisador atribuem ao 

fato. Nesse tipo de pesquisa o pesquisador se propões a participar, compreender e interpretar as 

informações (CAMPOS, 2001) 

 

1. OBJETIVO 

1.1. Geral 

Compreender os sentidos de relações de gênero produzidos por adolescentes de uma 

escola na periferia da cidade de Manaus/Amazonas. 

 

1.2.  Específicos: 

1.2.1. Identificar os sentidos das performances de gênero masculinas e femininas 

produzidos por adolescentes de uma escola na periferia da cidade de Manaus-AM; 

1.2.2. Compreender os sentidos de relações entre as performances de gênero produzidos 

pelos adolescentes no espaço escolar. 

  



15 
 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. Psicologia histórico-cultural. 

A psicologia se originou no século XIX como uma ciência multifacetada, marcada por 

dualismos e sem uma unidade: metodológica, de conteúdo ou teórica. Desenvolveram-se assim, 

várias Psicologias com diferentes objetos de estudo, e distintas respostas para os fenômenos 

psicológicos. 

Em meio a este contexto, Vygotsky e seus colaboradores propõem uma sistematização 

das bases gerais para o surgimento de uma da psicologia científica. Através de um estudo dos 

fenômenos psíquicos reais do ser humano, seria possível a sistematização desta ciência.  Com 

a proposta de criar uma Psicologia que pudesse abarcar os vários aspectos da subjetividade 

humana, Vygotsky propõe uma Psicologia que utilizando o método e os princípios pautados no 

materialismo dialético, para trabalhar com vários aspectos que constituem a subjetividade como 

sua historicidade, relações sociais e os aspectos cognitivos. 

Partindo do materialismo histórico dialético, observa-se a realidade objetiva sempre em 

movimento se transformando através das constantes intervenções, construções, ressignificações 

dos resultados de processos naturais e sociais. De acordo com Martins (2008), o materialismo 

dialético como método, sistematiza princípios que orientam a construção do conhecimento 

tentando abarcar várias dimensões de um fenômeno, da realidade e, sobretudo, das relações 

mútuas e interdependências que entre eles existem, e por isso prima por ser um método de 

compreensão do real como totalidade. Ou seja, o método passa a entender o fenômeno de forma 

contextual investigando desde a sua essência para além do concreto, buscando nas relações 

sociais, no momento histórico e nas causas biológicas explicações para o dado fenômeno. 

Segundo as ideias marxistas o indivíduo só passar a constituir-se com tal a partir de suas 

relações sociais. A discussão proposta pelo materialismo dialético baseou a produção da sócio-

histórica ao vislumbrar uma possibilidade de compreensão do sujeito de forma integral, 

considerando seu desenvolvimento complexo, multifacetado e interacionista.  

Desta feita, a cultura, a história e as relações se inscreveriam no desenvolvimento 

humano como fundamentos de sua construção psicossocial. A referência básica de análise da 

Psicologia sócio-histórica seria a historicidade das experiências humanas, bem como das ideias 

produzidas pelos homens com expressão mediada dessas experiências. Essas experiências 
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marcariam a produção de significações e ressignificações de cada indivíduo (GONÇALVEZ, 

2001). 

O sujeito citado por Góes (1991) não seria passivo e nem totalmente ativo e sim 

interativo, ou seja, através da interação com o mundo o sujeito internalizaria de forma 

personificada conceitos e significados. Para situar em sua historicidade faz-se necessário 

categorizar o trabalho e as relações sociais. No trabalho, o sujeito manipula, transforma e é 

transformado pela natureza e sua produção. 

Segundo a proposta de Vygotsky, o desenvolvimento psicossocial se baseia em quatro 

instâncias: a primeira é a filogênese que se refere à história da espécie e suas possibilidades, ou 

seja, as características que espécie tem que o permite desenvolver-se, no caso do ser humano 

características do corpo que possibilitam o desenvolvimento mental neste caso, a plasticidade 

do cérebro. A segunda esfera se refere à ontogênese, desenvolvimento do ser de acordo com o 

ritmo deste indivíduo, o ritmo do desenvolvimento de um dado indivíduo de certa espécie. A 

terceira esfera sociogênese história cultural do indivíduo, contexto cultural no qual acontece 

seu desenvolvimento a forma de funcionamento que definem o desenvolvimento deste sujeito, 

a passagem de desenvolvimento de acordo com cada cultura. A quarta e última é a microgênese, 

cada fenômeno psicológico com sua própria história, levam a um não determinismo do 

indivíduo, construção das singularidades e heterogeneidades. 

A proposta de Vygotsky discute ainda o desenvolvimento do pensamento. Para o 

teórico, o primórdio do pensamento é inteligência prática, ela muda o ambiente de forma prática 

com o uso dos instrumentos que estão dentro do seu campo de visão, entretanto que atuam 

somente no plano concreto. Na infância observa-se essa inteligência prática na resolução de 

problemas sem atuar-se no plano simbólico apenas no concreto. Na história da espécie humana, 

a capacidade humana passa a atuar no ambiente utilizando um pensamento de natureza 

simbólica não necessariamente no plano concreto. 

A partir da compreensão sócio-histórica do desenvolvimento, a subjetividade se trata de 

uma produção que foge das visões fragmentárias, o ser psicossocial é reconhecido como uma 

organização integrada e dotada de sentidos. A subjetividade é vista como uma produção 

psicossocial em que o sujeito compartilha significados em suas relações e constrói sentidos, 

roteiros pessoais a partir da subjetivação e internalizações. 

De acordo com Vygotsky, o sentido seria uma conjuntura de fatos psicológicos que 

surgem na consciência resultante da linguagem. O sentido teria uma produção fluida e complexa 
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com várias zonas variáveis em sua instabilidade. O significado seria uma dessas zonas do 

sentido que a palavra adquire no contexto da fala. É a mais estável, unificada e precisa dessas 

zonas. (GÓES, 2006, p.39.) 

Os sentidos possibilitam uma aproximação da expressão da subjetividade visto que 

inclui internalizações e subjetivações do contexto e das relações. No caso deste projeto, propõe-

se discutir o contexto escolar. 

A proposta teórica de Vygotsky se evidencia também como uma teoria para a educação, 

pois a educação transpõe o desenvolvimento biológico individual, visto que no âmbito 

educacional, a potencialidade da expressão desenvolve-se fundamentadas na história e na 

cultura possibilitadas pelas interações em tal contexto. Na escola, o desenvolvimento se dá pelas 

relações visto que neste espaço social, a potencialização da linguagem pelos mecanismos de 

aprendizagem social favorece a construção da consciência que é psicossocial. 

A produção de símbolos media a relação entre o ser e a realidade, desta feita, torna-se 

instrumento no desenvolvimento do pensamento que faria a representação psicossocial da 

realidade, construindo a consciência. Segundo Riviére (1985), a formação da consciência e suas 

modificações se fazem devido a algumas ferramentas, os signos. Os signos são produzidos na 

cultura, são eles que fazem a mediação na transformação das atividades que são apenas reflexos 

em consciência. Desta feita, segundo o autor, o aspecto crucial para o desenvolvimento humano 

seria decidido pela “internalização dos instrumentos”, os instrumentos mediariam às condutas 

do indivíduo como meios de regulação na relação com os outros e consigo. A internalização 

seria uma “reconstrução de uma atividade externa que reorganiza e modifica qualitativamente 

as ações”. (RIVIÉRE, 1985, p. 43). 

Tal ideia é proposta por Vygotsky quando se refere aos signos como instrumentos 

sociais para a convivência na cultura. De acordo com Vygotsky (1924/2004), a consciência é 

construída por signos que funcionam como estímulos instrumentais de cunho social que 

constituem o ser através da convivência social. Os signos exerceriam uma atividade sobre o 

sujeito e estariam vinculados à capacidade criativa e imaginativa (CARVALHO, 2010). 

O desenvolvimento psicossocial proposto por Vygotsky evidencia a importância das 

relações na constituição do sujeito e de seu contexto. Considerando as relações como base para 

o desenvolvimento psicossocial do ser, estuda-se gênero como uma possibilidade de se 

relacionar a constituição psicossocial à construção social das performances de gênero. 
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2.2. Gênero 

Os estudos de gênero se evidenciaram no final dos anos 80 a partir do avanço dos 

movimentos feministas que reivindicavam a igualdade de direitos entre homens e mulheres. O 

movimento feminista se destacou no século XIX, mais precisamente nas décadas de 60 e 70. 

Inicialmente, o movimento feminista lutou pela igualdade de direitos entre homens e mulheres 

(com ênfase na diferença entre ambos). Em seguida, avançou em suas reivindicações 

evidenciando as diferenças, inclusive, entre os próprios homens e entre as mulheres e no auge 

de suas lutas na sua “virada epistemológica”, cunhou o conceito de gênero, assimilando aos 

estudos feministas os estudos de gênero.  

Perante tal processo histórico-social das produções que buscam iluminar as relações de 

gênero, vêm-se destacando o surgimento dos estudos das masculinidades desde os anos 90 – os 

chamados Men`s Studies. Os estudos feministas mobilizaram os estudos de gênero e ambos 

desvelaram possibilidades de pensar também as masculinidades. Esse processo vem ressaltando 

cada vez mais a possibilidade de refletir gênero não só em suas polarizações do feminino e 

masculino, mas na dialética que confere à questão de gênero o seu caráter relacional. 

Desta feita, contemporaneamente, Scott (1995) propõe abordar gênero como uma 

categoria analítica. O abordar gênero seria discutir a construção das performances de gênero 

nas relações pautadas em discursos. A identidade de gênero seria um construto cultural, ou seja, 

nosso modo de ser e estar no mundo, seria um encadeamento proporcionado pelo meio cultural, 

histórico, político e econômico. No campo relacional o termo gênero passa a dar mais valor às 

formas de expressão como construções culturais. Dessa forma, rejeitam-se explicações 

biológicas e ressalta-se o papel das relações sociais da construção da cultural das relações entre 

os sexos. Também passando a ser uma forma de distinguir práticas sexuais com papéis sexuais. 

“Gênero é segundo esta definição, uma categoria social imposta sobre o corpo sexuado” 

(SCOTT, 1995, p.75). 

Scott propõe uma definição de gênero que se divide em duas partes que se subdivide em 

subconjuntos. A primeira é o gênero como um “elemento constitutivo de relações sociais 

baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos”. Nesta primeira encontra-se 4 elementos 

inter-relacionados: os símbolos  culturalmente disponíveis que evocam representações 

simbólicas (Eva e Maria); seguidamente os conceitos normativos  que expressam interpretações 

dos significados dos símbolos, que tentam aprisionar as possibilidades de interpretações (a 

exemplo as instituições que tentam firmar em categorias fixas o significado de homem e 
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mulher). O terceiro elemento é as noções fixas, a exemplo da referência sempre fixa de algumas 

instituições sociais a exemplo dos sistemas se parentesco como instituição única que influencia 

o constructo do gênero, deixando de analisar de outras organizações antecedentes como: 

mercado de trabalho, educação, sistema político. Logo, gênero é constituído igualmente por 

outras organizações. O quarto e último elemento desta primeira parte da definição de gênero 

segundo Scott é a identidade subjetiva, o que explica formas de construções diferentes sujeitos 

as mesmas instituições. Esses 4 elementos estão sempre inter-relacionados, entretanto não são 

necessariamente simultâneos. 

Na segunda parte de sua definição de Scott, (1995, p.86) encontra-se a teorização, 

“gênero é a forma primária de dar significado às relações de poder”, ou seja, no seu interior e 

por meio dele se dá as relações de poder. Observam-se os conceitos de gênero estruturando a 

percepção e a organização concreta e simbólica da vida social, ou seja, não apenas através de 

ações diretas e indiretas. Gênero então fornece uma possibilidade de entender o significado e 

de se entender as complexas interpelações entre as várias formas de interação do homem.  Ao 

tentar compreender o que fundamenta e constitui as relações sociais, “eles/elas começam a 

compreender a natureza recíproca do gênero e constrói a política da sociedade e as formas 

particulares e contextualmente específicas pelas quais a política constrói o gênero e o gênero 

constrói a política”, (SCOTT, 1995, p.89). 

Aliando a proposta de Scott às reflexões de Louro é possível compreender que a 

construção das identidades de gênero está perpassada pelas instituições, representações, 

códigos, convenções num movimento dialético de proposições das performances nas relações. 

Portanto, fazer-se mulher e também fazer-se homem, dependeu por muito tempo e ainda 

depende das marcas, gestos, gosto e comportamentos guiados conforme normas e valores 

culturalmente construídos. Entende-se a construção dessas identidades como um processo. Este 

processo é construído nas diversas esferas e espaços sociais inscrevendo marcas e normas que 

para serem seguidas. Logo, a constituição de gênero e sexualidades “dá-se através de inúmeras 

aprendizagens e práticas, insinua-se nas mais distintas situações, é empreendida de modo 

explícito ou dissimulado por um conjunto inesgotável de instâncias sociais e culturais”, 

(LOURO, 1997, p.23).  

Com isso, Louro (1997) ressalta a importância de desconstruir as visões dicotômicas e 

polarizadas sobre os gêneros, que identificam os gêneros masculinos e femininos como opostos 

e invariáveis que se relacionam apenas em uma lógica de dominação e submissão. Para se 

desconstruir essa polarização, deve-se problematizar a construção de cada polo admitindo-se a 
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que cada um contém o outro, evidenciando assim que cada polo não é uni mais plural 

"internamente fraturado e dividido”. Assim identificando que o polo masculino contém o 

feminino e vice e versa, e que sua pluralidade e fragmentação é vista como não apenas uma 

mulher mais várias mulheres em cada sujeito. 

Este processo desconstrução, também exige um olhar aguçado para se perceber a lógica 

das construções e as condições históricas e sócias que estabelecem e hierarquizam as 

polaridades.  Este processo de desconstrução perturba a lógica das relações de poder, já que se 

atenta não apenas a lógica de ser homem e mulher, mas em homem e mulher pertencentes, a 

classes raças credos e idades arranjos diversos que perturbam a visão simplista do homem 

dominante e mulher dominada. Dessa forma, abre-se um leque para se entender como se dá a 

construção das diferentes masculinidades e feminilidades (LOURO, 1997, p.34). 

O referido processo foi percebido por Louro como sutil, minucioso e sempre inacabado. 

Logo, em constante construção e submetido a várias abordagens. Destaca-se o papel de 

instituições: família, escola e igreja instituições médicas e legais citadas pela autora como 

importante nesse processo de intervenção. Destaca-se também o papel da mídia dos novos 

meios de comunicação de massa e ambiente virtual como novos agentes de transformação. Ao 

formularem ditames a serem seguidos e perseguidos.  Essas múltiplas instâncias nem sempre 

são coerentes e igualmente autorizadas e jamais uniformes, mas estão espalhadas pelos mais 

diversos meios promovendo fortes “pedagogias culturais”.  

A força dos movimentos sociais construiu suas representações sociais e ganharam força, 

apropriando-se de instâncias culturais inscreveram suas próprias e apresentações e sua história, 

colocando assim em vidência questões de seus interesses. 

As transformações sociais advindas devido à aquisição dessas representações, levou ao 

surgimento de outras representações mais plural. Que na perspectiva de gênero observa-se uma 

multiplicidade de representações. 

A visibilidade desses novos grupos levou a uma maior adesão à pluralidade sexual de 

alguns setores sociais, entretanto setores tradicionais também renovavam suas formas de ataque 

tornando-se algumas vezes mais sutis, quando não incisivos. Essas novas formas de ataque, 

requerem uma maior atenção à posição da normalidade e da diferença, pelos modos que se 

tentam construir e reconstruir. (LOURO, 1997) 
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Graças a essas novas formas de representação surgem então muitas outras formas de 

identificações e vivências tanto no campo do gênero como da sexualidade. As possibilidades 

de vivências ampliaram-se e os seus estudos se tornam cada vez mais ricos e desafiadores, as 

certezas acabaram dando lugar a uma desestabilização, dando lugar ao ser sempre em 

construção. 

Evidenciando o caráter relacional da categoria de gênero, particularmente no contexto 

escolar, busca-se pesquisar os sentidos de relações de gênero produzidos por adolescentes na 

escola. Acredita-se que a cultura e os sentidos produzidos socialmente (compartilhados e 

reproduzidos no espaço escolar pelas relações informais e pedagógicas) dizem sobre o quadro 

atual das relações de gênero ao refletirem a história das relações em um dado contexto, 

momento e cultura. 

2.3. Adolescência e contexto escolar. 

A vivência da adolescência e sua experimentação social no contexto escolar foram 

destacados nesta pesquisa visto que durante a adolescência surgem vivências e exigências 

institucionais de relações até então não experimentadas no advento da infância. Além disso, a 

própria construção da adolescência é pautada em processos de constituição de identidades 

externos ao contexto familiar, como a rua e a escola. Desta feita, discute-se a adolescência como 

uma construção psicossocial e refletem-se os sentidos de relações de gênero produzidos pelos 

adolescentes como formulações do desenvolvimento de identidades de gênero mediadas pelos 

mecanismos sociais inclusos no contexto escolar. 

Há várias tentativas de se conceituar a adolescência, mas contemporaneamente, este 

termo passou a se destacar mais no campo da discussão que no campo da definição. Portanto 

se considerou abordar a adolescência como um momento do processo de desenvolvimento e 

como um produtor de representações que inclui diversas dinâmicas e múltiplas dimensões 

sociais, históricas e culturais. Segundo Ozella (2002) a adolescência é uma produção histórica, 

visto que se trata de uma representação e um fato social e psicológico. Trata-se de um 

significado na cultura, produzido na linguagem que atravessa as relações sociais. Fatos sociais 

originados nas relações em que os homens produzem significados, assim criam representações. 

São ainda demarcações nos corpos em que necessidades surgem dessa forma, vê-se o 

surgimento de novas formas de vida que são influenciadas pelas condições econômicas, 

fisiológicas e cientificas que vem como instrumentos trazendo novas habilidades e capacidades 

para o homem. O autor afirma ainda, que a tentativa de definição da adolescência é uma 



22 
 

constituição de significações, ou seja, uma interpretação da realidade, que parte de realidades 

sociais e de demarcações que serão os pontos referenciais para a constituição dos sujeitos. 

Desta feita, as atribuições de significados à adolescência são marcas que a sociedade 

destaca e significa. Ou seja, as transformações corporais, cognitivas e de comportamento são 

destaques que a sociedade realiza e atribui significado como próprio da adolescência. Apesar 

de se reconhecer que há um corpo em desenvolvimento com características próprias, os fatores 

biológicos ou fisiológicos não representam expressão direta na subjetividade. O 

desenvolvimento fisiológico é destacado e recebem significados dos adultos e da sociedade 

(OZELLA, 2002). 

 Considera-se neste estudo o adolescente como um ser psicossocial que se constitui nas 

relações que estabelece consigo e com o outro em um contexto social, histórico e cultural. A 

adolescência se constrói pelos afetos vividos, jogos, códigos, identificações, símbolos, 

contradições e infinitas produções da capacidade humana de interagir. Destaca-se o olhar sobre 

a discussão da adolescência proposto por Souza e Gonçalves (2009, p.191), “a adolescência 

deve ser discutida como um processo dialético de natureza orgânica, social e cultural, através 

de um movimento ondulatório numa metamorfose constante”. 

 Sob uma leitura do materialismo histórico dialético, a adolescência se trata de uma 

classe criada pela sociedade para auxiliar na sustentação da sociedade capitalista. Isso se 

justifica, pois a sofisticação tecnológica necessita de mão de obra mais qualificada, o que exige 

um maior tempo de formação escolar. Além disso, enquanto os adultos se ocupam em seus 

afazeres laborais fora de casa, as crianças e os adolescentes precisam ficar sob outra tutela, 

distante de seus genitores, essa tutela hoje é exercida pela escola. O contexto escolar passou a 

ser visto como ferramenta de formação para o mercado e espaço de desenvolvimento da 

disciplina dos corpos pela educação substituta a dos pais. 

Foucault, em sua obra Vigiar e Punir, realizou uma produção teórica voltada à 

disciplinarização dos corpos pelas instituições, incluindo a escola como um dos principais 

espaços que objetivavam produzir um sujeito dócil útil à sociedade capitalista. Nas escolas, 

assim como diversas outras instituições, o controle disciplinar é mantido e exercitado. O estudo 

de Foucault (1987) argumenta que o espaço escolar trata-se de um espaço que visa estritamente 

à produção de disciplina e do saber pela instauração e submissão. Na escola há a configuração 

de um espaço para a disciplina dos corpos (filas, cadeiras, quadro, palmatória, etc.), há jogos 

de recompensas e punição, há a classificação de capacidades pela distribuição em séries, 

atuação de hierarquia entre professor e aluno e exaltação de modelos para que todos sejam 

adestrados e úteis. O autor explicita que o controle dos corpos é realizado por um sistema 
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minucioso que configura tempo, espaço, atividade e corpo a serviço do adestramento pelos 

códigos. A docilidade obtida por tal sistema entrega indivíduos úteis à sociedade capitalista. 

Louro (1997) contribui com esta crítica presente afirmando que a escola exerce um 

papel de perpetuadora de relações desiguais e historicamente constituída, o que inclui as 

relações de gênero. A autora chama atenção para a delimitação das múltiplas formas de 

distinção da escola. O aprendizado continuado que busca a eficiência passa o moldar o sujeito, 

as exigências de uma postura física, movimentos e sentidos não incorporados à vivência deste 

sujeito de forma tênue. As interações e brincadeiras devem ser observadas com um olhar crítico 

já que elas são manifestações do que vêm sendo construído e internalizado por essas identidades 

que se formam. 

Porém, incessantes discussões contemporâneas propostas por pedagogos, educadores, 

psicólogos, assistentes sociais, filósofos, antropólogos, sociólogos, dentre outros profissionais 

de diversas áreas vêm refletindo a transformação do espaço escolar em um contexto reflexivo 

e de desenvolvimento humano que envolve toda a sociedade. A escola busca providenciar os 

recursos e mecanismos para o desenvolvimento e aprendizado dos adolescentes. Toda forma de 

significação resulta numa prática, se esse processo tem um viés negativo, a prática será 

fundamentada no que está significado. O resultado do processo de significação será o sentido. 

Não é um processo linear, mas é construído a partir da vivência de cada sujeito dentro das suas 

relações interpessoais e intergrupais, onde afetos, valores, hábitos e costumes estão envolvidos. 

Este processo é bastante visível na realidade escolar. (AGUIAR, 2006; COLL, 2004; SOLÉ, 

1999). 

 As relações de gênero podem ser refletidas no contexto escolar de forma a 

concomitantemente contribuir com o desenvolvimento do adolescente. Tais relações de gênero 

recebem sentidos pelos adolescentes nas interações entre eles próprios, entre eles e o corpo 

docente, entre eles e os materiais pedagógicos propostos pela escola, pelas atividades de 

recreação e interação e demais estratégias de educação. Desta feita, o contexto escolar trata-se 

de um espaço riquíssimos de reflexão sobre como os adolescentes vivenciam suas relações de 

gênero, produzem suas identidades e atribuem sentidos com o auxílio das interações. 

De acordo com Vygotsky apud Oliveira (1997) o desenvolvimento depende, 

necessariamente, da aprendizagem como uma forma de possibilitar o despertar de processos 

internos que, não fosse o contato interpessoal e do individuo com certo ambiente cultural, não 

ocorreriam. A aprendizagem está relacionada ao desenvolvimento e constitui um fator 

imprescindível e universal do processo de desenvolvimento das funções psicológicas que são 

culturalmente organizadas e especificamente humanas. 
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 Paulo Freire pensou em uma prática subversiva aos modelos alienantes instituídos pela 

escola tradicional e propôs educação como prática de liberdade. Freire (2011) afirma que a 

educação trata-se de um ato de amor, desta feita, um ato de coragem que não pode temer o 

debate e a crítica da realidade. 

 

“Ditamos ideias. Não trocamos ideias. Discursamos aulas, não debatemos ou 

discutimos temas. Trabalhamos sobre o educando. Não trabalhamos com ele. Impomos-

lhe uma ordem a que ele não adere, mas se acomoda. Não lhe propiciamos meios para 

pensar autêntico, porque recebendo as fórmulas que lidamos, simplesmente as guarda. 

Não as incorpora porque a incorporação é resultado de busca de algo que exige, de quem 

o tenta, esforço de recriação e de procura. Exige reinvenção”. (FREIRE, 2011, p. 127). 

  

Essa proposta vem contribuir com a discussão das estratégias escolares que disciplinam 

os corpos pela coerção da sexualidade e aliena as relações de gênero pela imposição 

cristalização das performances. De forma a aliar a psicologia sócio-histórica à categoria 

analítica de gênero e a educação, propõe-se neste estudo uma possibilidade de refletir como as 

relações de gênero são pensadas e como constituem o desenvolvimento psicossocial do 

adolescente tomando o contexto escolar como espaço de interação e aprendizagem social deste. 

A possibilidade de refletir como os adolescentes atribuem sentidos às relações de gênero gera 

hipóteses para a compreensão de como os aspectos sociais, históricos e culturais se refletem em 

tais relações contribuindo com a problematização destas ou cristalizando-as. Além disso, 

pensando a escola como instituição representante dos interesses sociais pode-se problematizar 

as ideologias propostas pedagogia vigentes de modo a discutir uma educação para libertação 

tomando gênero como uma possibilidade de fomento à autonomia e alteridade (transpondo 

mecanismos de preconceito como o machismo e a homofobia). 
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3. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA. 

3.1. Metodologia 

Partindo da teorização sócio-histórica do desenvolvimento humano como dinâmico e 

multifacetado, propõe-se uma pesquisa que considere a dialética e a história das relações 

sociais, que compreenda os processos de subjetivação do individuo levando em conta suas 

significações. Deste modo, a pesquisa não se trataria apenas de uma coleta de dados, mas uma 

construção de dados como dados, seriam um retrato temporário da experiência das pessoas 

(ROSA, 2002).  

Aliada a esta proposta, os princípios gerais da pesquisa qualitativa podem possibilitar 

um tratamento de dados que mais se aproxime da dimensão subjetiva e social do participante. 

A perspectiva qualitativa pode ser utilizada como uma via de acesso à maneira como se processa 

mentalidades singulares. Segundo Fernando Luiz Gonzáles Rey apud Silva (2004) o estudo de 

casos singulares é uma via importante para a construção teórica de processos sociais, pois, em 

cada sujeito individual, a subjetividade social aparece constituída de forma única na processual 

idade de sua própria produção, a qual é constante por meio das ações dos sujeitos concretos nos 

diferentes espaços sociais concretos. 

Foi realizada uma pesquisa de campo qualitativa tomando-se como parâmetro o 

conceito de Corpus de pesquisa. Utilizou-se a realidade social como local de construção dos 

dados, indo diretamente aos contextos onde o fenômeno acontece. A pesquisa qualitativa 

fundamenta-se em uma estratégia de construção de dados no âmbito das interações sociais ou 

interpessoais, que se pretende analisar, ou seja, a partir dos significados que o sujeito e/ou 

pesquisador atribuem ao fato. Nesse tipo de pesquisa, o pesquisador se propões a participar, 

compreender e interpretar as informações (CAMPOS, 2001) 

 

3.2. Local da Pesquisa 

 

O local escolhido para a pesquisa foi uma Escola Estadual, que apresenta Ensino 

Fundamental e Médio, localizada na Zona Sul da cidade de Manaus.  

 

3.3. Amostra 

Os participantes foram 11 adolescentes de ambos os sexos com idades de 14 a 19 anos; 

entre eles sete adolescentes do sexo feminino e quatro adolescentes do sexo masculino, todos 

vinculados à escola escolhida, e que se dispuseram a contribuir com a pesquisa.  
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3.4. Instrumentos da Pesquisa 

Os instrumentos para a construção de dados foi observação participante e o grupo focal. 

Na observação participante busca descrever os significados de ações e interações, segundo o 

ponto de vista de seus atores, (ERICKSON, 1989). 

3.4.1. Observação participante 

Segundo Marconi e Lakatos a observação é uma técnica de construção de dados que 

visa conseguir informações utilizando os sentidos na obtenção de determinados aspectos da 

realidade que consiste não apenas em ver e ouvir, mas em examinar fatos ou fenômenos que se 

deseja estudar. Entre as modalidades de observação escolhida foi à observação participante que 

Bogdan e Taylor (1975) definiram como uma investigação caracterizada por interações sociais 

intensas, entre investigador e sujeitos, no meio destes, sendo um procedimento durante o qual 

os dados são recolhidos de forma sistematizada. A observação participante e busca descrever 

os significados de ações e interações, segundo o ponto de vista de seus atores 

(ERICKSON,1989). 

Esta técnica de investigação permite que o pesquisador ganhe a confiança do grupo 

fazendo com que os grupos entendam a importância da investigação, sem ocultar o seu objetivo 

ou sua missão (MARCONI E LAKATOS, 2008). Assim, como nosso objetivo é compreender 

os sentidos de relações de gênero produzidos por adolescentes é importante que os 

pesquisadores tenham a confiança e a disposição destes adolescentes para discorrerem sobre 

seus reais pontos de vista sobre o assunto. 

A observação aconteceu em uma Escola Estadual na Zona Sul de Manaus, no período 

de três meses, com três visitas semanais no turno Vespertino. Nas visitas à escola, a 

pesquisadora-bolsista, começou observando a recreação dos alunos (intervalos entre aulas, 

pausa para o lanche e saída). Em seguida, continuou a observação na sala de aula em diversas 

turmas do ensino fundamental e médio, participando inclusive de alguns eventos. Nas 

observações a pesquisadora-aluna fazia o registros: 1) de expressões durante as atividades 

desenvolvidas; 2) Do ambiente escolar; 3) do modo de socialização dos adolescentes; 4) 

demandas ressaltadas e dos alunos. Todos os dados foram registrados em diários de campo de 

acordo com as percepções da pesquisadora. 

3.4.2. Grupo Focal 

O grupo focal trata-se de uma entrevista em grupo, na qual a interação configura-se 

como parte integrante do método. No processo, os encontros grupais possibilitam aos 
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participantes explorarem seus pontos de vista, a partir de reflexões sobre um determinado 

fenômeno social, em seu próprio vocabulário, gerando suas próprias perguntas e buscando 

respostas pertinentes à questão sob investigação (KITZINGER 1994).  

Morgan apud Gondin (2003) define grupos focais como técnicas de pesquisa por meio 

de coleta de dados das interações grupais ao se discutir um tópico especial sugerido pelo 

pesquisador. É caracterizado também  como um recurso para compreender o processo de 

construções das percepções,  atitudes  e representações sociais. Dessa forma, possibilita a 

construção de sentidos em seu aspecto dinâmico. 

Os procedimentos para a realização do grupo foram feitos após a primeira ambientação, 

o terceiro mês de observação foi utilizado para a organização e aplicação dos grupos focais. Os 

grupos foram realizados na sala multimídia nas dependências da escola. O grupo focal objetiva-

se oportunizar espaços de discussões e reflexões sobre as relações de gênero partindo dos 

processos de subjetivação dos adolescentes. O método se baseou na proposição de um espaço 

de discussão com estratégias como de músicas, vídeos, atividades escrita e dinâmica de grupo 

no intuito de estimular a expressão dos adolescentes acerca do assunto proposto. 

 

3.5. Procedimentos para aplicação 

 Os procedimentos para a aplicação da pesquisa seguiram as seguintes etapas, tendo e 

vista a seriedade e a preocupação de respeito aos aspectos éticos da pesquisa 

 

 ETAPA 1 

 Formalização do estudo junto à escola: foi solicitada junto à direção da escola a 

autorização para a utilização do espaço para a construção de dados via o termo de anuência, 

nesse momento a direção foi informada quanto os procedimentos para a construção de dados.  

De posse ao termo de anuência o projeto pode ser submetido ao parecer do Comitê De Ética em 

Pesquisa. Após a aprovação a pesquisadora-aluna pode iniciar os procedimentos de construção 

de dados.  

 ETAPA 2  

 Construção de dados: de posse ao parecer de aprovação do Comitê De Ética em Pesquisa 

a pesquisadora aluna voltou à escola e  foi encaminhada para a coordenação pedagógica da 

instituição para maiores esclarecimentos sobre o projeto. Após e esclarecimentos o pedagogo 

da escola apresentou o espaço e o corpo docente e técnico da escola. Após esta conversa a 



28 
 

pesquisadora aluna que passou a ter livre acesso as dependências da escola, e a disponibilização 

do espaço da sala multimídia para a realização dos grupos focais. 

 Observação participante 

Durante três meses a pesquisadora-bolsista fez a observação participante acompanhando 

o intervalo e algumas aulas de uma escola escolhida. Nesse período, observou a dinâmica da 

escola e interagiu com os alunos, falando de sua pesquisa e anotando em seu diário de campo 

todas as observações pertinentes, pareceres, reações e interesse dos alunos a pesquisa.  

Em seguida acadêmico-bolsista fez o convite nas salas de aulas, falando brevemente da 

pesquisa e do grupo focal - o que é e seu objetivo, e ao final, convidou aqueles que se 

interessarem para participar do grupo focal. A partir do interesse do participante foi feito a 

entrega do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para que fosse assinado pelo 

responsável. 

Grupos Focais 

O espaço utilizado para a realização dos grupos foi sala multimídia da escola 

disponibilizada pela direção.  No espaço antes da realização do grupo a pesquisadora bolsista 

explicou mais uma vez o objetivo da pesquisa e do grupo focal. Neste espaço explicou-se que 

serão dois grupos focais atendendo ao requisito da faixa etária: o primeiro grupo com 

adolescentes de 10 aos 14 anos, e o outro com adolescentes de 15 a 19 anos. O primeiro grupo 

focal realizado contou com 5 participantes: três do sexo feminino e dois do sexo masculino com 

idades de 14 a 16 anos; o segundo grupo contou com  seis adolescentes 4 do sexo feminino e 

dois do sexo masculino com idade de 15 a 19 anos. Os participantes dos grupos focais foram 

aqueles que se dispusera a participar e trouxeram os TCLEs devidamente assinados por eles (no 

caso quando maiores de 18 anos) ou pelos pais ou responsáveis (adolescentes menores de 18 

anos). 

A observação participante foi registrada em diários de campo, com registro das 

situações observadas e/ou experimentadas durante o desenvolvimento da atividade de pesquisa, 

anotando-se as percepções de entrevistados, reações comportamentais, afetivas e valorais dos 

participantes, bem como análises realizadas durante o grupo. O grupo focal teve o áudio 

gravado e transcrito. 

 

 ETAPA 3 

 Procedimentos para a análise de dados: após a construção de dados a análise foi 

fundamentada na proposta dos núcleos de significação. O processo de organização dos núcleos 

de significação tem-se como critério a articulação de conteúdos semelhantes, complementares 
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e/ou contraditórios, nesse processo é possível verificar as transformações e contradições que 

ocorrem no processo de construção dos sentidos e dos significados, o que possibilitará uma 

análise mais consistente que nos permitirá ir além do aparente e considerar tanto as condições 

subjetivas quanto as contextuais e históricas. (AGUIAR; OZELLA, 2006, p.310). 

Os dados transcritos apresentaram o discurso dos participantes na íntegra, sem correções 

ou alterações. Para preservar o sigilo quanto à identidade dos participantes, foram suprimidos 

o local de realização da pesquisa, bem como os nomes participantes substituídos por nomes 

fictícios. 

Para a construção dos núcleos foi realizado primeiramente várias leituras flutuantes no 

material transcrito no intuito de destacar no material o que Aguiar e Ozella (2006) chamam se 

pré-indicadores como primeira etapa de construção dos núcleos. Nesse momento, emergiram 

temas diversos que são destacados seguindo a lógica dos objetivos propostos pelo projeto. Em 

seguida, foi feita uma segunda leitura que permitiu um processo de aglutinação de pré-

indicadores seja pela similaridade pela complementaridade ou pela contraposição de modo que 

permitiu encontrar 45 indicadores. De posse dos indicadores iniciou-se um processo de 

articulação de conteúdos para a formação de núcleos de significação. Análise dos núcleos 

começa por uma análise intranúcleos para chegar a uma internúcleos. 

Para facilitar uma construção de dados que possibilite identificação condições 

históricos, culturais e sociais e individuais que levam a produção dos sentidos de relações de 

relação de gênero.  Foi construída uma planilha no Excel de análise com abas onde continham 

os discursos dos participantes, que foram reescritos como pré-indicadores, para em seguida ter 

a classificação deles em indicadores e depois em núcleos. Para destacar os aspectos individuais 

de cada participante foi feito uma aba que descreve os dados do participante com idade série, 

motivos de adesão, percepção do grupo e características apresentadas durante a realização do 

grupo. 

 

3.6. Riscos e Benefícios 

 

Segundo a resolução 466/12 toda pesquisa com seres humanas envolve riscos em tipos 

e gradações variados. O possível risco desta pesquisa foi à possibilidade de incitação de 

conflitos intrapsíquicos nos participantes causados pela mobilização emocional durante o grupo 

focal. Neste caso os participantes foram informados via termo de consentimento e pessoalmente 

que se a participação na pesquisa mobilizar-se negativamente alguns deles a Faculdade de 
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Psicologia presta os serviços de atendimento psicológico no “Centro de Serviços de Psicologia 

Aplicada”, clínica-escola do curso de psicologia da UFAM, que mantém atendimento gratuito 

à comunidade. Além disso, a partir de técnicas de dinâmica de grupo e vivência, as 

pesquisadoras buscaram abordar a demanda do participante ou do grupo de modo a oferecer 

recursos para a significação de possibilidades construídas em grupo para a resolução da 

dificuldade levantada. Foram informados também que a qualquer momento poderiam deixar a 

pesquisa. 

A participação dos adolescentes não ofereceu riscos ou danos às integridades físicas e 

ideológicas. As pesquisadoras se comprometeram em manter o sigilo, ao resguardar as 

identidades e opiniões dos entrevistados.  

Quanto aos benefícios para os participantes, a pesquisa pode proporcioná-los um espaço 

de expressão e reflexão sobre suas opiniões e histórias de vidas. Além disso, pode ser uma 

possibilidade de significação e/ou resignificação das relações vividas na contemporaneidade de 

forma a construir novas e diversas estratégias mais libertadoras para as vivências de gênero. 

3.7. Aspectos Éticos 

 

A construção de dados se respaldou nos procedimentos éticos e recomendações do 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Amazonas, bem como, na resolução 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde que orienta pesquisas realizadas com seres humanos. 

Com isso os participantes da pesquisa foram informados via TCLE e pessoalmente que como 

pesquisa envolvendo seres humanos  

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nesta secção, apresentaremos os núcleos de significação construídos a partir dos 

sentidos de relação de gênero produzidos por adolescentes no contexto escolar. Na construção 
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nos núcleos tínhamos o objetivo de identificar os sentidos de performaces de gênero masculinas 

e femininas; e compreender os sentidos de relações entre as performaces masculinas e femininas 

o produzidos pelos adolescentes.  

É importante salientar, que ao se optar fazer grupos focais na escola contempla-se ainda 

a relação que os participantes estabeleciam entre si, com a pesquisadora-aluna, e com o contexto 

no qual estávamos inseridos. Logo, é importante salientar que os sentidos atribuídos nessa 

pesquisa foram muitas vezes acordados pelos participantes ao longo da entrevista contemplam-

se assim o movimento dialético da perspectiva adotada. Nos quais, o homem se constrói pelas 

relações que estabelece com o meio e com os outros homens, pois faz parte da totalidade e se 

transforma em sua experiência. (ROSA, 2002).  

Ao se pensar em gênero que se constroem relacionalmente a partir de acordos em 

contextos culturais e históricos no quais estão inseridos (SCOTT, 1995) observa-se que os 

sentidos de relações de gênero construídos na pesquisa relacionalmente, sem deixar de 

considerar a singularidade dos participantes e das relações que cada um dos participantes 

estabeleceu e os diferentes contextos socio-históricos nos quais estão inseridos. 

O roteiro da grupo focal (em anexo) dividiu-se em três sessões: a primeira referentes ao 

termo gênero; a segunda as performances de gênero e a terceira relações de gênero. A partir das 

respostas foram construídos sete núcleos de significações dispostos na tabela abaixo: 

Núcleos de Significação Indicadores 

Sentidos de Gênero: sua 

construção sob os 

discursos da grade 

curricular e sua ausência 

de sentido 

1. Gênero como tipificação textual 

2. Gênero é um assunto da biologia 

3. Ausência de sentidos sobre gênero 

Gênero como termo 

relativo ao discurso 

feminista e à diversidade 

sexual 

4. Gênero como sinônimo de sexo (biológico) 

5. Gênero como feminismo e diversidade sexual 

6. Gênero como sexualidade 

Desconstrução de 

performances de gênero 

como possibilidade de 

respeito à subjetividade 

7. Oposição dos sexos: necessidade de diferenciação 

8. Características físicas não definem gênero ou 

orientação sexual. 

9. Rotulação através de críticas e julgamentos 

desconsidera a subjetividade do indivíduo. 

10. Demonstrações de afetos nas performances precisam 

ser vistas de maneira menos rotulativa. 

11. Novas práticas femininas que permitem uma 

releitura do inicio de um relacionamento  
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Relações de gênero em 

que performances 

tradicionais e 

contemporâneas se 

dialogam com propostas 

emancipatórias 

12. Desconstrução das performances masculinas: o 

menino é delicado também 

13. A emancipação como exigência para ambos os 

gêneros 

14. O feminino e a exigência de fusão entre as 

performances contemporâneas e as tradicionais do 

gênero  

15. A mulher sob os entraves da exigência social e 

cultural das performances feminina cristalizada. 

16. Práticas machistas que suprimem as masculinidades 

que fogem ao modelo hegemônico 

17. A mulher deve ficar na dela. 

18. Machismo como uma forma de delimitar os campos 

de atuação profissional do feminino. 

19. As relações fazem do homem civilizado. 

20. Relações são constituídas a partir da troca de afetos 

21. Atitude para o inicio de relações para ambas as 

performaces 

22. Emancipação como possibilidade de viver relações 

mais duradouras. 

23. Naturalização de estereótipos de gostos femininos 

Interpretações do 

feminismo/machismo e os 

entraves na discussão das 

relações de gênero 

24. Entendimento de que os objetivos do movimento 

feminista como mulheres que querem ser iguais aos 

homens. 

25. Campanhas movimento feminista que tem o efeito 

inverso ao desejado. 

26. Criticas a formas de manifestações pautadas na 

quebra de estereótipos 

Identidade de gênero 

como construção 

subjetiva 

27. As identidades de gênero são formadas de forma 

subjetiva nem sempre seguindo modelos repassados 

28. Crianças imitam comportamento dos adultos até 

certo ponto 

29. Existem varias teorias para explicar a escolha gênero 

e a orientação sexual. 

30. Deve-se destacar a subjetividade da criança 

31. Performances de gênero como componentes da 

identidade 

32. As identidades de gênero são construídas de forma 

subjetiva nem sempre seguindo modelos repassados. 

33. As primeiras relações da criança são importantes, 

mas não determinantes. 

34. Há uma culpabilização da família pela identidade de 

gênero 

35. A importância da família como primeiras relações 
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36. Performances Masculinas é atitude, nas relações 

assumir e dar assistências aos filhos e tratar bem a 

mulher 

37. Feminino é sensibilidade e dedicação as relações de 

amizade 

O processo de 

diversificação das 

performances de gênero e  

diversificação das 

relações entre tais 

performances. 

38. O feminino ainda como de vitima de rotulações em 

diversos âmbitos 

39. Forma de se vestir, companhias e horários ainda 

como indicadores que levam rotulações de 

performances femininas. 

40. Forma de se vestir, companhias e horários não são 

indicadores da emancipação feminina. 

41. O feminino e a exigência de fusão entre as 

performances contemporâneas e as tradicionais do 

gênero 

42. Diferentes exigências para cada sexo 

43. Aprender a ser mulher através das batalhas  

44. Discutir relações de gênero permite uma releitura de 

performances cristalizadas 

45. Infidelidade não é atributo exclusivo das 

performances masculinas, da mesma forma que nem 

todo homem é igual. 

46. Diversidade das performances masculinas  de 

encarar um relação 

47. a rotulação através de críticas e julgamentos 

baseados e lugares e companhias desconsidera a 

subjetividade do indivíduo 

48. As relações de amizade entre as performances 

femininas e masculinas podem ser boas existindo 

uma relação de cuidado e lealdade 

49. Nenhuma relação é eterna logo o crescimento do 

indivíduo se dá de forma individual 

50. As relações entre as performances de gênero querem 

autonomia e liberdade 

51. Relação de amizade entre as performances 

masculinas pautadas na parceria e companheirismo 

52. A relação de amizade entre as performances 

masculinas devem ser com atitude em sem vergonha 

53. Identidades gênero que possibilitam identificação 

com características mais fluidas  

54. A identidade de gênero se constrói de forma 

subjetiva sendo por isso muito diversa 

55. Performances de gênero masculino refletindo o 

modelo as sociedade capitalista de consumo 
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4.1.   Sentidos de Gênero: sua construção sob os discursos da grade curricular 

e sua ausência de sentido 

  

 Ao se escolher a escola como campo de pesquisa destaca-se o contexto escolar como 

local de experimentação social para o adolescente, pois nela surgem exigências e institucionais 

e relacionais que diferem das vivências do contexto familiar. Logo, faz-se mister  destacar a 

instituição escolar não apenas como um lugar de construção  e  transmissão de conhecimento, 

mas também seu papel disciplinador e normalizador no que se refere a padrões sociais que são 

reforçados e legitimados a partir de relações de poder inscritas.    

Destaca-se assim, o contexto escolar com corresponsável social pela construção dos 

sentidos de gênero que engloba as performances e as relações das pessoas, desta feita, esse 

trabalho vem avaliar a maneira como a instância gênero vem sendo discutida na escola e a 

maneira como sua formação vem contribuindo ou não para a discussão de gênero na vida desses 

adolescentes. Para se compreender a ausência de sentido e os sentidos sob os discursos da grade 

curricular relacionados à tipificação textual e assunto biológico (referente à taxonomia) é 

interessante analisar de que forma vem sendo tratado esse assunto (ou não vem sendo tratado) 

dentro da instituição escolar.  

Durante a observação participante em conversas informais com professores e alunos foi 

possível observar a ausência de discussões referentes a relações de gênero nesses termos, já que 

na maioria das vezes quando se questionava o tema da pesquisa mediante a resposta "relações 

de gênero" a maioria das pessoas ou perguntava "o que é gênero", ou concluíam que se trava 

de algum assunto relacionado à aula de português (tipificação textual).  Contudo nos casos em 

que a pessoa questionava "o que é gênero" e era ressaltado o objetivo específico da pesquisa 

como "relação entre as performances de gênero femininas e masculinas", neste caso na maioria 

das vezes iniciavam-se discussões em que os conteúdos variavam entre: sobre emancipação 

feminina, escolha profissional, a emergência da sexualidade nos adolescentes, maternidade ou 

algo pejorativo sobre masculinidades. Logo se observa os estudos de relação de gênero como 

um campo fértil para discussões e trocas de experiência. 

Com isso, a ausência de sentido expressada na fala do aluno "dá uma vazio na minha 

cabeça" (Felix, 15 anos) nada, mas é que um reflexo da ausência de discussões sobre gênero 

nessa instituição que tem grande participação na perpetuação de papeis de gênero que Grossi 
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(1998) define como uma representação associada ao sexo biológico fêmea ou macho que em 

determinada cultura é considerada papel de gênero, mas que mudam de uma cultura para outra.  

A ausência de discussões sobre relações de gênero no contexto escolar é incitada por 

setores conservadores a exemplos de instituições religiosas que insistem em usar nomenclatura 

ideologia de gênero para tratar relações e performances de gênero interferindo assim político 

pedagógico dos currículos escolares. No mês de junho de 2015 foi aprovando o plano municipal 

de Educação depois de suprimida qualquer referencia a gênero, a secção em aberto contou com 

o apoio de católicos e evangélicos na supressão do termo, pois, a principal reivindicação era a 

suspensão de políticas e programas de formação continuada para todos os profissionais de 

educação,  sobre gênero, diversidade e orientação sexual, para a promoção de saúde e dos 

direitos sociais e reprodutivos de jovens e adolescentes e prevenção de doença, esses dados  

podem ser encontrados no site da Camará Municipal de Manaus (site CMM).  

Logo, observa-se isso como uma forma de silenciar as discussões, que ganha apoio de 

outros setores, dessa forma mantendo um status quo. É interessante pensar o silêncio como uma 

política pública, política essa que define como princípio de governança a manutenção de um 

estatuto de violação de direitos humanos para populações em situação de violência e de 

desigualdade de direitos (FERNANDES, 2014), pois sem pensar em gênero como uma 

construção social mantêm-se performances cristalizadas de performaces de gênero. 

Performances cristalizadas engessam possibilidades de feminino e masculino, deixando  assim 

discussões sobre a diversidade sem voz e espaço em instituições escolares. 

 

 

 

 

 

4.2.  Gênero como termo relativo ao discurso feminista e à diversidade sexual 

  

 A sistematização dos estudos de gênero veio em consequência do avanço do movimento 

feminista, no século XIX, quando mulheres reivindicavam por igualdade nas relações. O 

crescimento dos estudos feministas levou ao surgimento de movimentos acadêmicos de estudos 

masculinos na década de 80. Atualmente, os estudos de masculinidades e feminilidade 

adquiriram um caráter mais relacional, considerando que um depende do outro a partir de um 

processo de construção social de performances de gênero.  Segundo Bento (2012), a mudança 
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na abordagem de estudos feministas para estudos de relações de gênero possivelmente se 

constituirá quando novos instrumentos analíticos de percepção das relações sociais de gênero 

forem estruturados. Para Scott (1995), a                  utilização do termo gênero só representará 

uma mudança no campo de estudo definido como de mulheres à medida que gênero desenvolva-

se como uma categoria de análise, ou seja, não basta mudar o nome do campo de estudo, urge 

definir novas abordagens metodológicas. 

Com isso, o indicador "gênero como feminismo e diversidade sexual" remete a história 

e a evolução das discussões de gênero não só como um movimento de luta política, mas também 

como uma categoria de análise que estuda da processualidade das relações a partir de 

performances construídas socialmente. Dessa forma, não se atendo somente às particularidades 

ou caracterizações distintas e/ou dicotômicas entre as performances de gênero. Observa-se hoje 

gênero em um movimento dialético com a realidade a qual está inserido. (AGUIAR, 2015). 

 Ainda que tenha se apresentado a evolução dos estudos de gênero como um dos 

indicadores desse núcleo muito se tem a avançar já que "gênero como sinônimo de sexo 

biológico" estão entre os sentidos atribuídos a gênero "Macho e fêmeas"(Cínara, 18 anos), logo 

adquirindo um caráter puramente biológico. Segundo Scott (2012) por mais que gênero esteja 

sendo amplamente utilizado, ainda existe uma falta de clareza ou mesmo coerência em sua 

utilização.  

 

 

 

 

4.3. Desconstrução de performances de gênero como possibilidade de respeito 

à subjetividade 

 

 

Este núcleo destaca-se o processo de construção do homem a partir de sua relação com 

seu contexto e sua realidade. Na abordagem utilizada no projeto vê o ser humano como um ser 

é ativo, histórico e social, constituindo-se pela sua relação com a cultura, sua história e sua 

realidade. Logo, não se constituindo de forma passiva, mas por um processo de subjetivação, 

fazendo-se singular (AGUIAR, 2015).  
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No processo de subjetivação o mundo visto de forma objetiva passa a ser convertido 

para o subjetivo, produzindo no plano interno incorporações do externo , configurando algo 

novo. Dessa forma, passa a construir a realidade através de sua forma de atua sobre ela, o 

homem objetiva seu mundo singular, ou seja, cria sua subjetividade. Portanto, o social e o 

individual integra um ao outro sem se diluírem, implicando assim em dizer que há relação de 

identidade entre o indivíduo e a sociedade e vice e versa (ROSA; ANDRIANI, 2002, p.7). 

Entre o indicadores apresentados neste núcleo dois chamam atenção pelas suas 

contraditoriedade ou complementaridade "oposição entre os sexos: necessidade de 

diferenciação" e "características físicas não definem gênero ou orientação sexual". 

Contraditoriedade, pois ao mesmo tempo em que um fala da necessidade de diferenciação, no 

sentido seguinte fala que características (diferenças) físicas não definem o gênero ou orientação 

sexual. Com isso, mesmo havendo necessidade de se diferenciar não vai ser as características 

físicas que irão anunciar essa diferenciação. Dessa forma, a complementaridade surge ao se 

pensar na construção de gênero a partir das performances, assim sendo a partir desses 

indicadores é possível ver de a construção do gênero se torna cada vez mais performática.  

Dessa forma, identificação da identidade de gênero e orientação sexual vem 

ultrapassando características físicas geneticamente determinadas como retratado pelo 

adolescente relato a seguir: 

"Bem acho que:: na minha opinião é:: esse tipo de coisa não tem nada haver porque as 

vezes existem ca/ aquelas pessoas ao qual tem a voz extremamente fina e são héteros e 

tem aquelas outras que tem a voz de/ extremamente grossa  e na verdade são 

homossexuais né? então eu acho que não é pela voz que você vai definir o que a pessoa 

é..."(Apólo 15 anos).   

 No sentido apresentado no indicador seguinte apresentou-se em diversos momentos 

durante a observação participantes e nos grupos focais. Nos grupo focal 1 apresentou-se de 

forma mais explicita no seguinte fala: 

 "As vezes as pessoas vem criticar a outra  sem saber  se aquilo é realmente verdade ou 

não...mais vem a pessoa "ai o pessoal é isso" mas na verdade ela NÃO É/ ela só ouviu 

a pessoa e  já ta falando uma coisa que ela não SABE... da pessoa  (Dora,19 anos). 

 Logo, observa-se nesse indicador e no discurso da aluna o incômodo com os 

julgamentos, que desrespeitam a individualidade e não consideram a subjetividade como forma 

particular de agir. A partir dai, podem-se considerar julgamentos como uma forma de distinção 

que leva a perpetuação de relações desiguais. Louro (1997) faz uma crítica a isso afirmando 

que a escola exerce um papel de perpetuadora de relações desiguais e historicamente 

constituída, o que inclui as relações de gênero. Chama atenção para a delimitação das múltiplas 

formas de distinção da escola. Que neste caso foi expressa através de julgamentos e críticas. 
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 O segundo indicador da desconstrução de performaces de gênero como possibilidade de 

respeito às subjetividades, foi à busca por maior abertura para as demonstrações de afeto entre 

as performaces, que segundo os participantes também passam por esse processo de julgamento. 

 Nos discursos dos participantes observou-se a busca por emancipação na medida em 

que eles já enxergam a necessidade outras formas, de ser enxergar demonstrações públicas de 

afeto, logo se desconstruído a ideia de papéis de gênero, em que homens não demonstram 

sentimento, e mulheres só podem. Quanto a isso, Louro (2003) fala da necessidade de 

contraposição a valores que justificam a desigualdade e determinam papeis determinados 

secularmente: 

 É necessário demonstrar que não são propriamente as características sexuais, 

mas é a forma como essas características são representadas ou valorizadas, 

aquilo que se diz ou se pensa sobre elas que vai constituir, efetivamente, o que 

é feminino ou masculino em uma dada sociedade e em um dado momento 

histórico. (LOURO,2003.p.21) 

 Com isso, observa-se a partir dos discursos dos alunos mudanças quanto a representação 

de masculino em que a possibilidade demonstração de afetos entre performances masculinas: 

Tem que ser sem vergonha sem medo... com atitude... (...)e a gente nunca tem 

vergonha de ser o que é um com o outro eu falo... mano eu te amo na frente 

de todo mundo... eu já beijei ele na bochecha ele me beija na bochecha que 

tem muito homem machista que não gosta de fazer isso por medo... eu não 

tenho medo porque eu sou o que eu sou e não me importo com que os outros 

pensam de mim com o que vão dizer...(Ian, 16 anos). 

 

 Outro indicador deste núcleo foi "novas práticas femininas que permitem uma releitura 

do inicio de relacionamentos", no sentido apresentado pelo participante observa-se que em 

alguns casos quando o processo da conquista começa pela mulher é possível o surgimento de 

um relacionamento duradoura e saudável. Dessa forma, indica-se uma desconstrução das 

performances femininas cristalizadas: a exemplo da mulher obediente e passiva, que precisa ser 

conquistada, pois agora passam a se vistas  como atuantes no jogo sedução. Logo se destaca 

uma emancipação feminina.  Quanto a isso Louro destaca  

   

Para que se compreenda o lugar e as relações de homens e mulheres numa sociedade 

importa observar não exatamente seus sexos, mas sim tudo o que socialmente se 

construiu sobre os sexos. O debate vai se constituir, então, através de uma nova 

linguagem, na qual gênero será um conceito fundamental. (LOURO,2003). 

 

 Essa nova linguagem proporciona novas possibilidades de representação em relações de 

gênero.  
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4.4.   Relações de gênero em que performances tradicionais e contemporâneas 

se dialogam com propostas emancipatórias  

 

 Neste núcleo é possível identificar que performances tradicionais convivem hoje com 

performances contemporâneas isso porque as discussões de gênero evidenciam a possibilidade 

de desconstrução para a libertação das performances de gênero visto que, se após as 

contribuições de Cornnel (1995, p 189)  gênero passou a ser visto como uma construção social 

e construída numa dimensão relacional, pois segundo ele "no gênero, a prática social se dirige 

aos corpos".  

Neste núcleo a maioria dos indicadores vieram das respostas referentes a perguntas  

voltadas as performaces e relações, entre os indicadores encontrados neste núcleo é interessante 

começar a discutir a importância das relações no sentido atribuído de que "relações fazem o 

homem civilizado", este indicador casa com o materialismo histórico-dialético que contribui 

com o construto teórico ao considerar o homem como ser psicossocial, portanto ativo, histórico 

e social. Para a psicologia sócio-histórica, o ser psicossocial e sociedade contêm um ao outro 

sem se diluírem. O externo e o interno são mediados pela linguagem e pelos símbolos que 

emergem nas relações (ROSA, 2002).  Logo, destaca-se a importância das relações, pois é a 

partir delas que emergem a linguagem como mediador simbólico, que possibilita práticas 

(afetos, valores, comportamentos) e fenômenos que constroem o sujeito.  

Outro indicador apresentado foi o de que a "relação é constituída a partir da troca de 

afetos", o que é interessante já que, na para a perspectiva socio-histórica a troca de afeto 

necessita da mediação da linguagem que emerge das relações. Com isso, observa-se que não só 

a relação é constituída a partir de afetos, mas também os afetos são constituídos a partir de 

relações tendo a linguagem como mediador. 

 No estabelecimento de relações de gênero destacam-se três indicadores: 1) atitude para 

o início de relações para ambas as performances; 2)Emancipação como exigência para ambos 

os gêneros e 3) Emancipação como possibilidade de viver relações mais duradouras. Partindo 

desses indicadores, é possível ver modos contemporâneos de se pensar em relações de gênero, 

tanto nos relacionamentos afetivos em que a performances femininas não são apenas passivas 

mas também ativas  na conquista e no modo de conduzir a relação, emerge a necessidade de 

posicionamentos,  partindo das duas performaces. Logo, as decisões e o modo de conduzir as 

relações vão precisar ser acordados entre as performances. 
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 Os indicadores "feminismo e a exigência de fusão entre as performaces contemporâneas 

e as tradicionais do gênero" e "mulher sob os entraves da exigência social e cultural das 

performaces contemporâneas e as tradicionais de gênero" expressam as contradições que 

surgem, na medida em que paralelamente à emergência e a força das novas práticas sociais, 

formas tradicionais continuam atuantes, não sendo completamente superadas ou apagadas. 

Práticas e representações conflitantes e contraditórias coexistem, hoje e sempre, e provocam 

divisões e impasses (LOURO, 2003). Dessa forma, novas formas de representação femininas 

sofrem os entraves de praticas tradicionais, que não são totalmente apagadas, mas podem ser 

discutidas, e analisadas de forma crítica para que praticas hegemônicas não sejam vistas de 

forma naturalizada. 

  

 

4.5.  Interpretações do feminismo/machismo e os entraves na discussão das 

relações de gênero 

 

 De fato a história dos estudos de gênero começa dentro do movimento feminista, a partir 

dos estudos feministas que se ampliaram e hoje são visto de forma relacional abarcando 

masculinidades e diversidade sexual.  

 Apesar dos avanços e ganhos advindos pela luta do movimento feminista, o mesmo tem 

sido alvo de criticas expressas nos indicadores, pois há um "entendimento de feministas como 

mulheres que querem ser iguais aos homens" quando na verdade, a luta é por igualdade de 

direitos políticos e econômicos, relações mais harmônicas respeitando as diferenças. Como um 

movimento diverso, é muitas vezes silenciado pela mídia e por governos. Com pouco espaço 

nas discussões externas ao movimento, suas manifestações como a marcha das vadias acabam 

sendo o único espaço na mídia para as lutas o que por muitas vezes e retratado de forma 

pejorativa, por jornais e programas em canais abertos.  A maioria das criticas é feita por setores 

tradicionais, tanto pala irreverência como pela exposição do corpo, como citado pela aluna  

"No caso dessa menina que ela citou ai é uma feminista e ela... e as feministas 

são um movimento que querem realmente ter/ser igual ao homem mas isso 

não num/ (...) não vai existir nunca... elas tem que colocar isso na cabeça elas 

vão para uma manifestação  sem blusa  com o sovaco todo... Cheio de pelo é 

muito... elas são muito criticadas por isso..." (Cínara, 18 anos). 

 

 

 Logo, a irreverência do movimento com forma de manifestação ainda choca, e muitas 

vezes acabam tendo os objetivos diluídos, pois as discussões acabam se prendendo as formas 
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de manifestações não atingindo assim os reais objetivos que é a contraposição de valores e 

representações cristalizadas.   

 Esses fatos evidencia a necessidade de maiores discussões sobre gênero, tanto nas 

escolas quanto em outros setores. Para que lutas feministas sejam evidenciadas, representações 

cristalizadas sejam repensadas. E dessa forma, recuperando-se a atuação da mulher como 

sujeitos ativos, de modo que as imagens de passividade ociosidade e confinamento ao lar sejam 

questionados, descortinado. (MATOS, 2013) 

  

 

4.6. Identidade de gênero como construção subjetiva. 

 

 Antes de discutir esse núcleo é importante salientar o conceito de identidade como um 

termo, que assim como o gênero, identidades estão sempre sendo construída, ela não são dadas 

ou acabadas em num determinado momento.  Segundo Louro (2003), as identidades de gênero 

estão continuamente se construindo e se transformando. Em suas relações sociais são  

atravessadas por diferentes discursos, símbolos , representações  e praticas, e a partir delas  

masculinidade e feminilidades estão se arranjando e desarranjando, encontrando seus lugares 

sociais, disposições e formas de ser e estar no mundo. 

 Com isso destaca-se o caráter dialético da identidade de gênero. O caráter individual da 

construção da identidade é evidenciado pelas redes de significações, ou seja, a rede de relações 

que o individuo estabelece que possibilitam a aquisição de diferentes significados percebidos 

de maneira subjetiva. 

  Nos indicadores "crianças imitam comportamento dos adultos até certo ponto" ; "deve-

se destacar a subjetividade da criança"; "as identidades de gênero são construídas de forma 

subjetiva nem sempre seguindo modelos repassados"; "performances de gênero como 

componentes da identidade" é possível ver que os adolescentes já percebem a identidade como 

construção subjetiva e dinâmica que recebe influência de diversas relações não só da familiar. 

 Nos indicadores as seguir observa-se a importância dada à instituição familiar pelos 

adolescentes: "há uma culpabilização da família pela identidade de gênero"; "A importância da 

família como primeiras relações" e "performances Masculina é atitude, nas relações assumir e 

dar assistências aos filhos e tratar bem a mulher".  De fato, a família como primeira relação com 

o mundo de fato vai possibilitar grandes identificações mas que a construção da identidade 

como forma dinâmica e repassada por diversos relações já demonstra que não é determinante.   
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 Stearns(2007) destaca que uma grande variedade de definições de feminilidade e 

masculinidade, e como ela se relacionam com o funcionamento das sociedades não penas na 

vida familiar mas também de instituições políticas e econômicas. Logo, a construção de 

performances de gênero e a as relações vão passa também pela influência de várias instituições 

da também o seu caráter múltiplo e descentralizado. 

 

 

 

4.7.   O processo de diversificação das performances de gênero e a 

diversificação das relações entre tais performances. 

  

 A evolução dos estudos sobre gênero e o crescimento do movimento feminista 

possibilitaram grandes transformações, sociais, políticas que aconteceram no mundo ocidental 

e atualmente no Brasil. A aquisição de direitos políticos, entrada da mulher no mercado de 

trabalho e maior participação política e financeira feminina trouxe muitas transformações nas 

expectativas para performances de gênero.  

 Anos de movimento e luta, proporcionaram o surgimento de leis como a Maria da penha, 

licença maternidade provocaram desconstruções e reconstruções nos sentidos de ser mulher e 

sentidos de ser homem. Essas transformações  possibilitam  a construção de sentidos de gênero 

e performaces de gênero mais emancipatórias que andam juntas com valores cristalizados, mas 

que estão sempre em construção. Logo, a construção de gênero se faz por meio da 

desconstrução"  citação Teresa de Lauretis apud Louro (2003) que destaca 

 

 Ao aceitarmos que a construção do gênero é histórica e se faz incessantemente, estamos 

entendendo que as relações entre homens e mulheres, os discursos e as representações 

dessas relações estão em constante mudança. Isso supõe que as identidades de gênero 

estão continuamente se transformando. Sendo assim, é indispensável admitir que até 

mesmo as teorias e as práticas feministas  — com suas críticas aos discursos sobre 

gênero e suas propostas de  desconstrução — estão construindo gênero. 

(LOURO,2003). 

 

 

 Entre os indicadores encontrados nesse núcleo surgem questões femininas com "O 

feminino ainda como de vitima de rotulações em diversos âmbitos" ; " Forma de se vestir, 

companhias e horários ainda como indicadores que levam rotulações de performances 

femininas" . Que também foi contra argumentado por uma das participantes: 
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“Não tipo assim... eles saíram falando do horário da forma de se vestir...  

a gente se veste da forma que gosta... tem  menina que só porque ela se 

veste assim ela faz aquilo... não é assim... se veste porque gosta... aquela 

vestiu uma saia pequena é puta... só porque ela veste... não significa que 

ela seja... e horário também a gente pode tá chegando tarde em casa por 

tá fazendo outra coisa né até mesmo mais importante ai " a tá fazendo 

outra coisa"... "tava aprontando"... mas nem sabe...”(Vera, 15 anos) 

 

 

 Logo, outro indicador encontrado foi "forma de se vestir, companhias e horários não 

são indicadores da emancipação feminina"  pois que mesmo demonstra novas formas de 

expressão da feminilidade vem acontecendo o que possibilita nova performances femininas 

que se chocam com performances cristalizadas.  

 

 

4.8. ESPAÇOS DE DISCUSSÕES SOBRE RELAÇÕES DE GÊNERO 

 

 Atividades de pesquisa vem como importantes espaços para discussões sobre relações 

de gênero. A proposta de trabalhar com grupos focais possibilitou reflexões, pois a partir dessas 

reflexões é possível identificar contradições e discursos muitas vezes contraditórios presentes 

em nossa linguagem, resultados de valores construídos do processo de subjetivação, 

possibilitado pelas diversas relações que estabelecemos. 

  A relação estabelecida no espaço de discussões levantou assuntos e questões delicadas 

de alguns participantes que ao longo da entrevista refletiram, sobre a importância das diversas 

relações que estabelecem e a forma como elas acabam fazendo parte de suas identidades, modos 

de pensar e agir. Sentidos de ser homem, sentidos de ser mulher foram discutidos e repassados 

a partir de vivências reais, a discordância possibilitou transformações de sentidos, e 

possiblidades de novas formas de pensar em relações de gênero 

 Nos resultados obtidos foram encontrados sentidos de relação de gênero que revelam 

que nas relações contemporâneas buscam-se vivências satisfatórias em meio à necessidade de 

reflexão que os fazem adotar as performances tanto tradicionais quanto desconstruídas de 

gênero à procura de um sentido de relação que definam seus relacionamentos. 

 Nas entrevistas em grupo foram encontrados 109 pré-indicadores que possibilitaram a 

formação de  indicadores que constituíram os 7 núcleos de significação. Os núcleos foram: 

1)Sentidos de Gênero: sua construção sob os discursos da grade curricular e sua ausência de 
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sentido 2)Gênero como termo relativo aos discurso feminista e à diversidade sexual 

3)Desconstrução de performances de gênero como possibilidade de respeito à subjetividade 4) 

Relações de gênero em que performances tradicionais e contemporâneos se dialogam com 

propostas emacipatórias 5) Interpretações do feminismo/machismo e os entraves na discussão 

das relações de gênero 6)Identidades que se realizam nas performances e a influência da das 

performances de gênero na família nessa construção subjetiva 7) Diferentes expressões de 

feminilidade e masculinidades e a diversificação das relações entre tais performances.  

Nas discussões, observou-se que em suas relações os adolescentes buscam por 

emancipação de ambas as performances que é destacada: nos aspectos profissionais, 

emocionais e individuais. Nas performances tradicionais expostas observa-se a cobrança de 

performances femininas contraditórias já que precisam ser emancipadas ao ter posições e pontos 

de vistas próprios, mas ser delicada e passiva na conquista. Enquanto que as performances 

masculinas observa-se a emancipação como aspecto fundamental no campo afetivo e 

profissional. Os adolescentes destacaram também a importância das relações familiares tanto 

na orientação sexual como na identidade de gênero. Dessa forma, observa-se a necessidade de 

políticas que visem o fomento de discussões sobre o assunto possibilitando o estabelecimento 

de relações mais harmônicas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da metodologia utilizada para a construção de dados observa-se a entrevistas 

de grupo como um espaço muito rico tanto para capitação de sentidos como para a reflexão 

sobre eles, tanto para a pesquisadora como para os participantes já que nos processos grupais 

há a emergência de significados compartilhados em confronto com os sentidos individuais dos 

participantes. É possível observar o processo de construção e descontrusções de sentidos a partir 

das contradições que emergem em discursos individuais que acontecem de forma fluida e 

natural.  

A  escolha de trabalhar com adolescentes para discutir sentidos de relações de gênero 

se torna mais impactante por ser uma fase de intensas socialização em que a emergência a 

intensificação dos caracteres sexuais, e a sexualidade estão acontecendo de forma concomitante 

e o estabelecimento de fortes relações fora do ambiente familiar (amizades, relacionamentos 

afetivos e relações trabalhistas). Logo, é possível observar choque  de valores e significados 

que possibilitam a reconstrução de novos a todo momento. Observa-se nos discursos a busca 

de uma emancipação e de identidades que precisam se expressar, querem ser ouvidas e vistas.  

A discussões de relações de gênero também é uma forma de pensar em relações mais 

harmônicas, pautadas em processos emancipatórios. 

Destaca-se também a necessidade de mais discussões sobre o assunto no campo da psicologia 

já que houve pouco material sobre o tema. 
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9. Cronograma de Atividades: realizadas e a realizar com legendas; 

 2014 2015 

Nº Descrição Ago Set Out Nov Dez Jan Fev 

 

Mar Abr Mai Jun Jul Ago 

01 Apresentação do 

pesquisador ao lócus 

 x            

02 Coleta de Dados     x  X       

03 Orientação x x x x x X x x X X x X X 

04 Pré – análise      X X       

05 Análise dos dados       X X      

06 Elaboração do 

Manuscrito 

        X X    

07 Elaboração de 

Relatório preliminar 

          X   

08 - Elaboração do 

Resumo e Relatório 

Final 

- Preparação da 

Apresentação Final 

para o Congresso 

           X X 
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2.1. Anexo 1 – Roteiro de observação-participante 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 

Roteiro Observação-participante 

1. Dados do observador-participante: 

Nome: _____________________________________________________________________________________ 

Data: ____/ ____/ ______                                                        Inicio: _____h ______m Término: _____h _______m 

Local: ______________________________________________________________________________________ 

 

I. Registro dos comportamentos e expressões durante a atividade do grupo: 

-Comportamentos recorrentes, inusitados e particulares: 

-Expressões discursivas recorrentes, inusitadas e particulares: 

-Aspectos representativos da dinâmica do grupo: 

-Aspectos representativos de adolescentes em particular: 

-Motivos de adesão e não adesão: 

-Demais possibilidades de registro de observação: 

 

II. Registro do ambiente escolar 

-Sala de aula: 

-Espaços de recreação: 

-Demais ambientes: 

II. Registro sobre a socialização dos adolescentes 

-Relações entre os adolescentes (descrição dos variados tipos de interações): 

-Relações entre professores e adolescentes: 

-Relações entre adolescentes e demais componentes do corpo escolar: 

-Espaços preferidos pelos adolescentes: 
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-Espaços evitados pelos adolescentes: 

 

III. Demandas ressaltadas 

-Nas relações: 

-No espaço escolar: 

 

IV. Conclusões 

Obs.: Demais aspectos de observação serão elencados a partir do início das atividades de pesquisa, visto que 

poderão ser ressaltados durante a ambientação com os espaços e componentes da escola, bem como, durante o 

estreitamento das relações entre adolescentes e pesquisadoras. 
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2.2.Anexo 2 – Roteiro Grupo focal 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 

 

Grupo Focal – estruturação da atividade 

Objetivo: viabilizar uma atividade grupal de discussão e reflexão sobre as relações de gênero partindo 

dos processos de subjetivação dos adolescentes e focando-se nos sentidos expressados pelas crenças, 

valores e representações produzidos pelos mesmos sobre o tema proposto. 

Procedimento: O método se baseará na proposição de um espaço de discussão com estratégias como 

música, vídeos, atividade de desenho ou escrita, dinâmica de grupo ou brincadeiras no intuito de 

estimular a expressão dos adolescentes acerca do assunto proposto. A atividade será distribuída nas 

seguintes etapas (podendo ser alteradas tais etapas de acordo com o movimento do grupo): 

-Apresentação: serão realizadas as apresentações por parte das pesquisadoras (onde serão expostos os 

objetivos da realização do grupo) e dos alunos; 

-Discussão: serão levantadas reflexões sob os questionamentos pontuados a partir do tema da pesquisa 

que estão relacionados nas questões norteadoras mencionadas neste instrumento. O desenvolvimento 

da discussão será viabilizado pela inserção de demais perguntas e a proposição de situações-problema 

que serão discutidas, avaliadas e concluídas pelo grupo sob a forma de sugestões de compreensão e 

intervenção. 

-Conclusão: Mediante a análise do grupo sobre a discussão e situação-problema, as pesquisadoras 

proporão a elaboração de uma produção gráfica, cênica, discursiva ou artística sobre as reflexões 

oportunizadas pela atividade em grupo, os participantes elegerão a atividade que desejam fazer em 

construção junto às pesquisadoras.  

Questões norteadoras – grupo focal 

1. Gênero: 

Você já ouviu falar sobre “Gênero”? Onde? Quando? Como? Com quem? 

O que é “gênero”? 

O que vem a sua mente quando você ouve a palavra “gênero”? Dê exemplos. 

Você pensa em gênero? Como? Por quê? Quando? 

O que você lembra quando pensa em “Gênero”? 

Que palavras, imagens, pessoas, comportamentos ou situações fazem você pensar na palavra 

“Gênero”? 

Você gostaria de saber mais sobre “gênero”? O quê? 
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2. Performances de gênero: 

O que é feminino?  Dê exemplos. 

O que é masculino? Dê exemplos. 

O que é ser menino? Como é ser menino? 

O que é ser menina? Como é ser menina? 

Como um menino é com uma menina? 

Como uma menina é com um menino? 

Como um menino é com outro menino? 

Como uma menina é com outra menina? 

O que é ser pai e o que é ser mãe? 

Como devem ser os pais e como devem ser as mães na criação de um filho? 

O que é ser esposo e o que é ser esposa? 

Como deve ser um esposo e como deve ser uma esposa em um casamento? 

Um menino pode fazer coisas de menina? 

Uma menina pode ser coisas de menino? 

Como começa uma paquera? 

O que uma mulher pode fazer? 

O que um homem pode fazer? 

Os homens são diferentes das mulheres? 

As mulheres são diferentes dos homens? 

Quais as coisas que homens e mulheres podem fazer de forma igual? 

O que é brincadeira de menino? 

O que é brincadeira de menina? 

Em que brincadeiras meninos e meninas brincam juntos? 

É legal ser menino? Por quê? 

É legal ser menina? Por quê? 

É ruim ser menina?  Por quê? 

É ruim ser menino?  Por quê? 

O que representa um menino? 

O que representa uma menina? 

  

3. Relações de gênero: 

O que significa relação? 

Quais os tipos de relação? 
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Quando estamos em uma relação? 

Por que as pessoas entram em uma relação? E por que saem? 

Como é estar em uma relação? 

Do que é feita uma relação? 

O que é legal ou bom em uma relação? 

O que é difícil ou ruim em uma relação? 

Como é uma mulher em uma relação? 

Como é o homem em uma relação? 

Como e por que uma relação começa? Como e por que termina? 

O que mantém uma relação ou o que faz bem a uma relação?  

O que dificulta uma relação ou faz mal a uma relação? 

 

Situação-problema 

As situações-problema serão levantadas durante o processo de ambientação na escola e realização do 

grupo-focal, visto que se priorizarão as relações com os participantes para buscar a indagações sobre 

os processos que constroem no espaço escolar e pelas relações de gênero. 

 


