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Resumo 

 

Por meio de observação de contexto e diálogos a partir de recepção fílmica, esta 

pesquisa tem como objetivo dar lugar de fala a jovens meninas entre 12 e 14 anos 

sobre seus sexos/gêneros e elucidar a partir de seus pontos de vista e vivencias o 

momento de transição entre a infância, instante em que o perfil de sexo/gênero é um 

fator externo, e a juventude, instante em que elas passam a ter agência sobre este 

aspecto e começam a elaborar suas performances segundo suas personalidades e 

selecionar seus adereços segundo seus gostos.  
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1 INTRODUÇÃO 

 No decorrer de dois anos e meio de pesquisa, entre estudos acerca das 

teorias de gênero e a pesquisa etnográfica, mantive como norteamento o tema dos 

estudos de gênero, o interesse pelo tema levou-me a selecionar os primeiros 

passos, os primeiros caminhos. Mantendo meu foco de interesse nos estudos de 

gênero, decidi realizar a pesquisa procedendo ao recorte que elege o momento de 

descoberta de si que é a passagem da infância para a adolescência. Estudei, então, 

a relação entre os indivíduos, meus interlocutores de campo, e a norma social 

estabelecida. 

 Na Antropologia contemporânea se faz cada vez mais presente o discurso da 

necessidade de compreender o universo dos significados da sociabilidade infantil, o 

processo da construção de conhecimento e sentido a partir das vivencias e 

experiências dos jovens e crianças. Clarice Cohn vai defender a criação de uma 

antropologia da criança com a intenção de abrir espaço dentro da antropologia e das 

ciências sociais no geral para ouvir e falar sobre a infância, o mundo conhecido e 

vivido por sujeito que, segundo Cohn, tem seu próprio universo de saberes e são 

dotados de agência social e capacidade de interação, e não apenas adultos 

pequenos sendo treinados para a chegada hora de se tornarem adultos de verdade. 

(Conh, 2005).  

 Neste trabalho, o propósito é a análise do relacionamento entre descobertas 

de papéis de gênero dispostos no ambiente de convívio entre crianças-jovens de 

uma mesma faixa etária e a forma que esse contato constrói e influencia no 

desenvolvimento de afirmações de si no meio em questão. A intenção foi reconhecer 

o espaço de agência das crianças e jovens em relação, sem mediação de tutor, que 

pode ser observado no momento do jogo/brincadeira/intervalo, afim de mapear suas 

performances como modos de elaboração de si. 

 O estudo tem como objetivo analisar como performances de gênero se dão 

em jovens agentes, não mais orientados por um tutor, e em que contexto tais 

performances desviam de um modelo compulsório e, como essa diferença é 

compreendida entre sujeitos em processo de socialização. 

 O compromisso de pensar sexo e gênero nos oferece uma responsabilidade 

que está além do que vai ser produzido, que é sobre a necessidade de ter o 



 

conhecimento necessário sobre um campo de estudos sociais amplo e diverso, em 

que a crítica e a polêmica estão longe de serem resolvidas. Entrar em contato com o 

percurso feito pelo campo de estudos sobre sexo/gênero dentro dos estudos sociais 

é fundamental, conhecer as diversas vertentes e suas principais obras foi o primeiro 

passo para o desenvolvimento da minha pesquisa. Nesse momento, selecionamos 

um conjunto de obras que se relacionassem com a questão e com o campo e me 

oferecessem ajuda para embasar, interpretar e localizar a etnografia feita e a 

reflexão teórica com base nela. 

 A escolha do ambiente escolar foi baseada na intenção de encontrar com o 

momento de interação entre os jovens da faixa etária selecionada em um momento 

rotineiro para eles, em que estivessem todos plenamente confortáveis, e sem a 

mediação direta de um adulto. Sendo assim, o ambiente do recreio em escola 

pública foi desde o início pensado como espaço adequado. Optei por observar este 

momento porque neles não se espera o cumprimento de regras de execução, isto é, 

neles, os alunos não estão para o desenvolvimento de alguma tarefa. Salas de aula 

foram retiradas do recorte metodológica, a quadra foi observada durante alguns dias 

e a pesquisa etnográfica se concentrou no ambiente do pátio (lugar do tempo vago), 

corredores, garagem e áreas nos arredores da escola, como rampa de acesso, 

calçada e etc.  

 No momento de escolher o campo, considerei a localização estratégica da 

escola, sua centralidade. Em um bairro da zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, 

ela recebe alunos de várias áreas diferentes, de vários bairros e comunidades. Essa 

pluralidade foi considerada interessante para a execução da minha etnografia, já que 

proporcionaria maior diversidade para a amostragem sobre a qual me debruçaria.  

 A pesquisa foi dividida em dois momentos e esses dois momentos 

permaneceram distintos na presente monografia. O primeiro momento, que começou 

com minha chegada ao campo, foi o da observação de performances e 

levantamento do repertório dos jovens, bem como transcrições das suas impressões 

sobre a escola, suas regras e estruturas. No segundo período da pesquisa, realizei 

conversas e interações com um pequeno grupo de meninas selecionadas através da 

proximidade das mesmas comigo. O ponto forte da segunda fase de campo foi a 

exibição de recortes fílmicos visando provocar diálogos acerca do tema estudado de 

forma descontraída. Para esses momentos foram convidadas meninas que estavam 



 

próximas a mim, com as quais eu conversava pelos corredores e acompanhava 

durante os jogos que realizavam nos tempos vagos.  

Os nomes de todos os personagens foram aqui modificados para preservar a 

identidade dos sujeitos que participaram da pesquisa e/ou que foram protagonistas 

na minha observação, bem como o nome da escola e sua localização geográfica 

exata, já que não obtive permissão formal do conselho de educação do município do 

Rio de Janeiro para o desenvolvimento da pesquisa, uma vez que o percurso 

necessário para conseguir a permissão, que foi iniciado junto a secretaria de 

educação, levaria mais tempo do que o disponível para a realização da pesquisa. A 

possibilidade de adentrar o espaço da instituição escolar se deu pela permissão 

dada pelo diretor responsável na época pela escola, depois de apresentarmos a ele 

o projeto de pesquisa e uma carta de apresentação de minha atividade como 

pesquisadora em formação. Esta permissão garantiu meu tempo de observação e 

diálogo com um pequeno grupo de estudantes que orientou minhas leituras sobre a 

problemática em análise. Tal permissão exigia que eu não identificasse nem os 

indivíduos com os quais dialoguei, nem a instituição onde realizei o trabalho. 

 O objetivo dessa pesquisa é oferecer reflexões sobre a socialização de 

gênero, tendo contato com o momento dessa socialização na vida de sujeitos que 

estão começando a percebê-la. Pensar o relacionamento de jovens com a cultura de 

sexo/gênero tanto em si, quanto no outro e a forma que essas vivencias contribuem 

em suas noções a respeito da disposição da nossa cultura, que que está estruturada 

em uma divisão dicotômica compulsória que relaciona os termos sexo/gênero. 



 

2 PROBLEMATIZANDO O GÊNERO - CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS 

 O percurso teórico da pesquisa, tanto a leitura da bibliografia, quanto o tracejo 

da crítica embasada pelas teorias de gênero, foi desenvolvido em dois momentos da 

pesquisa, uma parte antes da entrada em campo e outra depois de obter os primei-

ros dados. A questão que me levou a campo foi sendo estruturada a partir da refle-

xão sobre o meu interesse, a curiosidade, e o conhecimento que a leitura das teorias 

clássicas de gênero iam me oferecendo.  

 A contribuição dos textos de Judith Butler para a lente teórica através da qual 

olhei/observei durante a fase da pesquisa etnográfica foi fundamental, de seus traba-

lhos peguei emprestado conceitos que me nortearam. O projeto da pesquisa desen-

volvido foi pensado a partir de meu interesse em aprofundar um olhar sobre os pro-

cessos de transmissão da “ordem compulsória do sexo/gênero” (Butler, 2003:25), 

inspirada pela leitura feita de teóricas feministas pensando sobre a fixidez e a male-

abilidade dos postulados sociais. 

 Amparada pela ideia de corpo proposta por Butler, que o entende como re-

produtor de signos e submetido a repetições sistemáticas e transmitidas que formam 

e reafirmam noções prévias de gênero, fui à campo na intenção de me encontrar 

com o instante em que os sujeitos se tornam agentes de seu próprio sexo/gênero, ou 

agentes de seu próprio desencaixe desse sistema, isto é, os gêneros que são imedi-

atamente associados aos sexos biológicos, e amplamente aceitos como natureza 

humana, não suprem na prática a lógica das performances de gênero encontradas. 

Ou seja, há uma distância entre o comportamento social representativo de uma divi-

são sexual segundo os costumes culturais “heteronormativos” e as práticas vividas.  

 Sobre os conceitos sociais de sexo e de gênero e para explicar a escolha por 

utilizar o termo sexo/gênero, problematizando a relação de ligação associativa entre 

os conceitos, também me amparo em Butler e trago uma reflexão em suas palavras:  

“Gêneros “inteligíveis” são aqueles que, em certo sentido, instituem e 
mantêm relações de coerência e continuidade entre sexo, gênero, prática 
sexual e desejo. Em outras palavras, os espectros de descontinuidade e 
incoerência, eles próprios só concebíveis em relação a normas existentes 
de continuidade e coerência, são constantemente proibidos e produzidos 
pelas próprias leis que buscam estabelecer linhas causais ou expressivas 
de ligação entre o sexo biológico, o gênero culturalmente constituído e a 
“expressão” ou “efeito” de ambos na manifestação do desejo sexual por 
meio da prática sexual” (Butler, 2003:26). 



 

 Uma divisão sexual marca os discursos da cultura sobre si mesma, impondo 

comportamentos. Assim, a divisão sexual do trabalho, foi um aspecto social muito 

explorado e ressaltado pelos esforços da antropologia clássica, o que nos deixou 

como legado a constatação do passado histórico das culturas que tem entre suas 

divisões, a máxima da divisão por sexo.  

 O trabalho etnográfico desenvolvido permitiu observar a flexibilidade das per-

formances dos sujeitos diante das possibilidades normatizadas pela cultura. Sendo 

possível notar a negociação silenciosa dos indivíduos em relação aos comportamen-

tos prescritos socialmente. A ordem dicotômica que empresta ao gênero um prolon-

gamento do dimorfismo sexual é manipulada na prática da vida pelos jovens que ob-

servei. Há mistura entre os elementos de gênero desenvolvidos pelos sujeitos em 

suas personalidades, mas há o que é legítimo e o que não é aceito quanto correto, 

normal ou legítimo. No geral, a prática e o desenvolvimento de aptidões e costumes 

é individual. Um homem usar saia é escolha do próprio homem que assim deseja e 

não tem aspecto legal que o proíba, mas há ainda assim um aspecto social que o 

reprime dessa vontade, sendo este último tanto coercitivo quanto o primeiro. E há, 

principalmente, um pensamento social ao qual está exposto que o convence do que 

deve querer, sendo o gosto e o desejo, em parte, tão culturais quanto os outros as-

pectos de um sujeito.  

 O que me interessa apontar é que a divisão dos elementos e fenômenos cul-

turais é como um todo dividida pelo dimorfismo sexual. Assim, considera-se natural 

ao sujeito possuidor do órgão sexual pênis: a força, a dominância, a coragem, a re-

sistência, e ainda aspectos mais sutis como o orgulho, segurança, virilidade; e, 

igualmente, é considerado natural ao sujeito possuidor de vagina a fragilidade, a 

submissão, a complacência, a sensibilidade, a prudência. Sendo assim, a sociedade 

está organizada de forma em que seus pilares estão divididos entre o que é feminino 

e o que é masculino (uma vez que as “características explicativas” esperadas de ca-

da gênero considerado legitimo são opostos), ou seja, o que está sob a afinidade e 

âmbito do sujeito possuidor de qual órgão sexual. O gênero pode ser considerado a 

denominação dada ao conjunto de características socialmente aceitas para definir os 

sujeitos divididos por sua diferença biológica mais perceptível: o sistema reprodutor.  

 Até certa idade os responsáveis vestem uma menina, escolhem seus brin-

quedos e as cores predominantes em seus brinquedos, quarto e acessórios. O 



 

quanto isso insere um sujeito com um corpo fêmea no universo do gênero designado 

a ele? O quê de natureza pode influenciar e prevalecer em um sujeito no momento 

em que o mesmo pode começar a escolher sua roupa, seus acessórios, seus per-

tences? Acompanhar as performances de jovens meninas durante o processo de 

mudança, da fase em que se vestem e consomem aquilo que lhes é oferecido para a 

fase em que, ainda que sob supervisão, tem a opção de escolha sobre aquilo que 

podem vestir e consumir tendo a partir desse momento, então, um leque mais amplo 

de possibilidades, e como seu meio (escola, amigos, primos, pais, avos, vizinhos) 

lidam com a constatação da escolha tangente ao modelo incentivado por todos.  Es-

ta foi a questão inicial, a dúvida estopim, que me levou a definir meu campo, minha 

metodologia e minha bibliografia para a pesquisa. Essa questão já me acompanhava 

desde o momento em que eu me percebi inserida em tal sistema, mas minha moti-

vação para o estudo cresceu quando encontrei no campo dos estudos de gênero um 

caminho para mais perguntas e respostas sobre os processos de socialização de 

que somos parte, eu, as meninas com as quais tive contato durante a pesquisa e vo-

cê, leitor. Estranhar as convenções sociais como motivação antropológica me con-

duziu nesse percurso.  

 O objetivo primordial desta monografia, desta reflexão sobre a qual me debru-

ço, é pensar a aplicação dos debates do campo dos estudos de gênero na nossa 

cultura, ocidental, cujos elementos se organizam sob a dicotomia construída a partir 

da diferença biológica entre os dois sexos fisicamente perceptíveis e oferecer um 

ponto de vista desconstrutivo quanto à existência da binaridade de gênero na práti-

ca.  

 A contribuição de pensadoras feministas tem sido de enorme importância para 

pensarmos sobre os sistemas estruturados dessa sociedade, já que a cultura e a 

sociedade estão inegavelmente associadas às posições duais de gênero. Não se 

compreende nada se não consideramos esta primeira lei estruturante: a separação 

sexual como valor organizador da estrutura social.  

2.1  Natureza, Cultura e Gênero em Strathern e Ortner 

A antropóloga americana Sherry Ortner concentra seus trabalhos acerca da 

ideia de uma cultura em movimento, passível de transformação a partir de seus 

sujeitos, não a encarando como algo inevitável ou imutável. Entre seus trabalhos, a 



 

autora afirma sobre o lugar de inferioridade reservado ao gênero/sexo feminino, 

considerando o status secundário feminino na cultura um fato universal, “pan-

cultural”.  

Ortner (1979) reúne evidências para comprovar seu ponto de vista a partir 

de elementos de uma cultura especifica, relacionados ao sexo/gênero feminino: a 

desvalorização das mulheres e de seus papéis, tarefas, produtos e a exclusão das 

mulheres da participação em ritos sagrados e na vida política; e deixa claro, em 

seguida, que seus argumentos não se tratam de negar as diferenças biológicas entre 

o homem e a mulher, mas de admitir que tais diferenças só ganham significado 

simbólico de superior/inferior dentro de um sistema de valores.  

A autora discute a relação de superioridade/inferioridade entre os conceitos 

de natureza e cultura, tornando a relação entre mulher e natureza um argumento de 

explicação sobre o domínio e superioridade que o homem pode sentir ter sobre a 

mulher, da mesma forma que a cultura sente ter sobre a natureza, com a impressão 

de que pode a controlar/influenciar. Para explicar melhor tal relação, cito as palavras 

da autora:  

(...) minha posição é simplesmente que cada cultura reconhece e mantem 
implicitamente uma distinção entre a atuação da natureza e a atuação da 
cultura (a consciência humana e a seus produtos), e mais, que a diferença 
da cultura se apoia precisamente no fato de poder na maioria das 
circunstancias transcender as condições naturais e transforma-las para seus 
propósitos. Portanto, a cultura em algum nível de percepção demonstra não 
ser somente distinta da natureza, mas superior a ela, e este sentido de 
diferenciação e superioridade se apoia precisamente na capacidade de 
transformar – socialização e culturação – a natureza. (...) Voltando agora 
aos problemas das mulheres, seu status pan-cultural secundário poderia ser 
considerado, simplesmente, postulando-se que as mulheres são 
identificadas ou simbolicamente associadas à natureza, em oposição aos 
homens que são identificados com a cultura (Ortner, 1979:101) 

Na obra “O Efeito Etnográfico”, logo no primeiro capítulo, Marilyn Strathern 

(2014) utiliza o caso do povo Hagen, estudado por ela, para nos presentear com 

uma reflexão com pontos de vista e críticas extremamente relevantes sobre diversas 

formas de perceber a relação/influência/associação das dicotomias de gênero em 

cultura patriarcal, como a nossa e como a dos Hagen, com o contraste entre 

naturezaXcultura. 

A autora evita lidar com a associação a partir de uma análise considerando o 

mesmo valor de operação simbólica entre os dois paralelos de contraste e 



 

igualmente entre a dicotomia de gênero e as representações mentais do povo 

Hagen. 

A visão crítica de Strathern sobre a dicotomização dos conceitos de natureza 

e cultura, segundo ela admitindo uma suposta obrigatoriedade de conter em um 

aquilo que não contem no outro, devido a oposição criada a partir da diferença, e 

vice-versa, revela um equívoco da ciência social ocidental. Em suas palavras: 

Ao selecionarmos certos conceitos concebidos em uma relação dicotômica 
ou opositiva (natureza versus cultura) em nosso próprio repertório de 
nossos sobrepostos, estamos, na melhor das hipóteses, fazendo 
suposições previas sobre a lógica do sistema que estudamos, e, na pior das 
hipóteses, usando nossos símbolos como se fossem signos – como se, 
através deles, pudéssemos ler as mensagens de outras pessoas, e não 
apenas respostas provenientes de nosso próprio repertório (Strathern, 
2014:29). 

Apesar de claramente negar a oposição entre os conceitos de natureza e 

cultura e a relação dos mesmos com a oposição entre feminino e masculino, Marylin 

Strathern também elucida, assim como Ortner, a relação simbólica que produz a 

inferioridade do sexo/gênero feminino, embora negando que isso possa significar 

sempre que essa inferioridade se explica na associação da mulher com a natureza. 

Ambas as autoras discutem a posição do ser feminino, inerente (quanto a 

ampla aceitação) aos sujeitos do sexo feminino e o problema da inferioridade 

histórica que foi reservado às mulheres. Mesmo se temos que considerar diferenças 

entre distintos sistemas/estruturas. Essa noção produz, entre outras coisas, o senso 

de submissão e complacência em que as mulheres são relacionadas no decorrer da 

vida social e ainda o são, mesmo considerando as conquistas sociais alcançadas 

pela luta das mulheres na busca por espaço e igualdade.  

Strathern se refere ao campo dos estudos de gênero de orientação feminista 

como: 

Perspectivas diferentes que são mantidas para iluminar umas às outras; 
insights históricos, literários ou antropológicos são justapostos por escritoras 
que simultaneamente têm consciência dos diferentes contextos dessas 
disciplinas e se recusam a assumir um único contexto como moldura 
organizativa (Strathern, 2013:79). 

Butler, vai dizer que as mulheres, no plural, são “sujeitos que não se 

conformam às exigências normativas não explicitadas do sujeito” (Butler, 2003:23). A 

autora pensa a política feminista e se pergunta que relações de dominação e 

exclusão se firmam inintencionalmente quando a representação se torna o único 



 

foco da política? Para ela, a identidade do sujeito não deve ser o fundamento da 

política. A autora faz um deslocamento teórico da noção de identidade, para o 

conceito de performance, com o qual trabalharemos. Para não corrermos o risco de 

pressupor identidades ou representações, vamos nos deter, na análise dos dados 

colhidos na observação de campo no material oriundo das performances de gênero 

desempenhadas pelos jovens que estudei. 

 

2.2  A Norma e as Performances de Gênero 

Os trabalhos acadêmicos das áreas das ciências sociais, têm nessas obras 

reflexões acerca da história e do percurso do debate, constatam-se as formas do 

presente e aponta-se para o que se deseja mudar para alcançar futuramente. No 

entanto, temos na literatura sobre gênero um ponto de vista marcado pela influência 

da psicanálise lacaniana, segundo Butler (2003), que vai buscar refletir sobre a 

norma. Em uma via de desconstrução, critica, tem-se, como ponto de partida, a 

própria norma, colocando o sujeito sobre o qual se pretende produzir no mesmo 

lugar em que ele se encontra na sociedade: o lugar do desvio, do tangente, da 

margem, do desconexo. Sendo assim, produz-se acerca das manifestações que não 

repetem o padrão reafirmando a categoria que se procura repensar.  

A falta de reflexões teóricas sobre este problema teórico, Butler seria a 

grande exceção, se apresenta em contraposição ao grande número de trabalhos 

etnográficos feitos sobre o lugar do desvio da norma,  mas tendo suas discussões 

teóricas embasadas por teorias clássicas de gênero que falam sobre a existência de 

pluralidade e sobre a necessidade de sucumbir à norma e abranger horizontes 

devido a ela e para ela, mas se referindo ao lugar do outro, ou seja, temos uma 

contradição dentro dos estudos sobre sexo/gênero. Como exemplo desse problema, 

cito o fundamental trabalho de Daniela Auad, “Educar meninos e meninas”, em que a 

autora discorre sobre a possibilidade de um ambiente escolar com a prática mais 

voltada para o igualitarismo entre os gêneros dos meninos e das meninas. A obra se 

preocupa em fazer o percurso histórico e cultural da concepção de gênero, fala 

sobre pluralidade dentro de cada gênero, mas se dedica a trabalhar possibilidades 

de igualitarismo entre dois gêneros distintos e pressupostos (Auad, 2006). 



 

Meu trabalho busca alcançar de alguma forma, mesmo que dentro do 

mínimo possível, o objetivo de realizar a tarefa de falar sobre um sujeito colocando-o 

no lugar central da fala, partindo dele o olhar sobre o contexto no qual está inserido. 

Para isso, minha dissertação buscará localizar o lugar da norma e apresentar o 

conceito de gênero feminino como uma longa linha de possibilidades de gênero que 

tem em um extremo, o feminino, e, na outra, o masculino, sendo estes extremos não 

encontrados na prática. A performance individual de gênero vai localizar o sujeito 

entre esses vetores a partir de suas afinidades e particularidades.  

O trabalho de pôr em questão a “heteronormatividade” (Butler, 2003) é feito 

no dia a dia por cada mulher que usufrui das mudanças conquistadas pela geração 

anterior e tensiona as barreiras impostas à sua própria vivência, o que chama a 

atenção mesmo quando direcionamos nosso olhar para sujeitos muito jovens. A 

transmissão das noções culturais que relacionam valorativamente os gêneros é uma 

das primeiras noções culturais transmitidas e constroem a experiência de todo 

sujeito com o mundo a partir de considerar de qual sexo e de qual gênero se é.   

Selecionar apenas meninas como interlocutoras desse trabalho foi uma 

decisão inicialmente inconsciente: me deixei conduzir por este olhar que guarda uma 

interrogação sobre a norma instituída pela cultura. Buscando ler as performances de 

gênero no espaço do recreio escolar, meu olhar observava performances de gênero 

relacionadas ao feminino. Eu estudava o relacionamento entre gêneros plurais, 

porém a partir da observação de um pequeno grupo de jovens mulheres. 

2.3 Teoria e Metodologia  

Cristina Toren, na obra “A Matéria da Imaginação” trabalha o ser humano 

como autopoiético, como autônomo, e realiza um trabalho junto a crianças fijianas 

entre 7 e 15 anos para analisar suas visões sobre noções de futuro, através de 

redações escritas por elas. A autora tem como intenção tratar de ideias como 

socialidade e pessoalidade e usa o método de escrita dos sujeitos para entender, a 

partir de suas imaginações sobre o futuro, a partir de quem eles querem e desejam 

ser, aspectos da sociedade em que estão inseridas.  

Em redações de crianças fijianas de aldeia sobre o futuro, vemos como os 
produtos da imaginação transmitem ideias fundamentais sobre o que são as 
pessoas e o que constitui a socialidade adequada. (Toren, 2010:22). 



 

Perceber o sujeito criança-jovem como independente e não como uma parte 

em construção, no caminho para se tornar, enfim, um ser social, é um ponto em 

comum da obra de Toren com o resultado da pesquisa que apresento. A importância 

da obra da autora também está presente, neste trabalho, no uso de mecanismos de 

contato mediado com o universo das crianças-jovens. Através das redações, para 

Toren, e através dos personagens de uma cinematografia a que os jovens tem 

acesso, para mim.  

Outra obra que também me ajudou a compor a metodologia da pesquisa e 

me disse mais sobre o uso de mecanismos de contato foi a recepção fílmica 

desenvolvida por Brisa Evangelista junto com jovens de uma escola de teatro e de 

duas escolas de ensino fundamental, todas em Goiânia. No trabalho, foi apresentado 

o filme Tomboy (SCIAMMA; 2011) para as turmas separadamente e depois propôs-

se um diálogo sobre o conteúdo do filme.  

Minha escolha de trabalhar fragmentos de diversas obras e não a exibição 

de apenas um filme se deu pela intenção de estabelecer um contraste entre 

elementos e não apenas apresentar um contexto para os debates realizados durante 

a pesquisa de campo. A escolha dos filmes, como será descrito adiante, se 

estabeleceu ao longo do desenvolvimento da pesquisa prática, a partir do repertório 

do grupo de meninas e também do meu próprio repertorio sobre o tema, mas 

respeitando a linha de estilo fílmico escolhido pelo gosto apresentado por elas. 



 

3 O CONTEXTO EM QUE A PESQUISA ESTÁ INSERIDA 

O espaço construído por esses jovens dialoga com seus espaços de origem. 

Toda a empiria que produziu essas análises foi obtida através de um pequeno 

recorte espaço-temporal, tendo como objetivo observar a estrutura das relações em 

processo de constituição daquele meio, considerando que o mesmo faz parte da 

sociedade como um todo e, principalmente, que a realidade é relacional.  

Existe um conflito que se torna perceptível logo que se chega à escola onde 

se deu o estudo, e o mesmo é causado pela organização social do local de origem 

dos jovens que a frequentam, tal conflito é anterior a eles e transmitido para eles e 

por eles. A escola utilizada como campo foi escolhida pela sua centralidade. E pelo 

mesmo motivo ela apresenta uma peculiaridade: a presença de alunos de diversas 

comunidades, cada uma sendo regida por uma “organização criminosa” diferente e, 

em alguns casos, rivais. Também se encontram casos em que essa rivalidade entre 

organizações está presente na disputa pelo domínio do território de uma mesma 

comunidade. Essa realidade produz uma dinâmica coletiva própria: quando as 

favelas localizadas ao redor da região central onde se encontra a escola estão em 

paz, a disputa bairrista fica em suspenso e os vetores de construção de 

composições são outros. Quando há guerra, o bairrismo determina os 

protagonismos dentro da escola. Mas é fundamental perceber que independente de 

guerra ou de paz no local de realidade familiar dos jovens, a situação/conflito se faz 

presente no momento da construção de relações de todos os tipos dentro da escola. 

A violência está presente como elemento na disputa de poder tanto fora, quanto 

dentro dos limites da instituição. 

Quanto ao momento da minha entrada em campo, curiosa quanto aos 

cantos e as pessoas do lugar, a observação não é bem vista inicialmente, causa 

estranheza por parte daqueles que percebem a presença de uma pessoa diferente e 

sem função conhecida definida no local que, para eles, é familiar. A postura de todos 

é de desconfiança. Os atores não ignoram a presença de um sujeito estranho 

(pesquisador/eu) no espaço pessoal que é deles, dos alunos, considerando o uso e 

a apropriação que fazem do espaço de suas rotinas. 

As primeiras visitas à escola, quando o campo ainda estava sendo 

determinado, foram curtas e intensas. Fui por três segundas-feiras seguidas e 



 

permaneci por um pouco mais de uma hora durante o processo de conversa/acordo 

com os responsáveis pela instituição para receber permissão para frequentar a 

mesma com objetivo de pesquisa.  

A primeira impressão foi de completo caos, como já se espera 

imediatamente de uma escola pública de ensino fundamental com mais de mil 

alunos entre 10 e 18 anos. A impressão causada pelas grades dispostas por toda a 

escola é de que o controle sobre os corpos dos jovens foi a alternativa adotada pelo 

sistema de educação para garantir autoridade e o cumprimento das obrigações 

básicas que eles precisam aplicar: é função dos funcionários da escola a garantia de 

que os alunos não saiam durante os horários de aula sem responsável; que os 

alunos estejam exatamente onde precisam, considerando o horário de cada turma: 

dentro da sala de aula, se for horário de aula; dentro da quadra, de for horário da 

aula de educação física; dentro do refeitório, se for horário de refeição; dentro do 

pátio, se estiverem em tempo vago. A organização dos tempos e das atividades 

possíveis para estes usos do tempo/espaço escolar à primeira vista causa uma 

impressão de controle, mas, o processo de formação de grupos e de divisões entre 

eles obedece a outros critérios. 

Tem sempre um portão de grade e um cadeado na passagem de cada um 

desses lugares para a área comum da escola. A violência, o medo da violência e a 

escolha da violência como forma de se relacionar com o quadro colocado definem o 

cotidiano de quem não tem segurança nem dentro da escola. E isso serve para 

todos. Nem funcionários, nem direção, nem professores e nem alunos estão no 

ambiente da escola livres de sofrer alguma forma de violência, do medo desta 

violência ou da escolha da violência como alternativa de proteção para lidar com as 

possibilidades anteriormente citadas. 

A primeira observação feita do meu campo, no momento em que cheguei e 

me introduzi nesse ambiente com a presença explícita de adversidades para todos 

os lados, foi sobre como essa situação construiu, dentro da escola, uma relação de 

oposição entre os integrantes de cada classe que compõe o espaço. Em uma das 

primeiras conversas com o diretor, quando perguntei sobre as grades trancadas nas 

portas de acesso, ele disse com semblante decepcionado:  

Preciso trancar, não tenho outro jeito de manter os alunos dentro dos 
lugares. E só a Dona Lia (inspetora de alunos) tomando conta... Se deixar 



 

destrancado eles vem todos pro corredor e vira uma zona, entram nas salas 
de aula das outras turmas, vai embora um turno inteiro de aula. 

Exponho aqui o ambiente da investigação como pano de fundo contra o qual 

as performances de gênero se afirmam. 

3.1 A escola como cenário de performances juvenis 

 O espaço comum da escola é apropriado pelos alunos, mas regido 

sobre regras impostas pelo corpo de coordenação da escola. Ele consiste em: 

corredores, pátio, refeitório, escada para o andar superior de salas de aula, rampa 

de acesso à escola e imediações.  

O meu primeiro contato foi com as regras do espaço da escola. Todos os 

que eu ia conhecendo, conforme eu perguntava como funcionava a escola, desde 

funcionário e professores até alunas, iam me contando com suas palavras sobre as 

tais regras de funcionamento de cada pedaço da escola. Por exemplo: No Corredor, 

“não pode correr; não pode beijar, nem ficar de namoro; não pode gritar; não pode 

botar música no celular; não pode falar palavrão; e nem ficar de brincadeira por 

aqui.” (Transcrição aproximada do discurso da Dona Tereza, inspetora de alunos, na 

apresentação do espaço). 

Em outro momento, ao ter oportunidade, perguntei sobre o determinado 

espaço dentro da divisão de espaços na estrutura funcional da escola para dois 

alunos que estavam conversando sentados no mesmo banco que eu, localizado 

exatamente na frente da coordenação, no corredor.  

Aqui essa hora é mó chatão, porque tá todo mundo na sala, mas na hora 
que nós entra e que sai é bom, é bagunça, a gente pode ficar aqui por um 
tempo, porque depois da saída tem almoço. Eu não almoço aqui não, 
almoço em casa, mas fico sempre um pouco aqui depois da aula…, mas é 
mais lá no portão mesmo que nós fica, aqui dentro tem que ficar de blusa. 
Eu não mato aula, mas tem gente que mata por aqui, fica grudado na grade 
da quadra ou lá do pátio pra fugir da tia Lia. As vezes até funciona, de longe 
parece que tá do lado de dentro. (Transcrição do discurso de aluno sobre o 
mesmo corredor). 

O corredor é o espaço de ligação entre os segmentos da escola. Um portão 

de grade verde com corrente e cadeado, guardado por um funcionário que tem as 

chaves, separa o espaço externo do início do longo corredor de piso cinza. No fim do 

corredor, exatamente do lado oposto, um portão exatamente igual, dessa vez sob a 



 

responsabilidade do professor de Educação física, dá acesso à quadra de esportes 

da escola. 

A primeira sala do corredor é a secretaria. E na frente dela, um banco longo 

de madeira que serve para pais e alunos aguardarem a vez de entrar na secretaria, 

mas é usado principalmente por alunos de passagem nos horários de saída e de 

entrada, ou em tempo vago. Ao lado do banco, a porta é para a sala de aula da 

professora Lucia e de sua turma especial de alunos selecionados pelo atraso 

escolar, dificuldade de aprendizagem e/ou problemas mentais (projeto da prefeitura 

que visa reunir os alunos atrasados em uma série unificada). 

Ao longo do corredor, do meio para o fim, estão as salas de aula dos alunos 

de 8° e 9° ano, sendo estes os alunos mais velhos da escola. No meio, fica a larga 

escada que leva ao segundo andar (salas de aula dos alunos do 6° e 7° ano, sendo 

estes os mais novos da escola) e, ao lado da escada, um pequeno corredor anexado 

com dois portões parecidos com os anteriormente citados: um para o refeitório e o 

outro para o pátio.  

O refeitório e o pátio são os espaços de convívio mais livre entre os jovens. Com 

portões semelhantes, porém pouco menores que o da entrada e o que dá acesso à 

quadra, os espaços em questão não remetem ao estudo, ao regulamento ou a 

disciplina. É reconhecidamente um espaço de lazer e descanso. Os portões de ferro, 

verde, guardada por um cadeado e pela mesma funcionária, a inspetora Tereza, os 

alunos têm acesso limitado e controlado a liberdade possível em tais espaços. 

O refeitório só pode ser frequentado no momento de refeição, que é único e 

servido em horário estratégico: entre o horário de saída dos alunos da manhã e o de 

entrada dos alunos da tarde. Fica aberto por um período de 2 horas e recebe todos 

os alunos que quiserem, professores e funcionários. O grande salão quadrado tem 

mesas retangulares e a comida é servida a todos pelos funcionários da cozinha. 

Após entrar na fila e pegar seu prato, cada aluno se senta de forma não aleatória, ou 

seja, construindo um espaço visivelmente dividido por grupos/turmas. 

Após o sinal de saída, os alunos tomam os espaços do corredor e aos 

poucos vão tomando o espaço do refeitório com suas tramas relacionadas que 

surgem a partir do convívio diário. A escola é, de fato, um espaço social dinâmico e 

móvel, visto a partir do ponto de vista dos alunos, que são atores de suas próprias 



 

juventudes com enredos construídos de forma contínua naquele lugar, independente 

de grades, regras e mediadores.  

O pátio é o espaço preferido da maior parte dos alunos de 6° e 7° ano da 

escola. O pátio é território deles! Por ser dentro da escola, não é um espaço que 

inspire liberdade suficiente para os alunos mais velhos. Seu território no espaço 

escolar está nas imediações dela: rampa de acesso, estacionamento, portões e 

calçadas em torno dos limites da escola. 

No pátio entra quem não está em aula: os alunos que estão em tempo vago 

ou os que saem cedo, mas esperam pelo almoço ou pelo responsável. O espaço 

não tem mediador direto, os alunos ficam trancados em seu interior que é a céu 

aberto, cercado por muros altos, fica exatamente no meio da escola e tem um de 

seus lados em contato com a quadra. Os ambientes, nesse ponto, são separados 

por um aramado. Com estrutura toda de concreto, assim como a maior parte da 

escola, o lugar tem bancos de concreto dispostos e os jovens podem, após negociar 

com a inspetora, adquirir permissão para jogar bola. Todos os tipos de jogos são 

permitidos e os jovens se organizam por conta própria. Ouvir música também é 

permitido, até certo volume. Demonstrações de afeto, brincadeiras de luta ou 

conflitos no geral, acarretam na retirada dos envolvidos do espaço do pátio. A 

punição pela infração das regras é decidida pela inspetora Dona Tereza, após o 

julgamento da mesma. Dependendo da gravidade, o caso é reportado para o diretor. 

Nas imediações da escola e na rampa de acesso à mesma, as regras são 

mais brandas e a fiscalização/controle mais ameno. Os jovens normalmente tiram 

suas blusas do uniforme e apresentam blusas casuais que estavam por baixo do 

uniforme, ficam mais próximos uns dos outros, casais são encontrados abraçados 

ou sentados um no colo do outro com frequência. Escutam música, conversam mais 

alto, existe mais interação e contato físico do que em qualquer outro lugar dentro da 

escola, mesmo durante os intervalos, ainda que os acessos à escola façam parte e 

sejam responsabilidade da mesma. Por esse motivo essas imediações se tornaram 

o palco mais frequente das nossas conversas, eram os lugares mais frequentes das 

conversas entre eles e era esse o lugar onde eu buscava encontrar minhas 

interlocutoras jovens de idades próximas, entre 12 e 13 anos.  



 

3.2 Processo de entrada em campo  

Ao longo do período em que passei a ser reconhecida pelos alunos, fui me 

tornando aparentemente menos visível e percebida. Passei a observar, então, 

momentos em que estavam sendo amplamente influenciados pela minha presença 

no lugar da pessoa de fora, estranha. Para os jovens dos quais me aproximei mais, 

a palavra “pesquisadora” foi apagada e deu lugar a conclusões mais objetivas. 

Passei a ser, então, “a moça que está fazendo um trabalho para a faculdade”. E, a 

partir desse momento, reconhecida apenas como Mari por eles. Para os demais, 

quando não sabiam meu nome, “moça”, a maior parte da escola já estava ciente de 

que eu estava ali “fazendo um trabalho para a faculdade” quando consegui a 

aceitação suficiente para entrar em alguma conversa de corredor com algum grupo.  

Durante o processo inicial da pesquisa, precisamos lidar com muitas fases 

de adaptação de diálogo: a minha falta de tato para conversar com jovens de 12 e 

13 anos foi a primeira grande dificuldade. Devo gratidão por minha pesquisa às 

meninas de que me aproximei mais, pois não desistiram de mim enquanto eu estava 

em processo de literalmente aprender a língua delas e mapear o repertório de seus 

gostos. 

Após conseguir participar das conversas em roda sem parecer 

imediatamente uma estrangeira, traduzir minhas ideias, tão frágeis e embaçadas até 

mesmo para mim, para um idioma neutro, de modo que pudesse ser compreendido 

pelas meninas a ponto de ser aceito e discutido foi o que eu considero a maior 

dificuldade da prática etnográfica na minha pesquisa.  

Muitas tentativas de conversas foram tentadas e logo frustradas. Meus 

assuntos estranhos eram imediatamente cortados para dar lugar a diálogos 

eufóricos sobre músicas, desenhos, videogames e assuntos relacionados às tramas 

pessoais vividas dentro dos limites da escola. Tendo em vista a percepção de que eu 

precisava de um primeiro instrumento de pesquisa que me proporcionasse mais 

conhecimento sobre o mundo no qual eu estava tentando me inserir, passei a me 

dedicar mais profusamente ao estudo da performance de gênero que cada ator 

pudesse apresentar.  

O momento do tempo vago das segundas-feiras se tornou ideal e 

indispensável para meu primeiro método de pesquisa: a observação ativa, porém 



 

não participante. Embora estivesse participando da rotina dos jovens público-alvo de 

meu recorte de análise social e já ser vista com certo reconhecimento pelos outros 

alunos e funcionários da escola, era no momento de introspecção, sentada em um 

canto do pátio, do corredor ou do refeitório que compus os meus primeiros relatos e 

obtive minhas primeiras impressões. 

3.3 Estudo do repertório comum e do gosto dos jovens pesquisados  

A escola permanece sendo o lugar físico do encontro de todos os jovens, de 

todos os grupos, mas a internet está presente como um universo constante e 

ininterrupto. Mesmo dentro da escola há o convívio na internet entre os alunos de 

turmas diferentes e/ou escolas diferentes. Isso torna a internet um bom campo para 

qualquer análise, um espaço livre de contexto. No universo virtual esses jovens 

também atuam, também produzem a própria imagem e criam relações. Mas o 

universo real, físico, nos permite observar a vida sendo feita espontaneamente, 

originalmente, sem tempo para pensar antes de falar e, principalmente, com toda a 

expressão corporal dizendo também.  

Da mesma forma que a vida real participa da virtual, uma vez que em maior 

parte nos relacionamos na internet com pessoas que integram nossa vida, a vida 

virtual participa da real, já que as informações adquiridas na rede e os assuntos e 

afinidades que desenvolvemos virtualmente fazem-se presentes no nosso dia a dia 

físico, principalmente, a partir da possibilidade das duas serem vividas ao mesmo 

tempo. No geral, não existe mais a separação. É a vida como um todo, sendo vivida 

o tempo inteiro em diversas esferas.  

O que se assiste, o que se escuta, o que se joga, o que se lê, todo o 

repertório de lazer desses jovens está tanto no universo virtual, quanto no real, e 

esse repertorio pode nos ajudar a pensar a construção da identidade dos jovens a 

partir da identificação deles.  

Como o enfoque empírico está voltado para os alunos da sexta série, da 

turma 1601, que são os alunos mais jovens da escola, me contive a traçar o 

mapeamento dos gostos dessa turma. Procedi a um levantamento dos gostos e do 

repertório de meus interlocutores, para elaborar instrumentos de mediação para 

tratar do tema da pesquisa. 



 

Entre os meninos, jogo de futebol é o assunto preferido, e também o passa 

tempo preferido para os intervalos e aulas de educação física. Jogos de vídeo game 

interessam a todos, embora os jogos preferidos por meninos e meninas sejam 

diferentes. As novelas da rede globo de televisão são assistidas por todos, e 

algumas de outras emissoras também, mas comenta-se pouco sobre elas. À 

exceção de Malhação, a telenovela feita para jovens da TV Globo, que é integrante 

do repertório dos jovens, especialmente para meninas, que se envolvem na trama e 

selecionam os seus personagens preferidos. As séries internacionais de TV e as 

trilogias fílmicas são a febre no grupo de alunos e alguns títulos encontram 

identificação de gêneros diversos, mas a partir de personagens diferentes. A música 

ouvida pelos jovens, além do funk e do pagode, é a trilha sonora dessas séries e 

filmes.   

Em todo esse repertório encontramos personagens que se assemelham aos 

padrões observados. Embora as personagens principais sejam cada vez mais fortes 

e autossuficientes, também são altamente femininas ou se tornam como parte da 

conclusão da história. Além de sempre contarem com o tradicional par romântico 

heteronormativo heroico. Isso nos dá um dado importante: o “ser feminino” já pode 

ser visto como forte e revolucionário na produção ficcional voltada para o público 

infanto-juvenil, desde que preservando as características femininas e dependentes 

de um contexto de apoio, incluindo um par romântico. Ainda não se vê filmes 

“voltados para meninas” sem que uma história de amor esteja no centro do enredo.  

 



 

4 PRIMEIRAS IMPRESSÕES: A PRIMEIRA FASE DA PESQUISA DE CAMPO 

Ainda do outro lado da rua, o que se vê são grupos. Muitos pequenos grupos 

interagindo entre si e uns com os outros. Os pequenos grupos são em sua maioria 

homogêneos quanto ao gênero, mas se relacionam com os outros grupos 

construindo uma cena heterogênea na porta e na rampa de acesso à escola. 

Este tempo-espaço, é o momento de “maior encenação” das identidades dos 

jovens alunos. Os espaços de convívio amplo e não mediado é o palco deles. Farei 

em seguida uma exposição do que foi apresentado aos meus olhos e, 

principalmente, aos meus ouvidos como sendo o modelo de cada um dos dois 

gêneros que são aceitos e descritos pelas pessoas com quem conversei e convivi: 

“os meninos e as meninas” da escola. 

A exibição do masculino é clara e extremamente visível. Muitos rapazes sem 

blusa conversam em postura entusiasta e passam a mão pelo próprio corpo 

constantemente. As roupas são específicas, comuns entre os rapazes, demonstram 

um “modelo de homem” ovacionado no espaço e a luta para ser a maior 

apresentação do modelo, do padrão masculino de “força, determinação e coragem”. 

Os demais são considerados desviantes. Os “desvios” do masculino, as formas de 

ser homem que fogem da norma mais aceita no espaço, são comumente 

neutralizantes da masculinidade. O espaço neutro existe e é percebido como 

aproximado do gênero visto como oposto pelos rapazes: o feminino. Tudo que não é 

representação de masculinidade é associado a representação do feminino no 

homem, e negado pela maioria. Parece haver um sistema vetorial de gênero, que 

aponta, nesse caso, do extremo da masculinidade em direção ao feminino.  

As meninas são menos entusiastas e cultuam menos o próprio corpo através 

da postura, mas levantam a blusa escolar com o intuito de torná-la um top ou a 

retiram, apresentando uma blusa menor e mais feminina que estava escondida, até 

então, pelo uniforme, assim que chegam à porta da escola. Mas não são todas, 

geralmente apenas as alunas mais velhas da escola. 

Enquanto o gênero masculino como padrão é mais visível pelo 

comportamento representativamente agressivo e estoico, o feminino teoricamente se 

constrói no comportamento distanciado em relação à disputa de poder representada 

pelos atores masculinos, mas contem uma disputa de poder interna entre as 



 

meninas igualmente agressiva e apresentando o exagero da norma para a disputa. A 

performance do gênero é relacional. 

Raramente se vê uma menina andando sozinha no interior da escola, 

meninas são dependentes umas das outras e isso é uma forma comum de ser 

feminino. Vão juntas ao banheiro, andam de mãos dadas, e não são totalmente 

passivas em relação às competições que estão constantemente sendo construídas, 

mesmo quando são protagonizadas apenas por meninos. 

A não apresentação de elementos femininos não torna uma menina um 

“desvio”, mas a coloca em direção à classificação do que seria masculino. Porém, 

existe um longo caminho entre o feminino e o masculino, permitindo muitas formas 

de ser feminina, sem ser representante de categorias descritas como femininas, “a 

norma”, até mesmo pelas próprias interlocutoras. 

A dicotomia de gênero não é embotada. O gênero é fluido e a fluidez do 

gênero do ser não é imediatamente discriminada pelo todo. Os meninos e meninas 

passeiam pelo universo do feminino e do masculino, mas com consciência da 

distinção socialmente estabelecida entre os gêneros, não necessariamente negando 

ou ignorando este postulado. 

Só nomeio em termos de masculino e feminino pela falta de termos para 

trabalhar todas as possibilidades de gênero que são aceitas amplamente entre os 

jovens estudados. Me vejo no esforço de flexibilizar os limites de gênero feminino 

para que todas as possibilidades de perfil apresentada por sujeitos do sexo feminino 

se encaixem na categoria única que temos, inclusive academicamente, para fazer 

referência a sexos femininos sem considerar a maior parte das possibilidades como 

desviantes, existe carência de termos adequados que se encaixem e tornem o 

entendimento possível e coeso. 

Luiza e Clara são meninas de 12 e 13 anos, respectivamente, e alunas da 

mesma turma, 1601, sendo parte das meninas mais jovens da escola, já que são da 

primeira turma presente. A feminilidade entre as meninas dessa turma se apresenta 

mais quanto ao comportamento, e por comportamento me refiro aos trejeitos, 

expressão corporal e linguístico, do que através do culto ao corpo, como observado 

em outros grupos etários. Ainda assim, Luiza e Clara ressaltam aos olhos atentos, 

por se desviarem do padrão de comportamento presente naquele meio e por motivos 

diferentes.  



 

As duas meninas não são integrantes de nenhum grupo específico da turma, 

embora não sejam excluídas. Elas não apresentam o comportamento esperado de 

dependência em relação a outras meninas. Luiza é tímida. Clara, extremamente 

extrovertida. Nunca as observei andando de mãos dadas com amigas no interior da 

escola e não costumam ir ao banheiro acompanhadas. 

Apesar dessa semelhança entre elas e diferenças em relação às outras, 

Luiza e Clara não são parecidas. Luiza é quieta e mais passiva, está sempre com o 

cabelo preso com um acessório amarelo claro, usa um relógio cor-de-rosa e tênis 

esporte. Clara está em todos os cantos, fala alto e se impõe com frequência pelos 

corredores, apresentando-se dinâmica em relação à disputa de poder entre os 

jovens na escola, já que em uma primeira vista a imposição é observada a partir dos 

meninos. Apenas em uma primeira vista, o poder é mais democrático quanto ao 

sexo/gênero do que aparenta, se leva mais em consideração a personalidade e o 

contexto de cada sujeito na escola. Clara convive com as meninas e é a melhor 

jogadora do time de queimado que geralmente se forma no pátio quando algum 

professor falta. Clara é alta e sorri menos que a maioria das meninas, tem sempre o 

cabelo amarrado e vai à escola sempre ou com uma calça de lycra preta ou de calça 

jeans.  

Além de estar em uma posição aparentemente desviante quanto à “norma” 

de gênero, Clara ainda assim se encontra dentro das possibilidades de ser feminino 

enquanto em relação com seus colegas e com o ambiente em que se encontra. 

Clara é menina, se entende como menina, apresenta uma versão de ser menina que 

aponta em direção ao modelo masculino e é percebida dessa forma pelos que a 

rodeiam. Não contestam ou duvidam de seu sexo, mas a classificam em relação ao 

padrão “desviante”, dada a associação sexo-gênero socialmente construída.  

4.1 O Jogo de Queimado  

O queimado, também conhecido como “queimada” em algumas partes do 

Brasil, é a atividade preferida dos jovens com que tive contato durante os tempos 

vagos na escola. Jogado no pátio e não numa quadra, ele é adaptado ao espaço 

possível: a “quadra” do jogo é demarcada por marcas no chão de cimento e pelo 

posicionamento das jogadoras cujo número pode variar de jogo para jogo. A 

exigência é apenas que seja em número par, para que tenha uma quantidade igual 



 

de participantes em cada time, mas já vi acontecer de um time ficar com uma pessoa 

de vantagem para que uma amiga não fique de fora da brincadeira. Quando 

acontece, a regra da exceção é que a pessoa a mais seja alguma jogadora “mais 

fraca”, a partir do ponto de vista do outro time.  

Dois times, um de frente para o outro, com uma bola que tem como objetivo 

“queimar” alguma integrante do grupo oposto. Quando a bola jogada pela integrante 

do primeiro time atinge qualquer integrante do time oposto, essa jogadora é 

“queimada” e vai para um lugar previamente demarcado atrás do primeiro grupo. No 

decorrer do jogo, as meninas queimadas tem direito a se “desqueimar” acertando 

alguma menina no grupo oposto, que está próximo a elas, mas só tem acesso à bola 

se as integrantes de seu grupo conseguirem fazer a bola passar pela área do campo 

do time oposto sem queimar ninguém e sem ser pega.  

As meninas se destacam por serem ótimas jogadoras. Dividem os times de 

acordo com quantas meninas tem para jogar, meninos não são aceitos na 

brincadeira, e o jogo começa rápido e com bolas fortes. Geralmente segunda de 

manhã, por volta de 11 horas, é o horário do tempo vago dos alunos da turma 1601. 

Os alunos que estão no pátio e não estão no jogo constituem a plateia que interage 

e, vez ou outra, tenta atrapalhar o jogo: roubando a bola e jogando-a nas grades que 

cercam as áreas de acesso ao pátio, para chamar atenção da inspetora de alunos, 

na tentativa de ocasionar a suspensão do jogo de bola; atravessando o espaço em 

que está organizado o jogo, para causar atrito. São muitas as cenas representando 

conflito acontecendo ao mesmo tempo no espaço do pátio, sem a mediação, de 

funcionário ou responsável, e tendo apenas alunos como atores. Diversos grupos 

compõe o espaço social, mas o jogo de queimado, que está geralmente no canto 

esquerdo do espaço físico, é o centro das atenções do local.  

Em um dia em que eu estava sentada em uma pequena rampa de pedra, 

que vai de uma ponta até a outra do pátio, acompanhando um dos muros de seus 

limites – local este que é feito de assento pelos alunos que estão no pátio, alheios 

aos acontecimentos, apenas organizados em pequenos grupos de conversas – o 

jogo seguia dentro dos conformes, quando um menino entrou do campo do jogo e, 

correndo de um lado para o outro, tentava pegar a bola. Todas as meninas começam 

a brigar e a xingar o menino, uma delas até acerta um tapa em seu ombro, e toda a 

quadra entra em euforia com a cena. É a voz de Clara que, entre todas as outras, 



 

provoca a atenção e a reação do menino: “Ah, sai dae, sapatão… se eu quiser eu 

pego a bola e meto ela em você” (menino não conhecido, por volta de 14 anos).  

A expressão do menino é abafada e some no meio de tantas outras. Não 

provoca espanto, surpresa ou nenhuma outra reação especial em relação a todas as 

outras que estavam sendo ecoadas no momento da confusão, ao mesmo tempo. 

Clara também não reage especificamente a ela. Ela evoca um palavrão, enfrenta o 

menino e sua frase, mas o jogo volta ao normal em menos de 1 minuto após ser 

interrompido pelo conflito, deixando claro que a situação é mais rotineira do que 

parecia.  

Coloquei-me a analisar, a partir desse instante presenciado, a performance 

de gênero apresentada por Clara. Entre as treze meninas que jogavam, depois de 

afrontadas, enfrentavam verbalmente o menino causador do conflito igualmente. Por 

que foi Clara que incitou o comentário de intenção ofensiva com relação a sua 

orientação sexual? Será que se tivesse sido recebido por outra menina, teria sido tão 

comumente ignorado como o foi por Clara? 

A proximidade da menina ao gênero masculino não se dá apenas por 

elementos que ela deixa de apresentar, mas também por elementos que ela 

apresenta. Segundo o modelo instituído, o comportamento de Clara, sua atitude e 

autoimposição no espaço a coloca no vetor de aproximação ao masculino. 

A violência feminina existe e é usada tanto na direção de outras meninas 

quanto na direção dos meninos, mas costuma ser menos física no segundo caso e 

isso configura a disputa de poder entre meninas e meninos: ela é estabelecida de 

forma mais verbal do que como se apresenta entre jovens do mesmo sexo/gênero.  



 

5 PENSANDO PERSONAGENS: A SEGUNDA ABORDAGEM EM CAMPO 

Pouco se fala ou se reflete no plano do objetivo sobre as performances de 

gênero no momento em que o sexo/gênero passa a ser reproduzido de forma 

autoral/autônoma. Para falar sobre o assunto sem correr o risco de impor o 

impensado ou influenciar a reflexão dos jovens, a proposta inicial foi a utilização de 

sequências de filmes do próprio repertorio dos interlocutores, como instrumentos de 

pesquisa, para que por meio do debate sobre a identificação com personagens e a 

análise de sua percepção das cenas se pudesse buscar o entendimento delas sobre 

o que é ser feminino e o que pode não ser feminino. Os personagens foram usados 

com o intuito de perceber as categorias avaliativas utilizadas para definir o gênero, 

além do que se verbaliza, através da observação. 

A partir da pista de como as jovens dialogam entre si citando referências de 

filmes, seriados, desenhos e outros gêneros de entretenimento, selecionei alguns 

fragmentos de narrativas para mediar meu diálogo sobre o tema. 

Todas as meninas que participaram dos diálogos e da recepção fílmica são 

da mesma turma e jogam juntas, geralmente, o jogo de queimado no tempo vago de 

segunda feira. Clara e Luiza já foram anteriormente citadas, Maria, Luana e Joana 

são meninas que se aproximaram de mim nos corredores da escola ou no pátio, 

enquanto eu assistia aos jogos.  

5.1 Produções e recortes selecionados  

 

             Valente 

O primeiro recorte fílmico utilizado na pesquisa foi do filme americano Brave, 

nominado “Valente” no Brasil e assim conhecido pelas meninas. A história de uma 

princesa incomum, guerreira e pró-ativa, conquistou muitos jovens no país e já fazia 

parte de seu repertório. Pensando no contraste que a personagem apresenta em 

relação aos outros filmes de grande público atuais, e após reconhecer, através do 

estudo de performance (primeira abordagem de campo), o protagonismo da “menina 

forte” entre as formas de ser feminino presentes entre elas, escolhi utilizar um trecho 

da produção para iniciar uma conversa sobre perfis de gêneros. Apresento abaixo as 



 

narrativas fílmicas em seu enredo e na sequência, a experiência da recepção dos 

fragmentos selecionados. 

No enredo, Merida é princesa de um reino fictício medieval, filha de um rei 

caçador de ursos e de uma rainha obcecada pela educação da filha e pela missão 

de transformar a menina em uma princesa padrão. Segundo a mãe de Merida, uma 

princesa não pode rir descomedidamente, não deve encher a boca de comida, deve 

acordar cedo, deve ter compaixão, ser paciente, cautelosa, asseada e buscar a 

perfeição. Enquanto isso, a jovem, arqueira como o pai, que gosta de se aventurar e 

de se sentir livre, entra em um conflito com a mãe devido a um desacordo quanto a 

possibilidade de se casar contra a sua vontade. A partir deste ponto, a trama tende a 

se desenrolar transformando Merida em uma heroína, que tenta salvar a unidade de 

sua família ameaçada sob consequência de um desejo seu, que através de mágica 

acabou por transformar sua mãe e seus irmãos em ursos. A personagem passa, 

então, a precisar salvar uma parte de sua família de seu pai, que é caçador de 

ursos.  

  

             As Aventuras de Jackie Chan – Personagem Jade 

Com a decisão de buscar um recorte dentro de um repertório afastado do 

delas e talvez mais próximo ao meu, na tentativa de mudar de perspectiva e 

apresentar de forma mais acentuada o contraste, escolhi um pequeno trecho de um 

dos episódios da série de desenho animado “As Aventuras de Jackie Chan”, 

selecionando, em meu recorte, a personagem Jade Chan, sobrinha de Jackie. Na 

série, a adolescente é corajosa e destemida, enfrenta grandes perigos enquanto 

desobedece a ordens e orientações dadas pelo tio, sempre provando sua 

capacidade de “vencer o mal” como ele. A escolha foi feita para relacionar a 

personagem, contemporânea e comum, que não está inserida em um contexto de 

conto de fadas e da qual não se espera extrema feminilidade, diferindo das 

personagens escolhidas por representar um modelo representativo do gênero 

feminino esperado.  

 

Cinderela 

A última releitura do clássico Cinderela estava fazendo sucesso na época, o 

que chamou a minha atenção. Citado mais de uma vez pelas conversas nos 



 

corredores, preenchia satisfatoriamente a minha intenção de achar um filme com 

produção atual, dentro do repertório de gostos das meninas, que apresentasse uma 

personagem em comunhão com as características esperadas dela por ser mulher. O 

tradicional romance de uma menina explorada pela madrasta após a morte do pai e 

que, apesar disso, se mantem alegre e generosa com todos, solícita e sonhadora, 

apresenta uma jovem que pôde ser usada como instrumento de modelo para pensar 

o contraste com as outras personagens e, principalmente, com a realidade.               

Buscando outros materiais que não fossem desenho animado, decidi pensar 

personagens interpretados por pessoas para compor um conjunto de trechos 

fílmicos que formassem uma lógica de contraposição entre eles, na intenção de 

conseguir a relação de oposição e aquiescência entre as obras selecionadas. 

 

Jessie 

A personagem Jessie, protagonista da série televisiva (Disney Channel), 

assim como Cinderela e Valente, foi citada pelas meninas. A série contemporânea 

retrata a vida de uma jovem que sonha em ser atriz e se muda para a cidade de New 

York, nos EUA, para tentar sua realização. Descrita como “meiga”, “fofa”, “boa” e 

“bem feminina”, se encaixou perfeitamente para servir de contraste, mas foi pouco 

problematizada/discutida.  

 

Malhação – Personagem Drica 

A personagem “Drica” da minissérie da TV Globo, “Malhação”, foi escolhida 

por ser de um repertório bem distante do das meninas e representar um estereotipo 

conhecido por elas, o da menina masculina. O enredo se passa no ano de 2001 em 

uma escola de Ensino Médio e desenvolve histórias genéricas sobre adolescência e 

convívio social nessa fase, sendo um contexto bem próximo do vivido por elas. 

Como a minissérie ainda seja produzida, embora com personagens que mudam de 

ano em ano, o formato é conhecido por elas e ver uma cena transmitida na época 

em que elas estavam nascendo gerou interesse. A cena desse recorte foi mais 

específica, tratando mais diretamente do tema.  

No fragmento selecionado, duas meninas, Drica e a amiga Nanda, 

conversavam sobre um menino, par romântico da amiga, quando outras duas 

meninas (rivais das citadas anteriormente na trama) entram na cena e entregam um 



 

presente para cada uma delas, uma blusa azul escrito “ELA”, para Nanda, e “ELE”, 

para Drica, uma representação da afirmação do estereotipo e preconceito claro em 

direção à personagem que é uma jovem adolescente cuja feminilidade tende, em 

nossa leitura vetorial, ao gênero masculino.  

 

Frozen – Personagem Elsa 

Uma personagem secundária participa constantemente dos diálogos entre 

as meninas e comigo, antes e durante a exibição dos recortes fílmicos. Frozen é um 

filme musical estadunidense produzido pela Disney, assim como Valente e Jessie, e 

conta a história de uma princesa muito diferente das outras. Mais austera, decidida e 

independente, o enredo se desenvolve na busca da personagem principal Elsa por 

sua liberdade. A decisão de não apresentar um trecho do filme se deu por ele, 

recente na época, estar fresco na memória das meninas e ser constantemente 

citado por elas. Espontaneamente, logo na exibição do primeiro trecho, introduzo a 

personagem Elsa no diálogo, assegurada pela mesma já ter sido citada 

anteriormente pelas meninas com quem dialogo diversas vezes.  

5.2 Recepção Fílmica e Diálogos Sobre Gênero   

 A personagem Valente foi recebida com entusiasmo pelo grupo de 4 meninas. 

Três delas com 12 anos e uma com 13, todas da turma 1601. O filme já havia sido 

visto por duas das meninas, Luiza e Maria; Clara e Luana já tinham ouvido falar do 

filme, mas ainda não o tinham assistido. O trecho selecionado do filme foi mostrado 

no meu notebook pessoal, no banco do corredor da escola. O recorte do filme tinha 

aproximadamente 3 minutos e correspondia a uma cena em que a protagonista: 

menina, feminina e forte, conquista uma vitória no enredo. As meninas vibram ao 

longo da exibição, contam outras cenas do filme, explicando para mim e para as 

outras meninas que nunca viram o filme as tramas que se desenvolvem no decorrer 

da história.  

A personagem principal do filme é uma menina jovem, branca, mas é 

caracterizada socialmente como pertencente a uma classe inferior, com 

personalidade forte e temperamento arisco. É uma lutadora, guerreira, uma menina 

comum e forte. Aproveito o entusiasmo do grupo e pergunto a diferença entre 

Valente e Elsa, protagonista de filme que também faz parte do repertorio das 



 

meninas e já havia sido citado por elas e caracteriza uma menina forte, porém mais 

feminina na visão delas. 

“A Elsa é uma princesa, ela é loira e é, sei lá” (Clara, 13 anos). 

“A Elsa tem família” (Luana, 12 anos).  

“E ela, tipo, é menos alegre. Frozen é um filme mais triste. Valente é uma 

história de aventura e ela é uma menina feliz” (Luiza, 12 anos). 

“A Valente é pobre e não é tão feminina. Ela usa vestido, mas não se 

arruma.” (Luana, 12 anos). 

Analisando as relações feitas pelas interlocutoras entre os filmes, é possível 

perceber que a visão das meninas sobre a personagem Valente é de uma menina 

que tem que ser forte. Por ser sozinha e não ser princesa, a menina é forte. 

Perguntei se elas se identificavam com a Valente, e o sim foi unânime.  

“Beeem mais do que com a Elsa” (Luana, 12 anos) 

“A Elsa não é real, é o que todo mundo queria ser. Ela é linda, princesa e 

super forte” (Luiza, 12 anos). 

Pergunto sobre o que é ser menina, após a apresentação de um trecho do 

episódio do desenho animado “As Aventuras de Jack Chan” selecionado por mim. 

Minha pergunta foi formada como reação à expressão de uma das 4 meninas que o 

estavam assistindo comigo, Aline, ao comentar sobre a diferença da menina 

presente naquele trecho, em relação a menina do trecho anteriormente apresentado 

(A última versão fílmica de Cinderela): “Ela não é menininha! A Cinderela é toda 

bobinha e essa dai é esperta e não liga muito pra roupa” (Clara, 13 anos).  

As respostas vieram de imediato, todas tinham suas ideias sobre o que é ser 

menina:  

Eu acho que só de ser menina, já é ser menina. Isso é lógico. Então ela 
pode não usar roupa bonita e nem maquiagem, mas ela é uma menina 
mesmo assim. Eu acho que ela não usa porque não gosta ou não tem quem 
ajude ela a se arrumar. Eu já vi esse desenho, ela mora com o irmão mais 
velho (no enredo, o personagem é tio da menina) e com o avô japonês. Não 
tem mãe e nem irmã... eu acho que isso faz com que ela não saiba o que é 
ser uma menina bonita. Mas ela é menina mesmo assim, não tem como 
deixar de ser. (Maria, 14 anos). 

É, toda menina é menina. Vai deixar de ser como? A gente nasce ou menina 
ou menino. Se Deus faz a gente menina, se a gente nasce menina, ninguém 
vai deixar de ser por causa do que vestir. Eu acho que essa menina, vai ter 
uma hora, que vai se vestir melhor. Mas se vestir assim não faz dela um 
menino e nem vai fazer nunca (Joana, 13 anos). 



 

Ué, mas ela se vestir com roupas de menino, não significa que ela queira 
ser um menino. Ela é uma menina que prefere se vestir assim. Tem mais 
coisa aí do que roupa. Ela é mais forte que a Cinderela, não é uma 
marionete. Ser menina não é ser marionete. Ela nunca ficaria aturando tanta 
coisa por tanto tempo como a Cinderela fez. Ela ia dar porrada eu todo 
mundo, eu também ia dar porrada e botar todo mundo pra fora da minha 
casa. Ser menina não é ser bobinha, saca o que eu to dizendo? Ser menina 
não é só usar vestido e não ser bobinha não é ser menos menina. (Clara, 
13 anos). 

Clara, neste trecho, se refere ao conhecido enredo do clássico Cinderela, 

em que a jovem, após perder o pai, cai em contexto de exploração domestica por 

parte de sua madrasta. Clara coloca a personagem Jade no lugar de Cinderela e 

interpreta como seria sua reação mais provável à situação, afirmando que teria uma 

reação parecida, menos passiva.  

Ao longo do diálogo, um clima de debate interessante toma conta da roda 

formada na rampa de acesso da escola. As meninas, diferentes entre si, defendem 

suas opiniões e concordam ou discordam da opinião da outra. Apenas Luiza fica 

quieta a maior parte da conversa, concordando com a cabeça com quase tudo o que 

estava sendo dito, como se as opiniões expostas, apesar de aparentemente 

opostas, pudessem se encaixar.  

Clara tem os nervos mais aflorados e fala mais alto, diz de forma bem clara 

e com suas palavras que ser menina é algo além da roupa que se escolhe para 

vestir. E, principalmente, que muitas formas de ser menina são possíveis. Ninguém 

discorda disso, pelo contrário, mas as outras meninas enfatizam mais a diferença de 

estilo entre as personagens apresentadas. A identificação de Clara com a 

personagem Jade, sobrinha do Jack Chan, aproxima o diálogo do que era meu 

maior interesse gerar: uma reflexão sobre o comportamento feminino. Assim, como o 

recurso aos filmes, conseguimos evocar os padrões de gênero, como 

representações que circulam nos filmes que as jovens assistem, pondo-as em 

questão, gerando um debate sobre os padrões instituídos.  

As personagens Jessie e Cinderela representam a ideia do ideal feminino da 

sociedade ocidental. Como exposto anteriormente, os recortes fílmicos foram 

escolhidos para dar o contraste necessário em relação às outras 3 personagens: 

Valente, Jade e Drica. Fiz tais escolhas sem estabelecer um conceito prévio sobre 

as diferenças entre as personagens femininas, a fim de conseguir capturar com o 

máximo de fidelidade possível o percebido por minhas interlocutoras, tanto de 



 

semelhanças e diferenças entre as personagens, quanto em relação as suas 

autoimagens.  

Os fragmentos das séries “As aventuras de Jackie Chan” e “Jessie”, do filme 

“Cinderela” e da telenovela “Malhação” foram apresentados no mesmo dia, em uma 

roda de conversa informal no banco de concreto da rampa de acesso para a escola, 

após o horário de saída das meninas e durante o período de tolerância do horário de 

entrada dos alunos que estudam à tarde.  

Neste dia, três das meninas presentes fazem parte do grupo que já 

participava dos diálogos desde o início da pesquisa, no ano anterior: Luiza, Clara e 

Maria. Além delas, Joana completa o grupo que se junta em roda. Nova na escola, a 

aluna também é da turma 1701, a 1601 do ano anterior, turma atual de todas do 

grupo. As meninas se conhecem e convivem diariamente. Elas tem relacionamento 

como colegas de turma, mas não fazem parte da mesma unidade de formação de 

grupo por afinidade dentro da turma de que fazem parte, com exceção de Maria e 

Clara, que são amigas e estão geralmente juntas. As quatro estão na mesma roda 

por ocasião da minha interferência, que me aproximei delas durante os jogos de 

queimado do tempo vago da segunda feira, no ano anterior, com exceção de Joana, 

que conheci poucas semanas antes de mostrar os fragmentos. Todas ainda jogam 

juntas.  

Alguns meses mais velhas do que quando assistiram o primeiro fragmento 

apresentado, do filme “Valente”, as meninas se mostram animadas para o evento: foi  

divertido participar das conversas. Elas admitem que não sabem bem sobre do que 

se trata a pesquisa e nem o objetivo dela. Fazem perguntas sobre o que estou 

escrevendo (passei a adotar constantemente um caderno de campo durante a 

segunda fase prática da pesquisa) e decidi não esconder minhas anotações delas. 

Vez ou outra, elas interrompem a própria fala e dizem: “Não, não é assim isso... bota 

assim óh...” e repetem de forma mais articulada o que estava sendo dito. 

Apesar de transcrever na hora um resumo do que é dito, não abandonei 

totalmente a fase inicial de observação das performances e tento permanecer 

sempre atenta às reações não verbais das meninas, suas expressões ao assistir 

cada cena em especial e suas interjeições.  

As meninas assistem com mais atenção, esboçando mais emoção, os 

recortes de “Cinderela” e do desenho animado “As aventuras de Jackie Chan”. 



 

Cinderela instiga interesse pelo aspecto fantástico que apresenta (e por ser um filme 

recente que faz parte do repertorio de gostos delas) e a personagem Jade pela ação 

e aventura das cenas com a menina que é cômica e sagaz. 

Devido ao contraste proporcionado pelos vídeos, as meninas entenderam 

melhor sobre o que eu estava tentando conversar desde o início da pesquisa: perfis 

de gênero. Passaram a contar, então, tudo o que observavam sendo feito por 

meninas e não é considerado do âmbito de características normalmente 

apresentadas quando se pergunta o que é ser menina ou o que é ou deixa de ser 

coisa de menina. Passaram a me contar sobre a sobrinha pequena cuja mãe não 

compra calcinha de cor de menino, sobre a cama de carrinho do irmão. Joana me 

contou que queria muito ter um quarto todo rosa, “como de princesa”, e se isso tem 

alguma coisa a ver com o que eu estou pesquisando. Antes da minha resposta, 

Clara nos conta que seu quarto é pintado de verde. E eu, então, respondo que este 

contraste sim tem verdadeiramente a ver com o que eu estou pesquisando. “Uma 

menina pode gostar de qualquer cor, né? Eu não sou obrigada a gostar de rosa, não 

vem no sangue essa história”.  

Quando perguntei com qual das personagens entre todos os fragmentos de 

filmes apresentados cada uma mais se identificava, a resposta de Clara foi imediata: 

“A menina do desenho” (Jade). A de Maria: a Valente. “Ela é forte e bonita. Eu não 

levo desaforo pra casa e passo batom” (Maria, 13 anos). Enquanto falava, 

gesticulava e arrancava risos de todas as outras. Além de Maria, Luiza também se 

identificara com Valente. Joana, que não assistiu o fragmento do filme Valente e 

nunca tinha visto o referido filme, se identificou mais com a personagem de 

Cinderela. 

Os meses de conversas com as mesmas meninas me fez perceber, apesar 

da dificuldade inicial, o quanto a reflexão sobre diferenças de gênero não é 

desconhecida, embora não faça parte da rotina das jovens meninas. O tom animado 

das conversas faz ver que o assunto não é distante, embora não faça parte de seu 

cotidiano, a pesquisa pode realizar um debate sobre um tema que é vivido, mas não 

é falado. 



 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo como objetivo a apresentação de dados etnográficos para reflexão 

acerca do tema proposto e a análise a partir de ponto de vista teórico sobre gênero e 

os perfis femininos presentes em nossa cultura, pude aproximar a pesquisa 

etnográfica do debate feminista dos estudos de gênero. A pesquisa consistiu em 

estar em contato com jovens para ouvi-las, dialogar com elas, perceber seus meios 

e suas performances com o objetivo de entender com mais clareza a sociedade e 

seus códigos que estruturam um modelo que é essencialmente dividido em dois 

sexos, logo, em dois gêneros.  

A pesquisa realizada pretende ser uma contribuição para os estudos de 

gênero. Pretendo continuar trabalhando nesse campo de pesquisa, depois dessa 

primeira abordagem, apresentada aqui como Trabalho de Conclusão de Curso para 

graduação em Antropologia na Universidade Federal Fluminense.  

Os sujeitos que participaram da pesquisa não foram selecionados através de 

um perfil buscado, mas especificamente levando em consideração a proximidade 

que se construiu em campo com a pesquisadora. Essa decisão teve como objetivo 

garantir uma maior fidelidade com a pluralidade do ambiente e dos sujeitos na faixa 

etária selecionada.  

A relevância da pesquisa é entendida como sendo devida à relação com o 

contexto social em que temos convivido nesta década, com as reflexões críticas 

sendo feitas acerca dos postulados de sexo/gênero e sua importância para os 

avanços dos debates sobre a situação da mulher nessa sociedade. Perceber como 

uma mudança gradual está sendo assimilada por sujeitos que estão em processo de 

formação, de autonomia de escolhas e de auto socialização foi algo que mobilizou a 

pesquisadora desde a primeira formulação dessa proposta de estudo. 
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