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Introdução 

A proposta é apresentar o projeto Guarda-Chuva “Vida de Mulher: Intensificando a 

Busca do Conhecimento Sobre as Mulheres”, que esta inserido no grupo de pesquisa 

“Relações de Gênero”, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da PUCRS, coordenado 

pela Profa. Dra. Marlene Neves Strey e conta com a participação de alunos e alunas de 

Doutorado, Mestrado e Iniciação Científica. Este projeto propõe-se abarcar as linhas de 

pesquisa do Grupo “Gênero e Trabalho”, “Gênero e Questões Contemporâneas”, “Violência, 

Gênero e Políticas Públicas”, além da linha seguida com o projeto anterior “Gênero ,Gerações 

e Subjetividade”. 

O presente projeto considera que o desenvolvimento do Estudo 1 “Vida de Mulher: 

Um Estudo com Entrevista Bibliográfica” dentro do projeto anterior, possibilitou diversas 

reflexões sobre a importância dos dados obtidos, das histórias orais de vida e a devida 

compreensão do que acontece na vida dessas mulheres com suas semelhanças e diferenças. 

Logo, apresentou inúmeras necessidades de sistematização no desenvolvimento devido à 

quantidade de dados obtidos. 

 Entre as questões que surgiram, foi que algumas mulheres percebesse como naturais 

certos tipos de violência a um ponto em que nem a percebem como tal. Nesse sentido, ao se 

submeterem, contribuem para a manutenção e a sobrevivência do patriarcado. 

 Dentro das questões metodológicas, o uso de três entrevistas biográficas impulsiona o 

aumento da consciência das mulheres entrevistadas sobre esses aspectos de suas vidas, fatos, 

situações, e vivências de seu passado, o relembrar e narrar de seu cotidiano e suas esperanças 

de futuro, possibilita o reconhecimento de seus cativeiros invisíveis e de seus potenciais de 

libertação como mulheres e como seres humanos em construção. 
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 O fato de o trabalho se desenvolver a partir de uma visão feminista de busca de 

conhecimento sobre as mulheres e suas distintas circunstancias, deve levar ao compromisso 

na busca da igualdade na diversidade. 

 
Método 
 
 Esta pesquisa tem um enfoque qualitativo, que busca descrever os processos de 

individuação, segundo a teoria de Levinson (1996), e o estabelecimento de cativeiros, 

invasões ou motivação para a libertação e empoderamento de mulheres de meia idade a 

idosas, segundo a teoria do espaço consciente de Burlae (2002). 

 Os participantes são mulheres acima de 40 anos de idade mínima. A escolha da idade 

foi estabelecida em função de que, a partir dos 40 a mulher já viveu tempo suficiente e 

enfrentou diversos problemas de desenvolvimento em sua vida, tais como ser casada ou não, 

ter filhos, ou ter profissão, trabalhar ou não trabalhar fora de casa e assim por diante. A 

escolha das participantes é feita por convivência e pela técnica da bola de neve, em que cada 

pessoa entrevistada indica pelo menos outra pessoa a ser contatada. 

 O uso da entrevista biográfica proposta por Gersick & Kram (2002) mostrou-se 

indicado para o estudo, com característica exploratória e descritiva. As pessoas entrevistadas 

são contatadas por meio da rede profissional e pessoal, explicando os objetivos de pesquisa e 

solicitando uma entrevista. Em caso de aceitação, é combinado quando e onde serão as 

mesmas realizadas de acordo com a disponibilidade de cada participante. 

 O procedimento para a análise de dados obtidos nas entrevistas analisados a luz da 

análise de discurso, segundo o preconizado por Rosalind Gill (2002). E com base nas teorias 

feministas de gênero. 

  
Resultados (ou Resultados e Discussão) 
 

Os resultados ainda estão em processo de análise. 

 

Conclusão 
 

A pesquisa está em andamento. 

 
 
 



 

XII Salão de Iniciação Científica – PUCRS, 03 a 07 de outubro de 2011 

Referências 
 
BURLAE, Krista K. The theory of mindful space: Identifying, understanding, and preventing violence. Affilia,  

v. 19, n. 1, p. 85-98, 2004. 

GERSICK, Connie J. G.; KRAM, Kathy E. High-achieving women at midlife. An exploratory study. Journal of 

Management Inquiry, v. 11, n. 2, p. 104-127, 2002. 

GILL, Rosalind. Análise de discurso. Em: Bauer, M. W.; Gaskell, G. (Orgs.). Pesquisa qualitative com texto, 

imagem e som, p. 244-270. Petrópolis: Vozes, 2002. 

LEVINSON, D. Season’s of a woman’s life. New York: Knopf, 1996 

STREY, Marlene Neves. Vida de Mulher: Intensificando a busca do conhecimento sobre as mulheres. Projeto 

de Pesquisa. PPG-Psicologia. Porto Alegre: PUCRS, 2010. 


