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Resumo

Este é um estudo qualitativo que integra um projeto de pesquisa mais amplo, 
cujo  objetivo  é  investigar  a  influência  do  gênero  sobre  o  modo  como  as  pessoas 
experimentam suas sexualidades e sobre o que esperam das sexualidades de outrem. Na 
sociedade  ocidental  há  uma  associação  histórica  entre  gênero  e  sexualidade. 
Tradicionalmente,  por  exemplo,  espera-se  que  a  sexualidade  do  homem  seja  mais 
intensa do que a da mulher (Bordini & Sperb,  2012;  Louro,  2001).  Diante disso,  o 
presente  trabalho  busca  investigar  que  situações  e  comportamentos  sexuais  são 
significados de modo diferente de acordo com o gênero, segundo jovens com idades 
entre os 18 e os 20 anos incompletos. Para isso, utilizaram-se narrativas elaboradas por 
grupos  focais  realizados  durante  a  coleta  de  dados  do  projeto  de  pesquisa  citado 
anteriormente.  Os grupos eram compostos por alunos do primeiro ano de diferentes 
cursos  de  graduação de uma universidade  pública de Porto  Alegre,  selecionados de 
forma não aleatória. Esses grupos discutiram se o gênero influencia a sexualidade e, em 
caso positivo, de que modo. No presente estudo são examinadas apenas as narrativas 
produzidas por três desses grupos: dois grupos focais presenciais (constituídos por três 
mulheres e dois homens) e um grupo focal online síncrono (constituído por três homens 
e  duas  mulheres).  Tais  narrativas  são  analisadas  conforme  a  Análise  de  Conteúdo 
proposta por Bardin (2008), o que inclui a leitura exaustiva das mesmas para posterior 
categorização semântica. Resultados preliminares sugerem que há influência do gênero 
sobre comportamentos homossexuais, comportamentos hipersexualizados, situações de 
infidelidade e situações de abuso sexual, nos quais existem diferenças entre homens e 
mulheres ou entre o que é esperado dos mesmos. Contudo, também há referência a 



comportamentos  homossexuais  e  situações  de  infidelidade  em  que  não  ocorre 
diferenciação conforme o gênero.
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