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RESUMO 

O seguinte projeto apresentará os conhecimentos e percepções dos alunos 

ingressantes e concluintes do curso de psicologia a respeito da identidade de 

gênero, investigando os discursos desses alunos acerca do tema: Identidade de 

gênero, bem como verificar o posicionamento dos alunos sobre o tema, identificando 

se existe mudança conforme o período do curso. Para isso será feita uma revisão 

bibliográfica referente a identidade de gênero e de como a psicologia está 

trabalhando este tema, após, entrevista semi-estrurada com os alunos do primeiro e 

últimos semestres, utilizando a análise do discurso como método de análise. 

Segundo Jesus (2012) gênero é a forma como nos reconhecemos, como homem ou 

como mulher, que não necessariamente concorda com o gênero que lhe foi atribuído 

quando de seu nascimento, sendo também diferente da sexualidade da pessoa. 

Identidade de gênero e orientação sexual são dimensões diferentes e que não se 

confundem. A psicologia, principalmente a psicologia social, enquanto campo de 

pesquisa é de fundamental importância para a desconstrução das desigualdades de 

gênero, pois tem uma preocupação com a transformação social. 

Palavras-Chave: IDENTIDADE DE GÊNERO, SEXUALIDADE, PSICOLOGIA 

SOCIAL,  

1. INTRODUÇÃO 

 O seguinte projeto apresentará os conhecimentos e percepções dos alunos 

ingressantes e concluintes do curso de psicologia a respeito da identidade de 

gênero. 

Gênero é a forma como nos reconhecemos, como homem ou como mulher, 

que não necessariamente concorda com o gênero que lhe foi atribuído quando de 

seu nascimento, sendo também diferente da sexualidade da pessoa. (JESUS, 2012)  

Identidade de gênero e orientação sexual são dimensões diferentes e que não 

se confundem. Segundo Jesus (2012), as pessoas transexuais podem ser 

heterossexuais, lésbicas, gays ou bissexuais. 

Segundo Jesus (2012) nós somos ensinados a sermos como homens ou 

mulheres desde o nosso nascimento, aprendendo socialmente a ter um papel de 



gênero “adequado”. Porém para Bandura,1977, o gênero é inato do ser humano: “O 

gênero passa a ser concebido, não como inato, mas como o resultado de forças 

sociais e culturais, aprendido por intermédio dos processos de modelagem e 

imitação”. 

A psicologia, principalmente a psicologia social, enquanto campo de pesquisa 

é de fundamental importância para a desconstrução das desigualdades de gênero, 

pois tem uma preocupação com a transformação social, emancipação do sujeito 

excluído e com as desigualdades. Porém vemos poucos trabalhos a respeito do 

tema sendo desenvolvidos nas universidades.            

2. OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo Investigar os discursos de alunos de 

psicologia da grande São Paulo, acerca do tema: Identidade de gênero, bem como 

verificar os conhecimentos e posicionamentos dos alunos sobre o tema, 

identificando se existe mudança conforme o período do curso. 

3. METODOLOGIA 

Será feita uma revisão bibliográfica referente a identidade de gênero e de 

como a psicologia está trabalhando este tema, após, entrevista semi-estrurada com 

os alunos do primeiro e últimos semestres. Para análise qualitativa se usará como 

método a análise do discurso de Bardin, que é um método de investigação para 

estudos psicológicos e de comunicações em massa (Bardin, 2009) 

3.1 Pesquisa: Pesquisa de campo, transversal, descritiva, quantitativa e qualitativa. 

3.2 Participantes: 20 alunos de psicologia de uma universidade privada localizada 

no alto tietê, sendo 10 alunos do primeiro semestre, e 10 alunos dos 9° e 10° 

semestres, sendo metade do sexo feminino e metade do sexo masculino.  

3.3 Materiais: Termo de consentimento livre e esclarecido, questionário sócio-

demográfico e Entrevista contendo questões abertas e fechadas. Para a parte 

bibliográfica, será utilizado além de livros, artigos de bases de dados, Capes, Scielo 

e Pepsic. 

4. DESENVOLVIMENTO 



Segundo Jesus (2012), pessoas transexuais geralmente sentem que seu 

corpo não está adequado à forma como pensam e se sentem, e querem “corrigir” 

isso adequando seu corpo à imagem de gênero que têm de si. Isso pode se dar de 

várias formas, desde uso de roupas, passando por tratamentos hormonais e até 

procedimentos cirúrgicos. Para que esse procedimento cirúrgico aconteça é 

necessário acompanhamento psicológico por no mínimo 2 anos (PORTAL BRASIL, 

2015). Esse profissional deve ter uma qualificação e conhecimentos adequados para 

trabalhar essa questão com seu cliente. 

Em suma, ao contrário do que se costuma pensar, o que determina a 

identidade de gênero transexual é a forma como as pessoas se identificam, e não 

um procedimento cirúrgico.  

Estudar gênero, no âmbito da Psicologia, perpassa o entendimento de que 

categorias transversais de gênero, raça/etnia, classe social, orientação sexual e 

geração se cruzam construindo sujeitos com certas especificidades que precisam 

ser observadas. (MIRANDA, 2010) 
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