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SEÇÃO IV  
PSICOLOGIA E RELAÇÕES DE GÊNERO  

A(s) psicologia(s) e a categoria gênero: anotações para discussão  

Maria Juracy Toneli Siqueira * 

Desde a sua origem enquanto ciência, a Psicologia não fugiu aos 
ditames do positivismo teórico-metodológico que promove a cisão sujeito-
objeto, a oposição entre sujeito e objeto do conhecimento. Ao longo do 
século XX, desdobrado em várias vertentes a ponto de hoje prestar-se à 
referência das Psicologias, este vasto campo do saber ainda guarda resquícios 
do caráter a-histórico característico do positivismo. Mesmo a Psicologia 
Social, quando surgiu no final do século passado, não se colocava o problema 
da História. A sociedade, por sua vez, parece ser considerada, ainda hoje por 
muitos, como um simples entorno, não muito diferente da noção de 
ambiente. Trata-se, em outras palavras, de uma psicologia sem sujeito, 
embora, com muita frequência, trabalhe com a noção de subjetividade.1 

Neste quadro, pode-se afirmar que a preocupação com as diferenças 
sexuais não é recente. Insere-se, contudo, nesta trajetória de um campo do 
saber que, a grosso modo, desconheceu a História. As diferenças entre os 
sexos foram buscadas de maneira descontextualizada e acrítica, seja através 
de uma visão subjetivista/individualista, seja através de estudos 
classificatórios/generalistas de cunho funcionalista, como os que 
caracterizaram a chamada Psicologia Diferencial, fortemente marcada pela 
herança biológica.  

Em se considerando que a ciência não é neutra e que a produção do 
saber científico é uma produção humana, datada no tempo e no espaço, 
pode-se afirmar que qualquer campo do conhecimento é atravessado pelas 
ideologias, pelas representações, pelos valores e normas convencionados 
pela sociedade.  

                                                 
* Professora adjunta do Departamento de Psicologia/CFH/UFSC, bolsista PICD/CAPES, 
junto ao Instituto de Psicologia da USP, nível Doutorado. 
1 Estas ideias foram desenvolvidas por MELLO, Sylvia L. Pensando o Cotidiano cm 
Ciências Sociais; identidade e trabalho. Cadernos CERU, n. 5, série 2, 1994, pp. 23-31. 
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As teorias e pesquisas científicas que estudam e tentam explicar as 
diferenças de raças, sexos, classes sociais, trazem embutido o preconceito? 
O preconceito não teria uma proximidade perigosa do próprio conceito que 
as teorias utilizam?2 Questões como essas devem estar presentes nas 
reflexões quando pretende-se compreender o comportamento humano. 
Desnecessário se faz enfatizar que este comportamento é contextualizado, 
ocorrendo em um tempo e em um espaço específicos, sendo que sua 
origem, portanto, é sempre, em última instância, sociohistoricamente 
determinada.  

A cultura calcada na auto-conservação, na necessidade da dominação 
da natureza, o que inclui a própria natureza humana, estabelece os seus 
valores e elege o tipo ideal (força, inteligência, saúde física e psíquica, por 
exemplo) que obviamente ninguém consegue atingir mas que todos buscam 
alcançar.3 A cultura, portanto, não é neutra, bem como a ciência também 
não o é, uma vez que sempre enraizada em seu tempo e espaço.  

“Os direitos da mulher são uma insanidade e Sua Majestade recruta 
ansiosamente aquele que deseje se pronunciar contra essa moléstia”, dizia a 
rainha Vitória da Inglaterra em meados do século passado. “A principal 
diferença entre a capacidade intelectual dos dois sexos fica demonstrada 
pela superioridade do homem na execução de qualquer tarefa – requeira ela 
reflexão profunda, razão, imaginação ou simplesmente o uso dos sentidos e 
das mãos”, ensinava Charles Darwin, em A Decência do Homem. Essas 
duas falas ilustram a relação entre sociedade e ciência como tenta-se 
argumentar aqui.  

Embora a razão e a ciência sirvam para o progresso da humanidade, 
elas servem aos interesses estabelecidos, ao mesmo tempo em que lutam 
contra eles. Ao invés de lutar pela emancipação da miséria humana, muitas 
vezes a ciência torna-se presa da ilusão da verdade imediata, sem se remeter 
à origem dos fatos e a outras possibilidades da realidade se constituir. A 
Psicologia não escapa a essa situação.  

Considerando-se ainda que há séculos, por que não dizer milênios, o 
mundo humano vem sendo marcado pela dominação masculina, pode-se 

                                                 
2 Neste sentido, ver a discussão efetuada por CROCHIK, José Leon. Preconceito, indivíduo 
e cultura. São Paulo: Robe Editorial, 1995. 
3 CROCHIK, J.L., idem. 
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pensar em um universo científico que é construído através e pelo olhar 
masculino. Pode-se identificar, também, a aproximação da racionalidade 
ocidental hegemônica na modernidade com um caráter androcêntrico, 
fundado no primado da Razão. Este tom impregnou o vasto campo da 
Psicologia, a ponto desta se colocar a tarefa de buscar inexoravelmente 
invariantes universais, ainda que estes possam não estar subjugados à 
Razão, como é o caso da Psicanálise.  

Quando Piaget e Kohlberg, por exemplo, afirmam que o paradigma 
ético ideal é o de justiça, o que implica julgamentos morais impessoais, 
abstratos e genéricos, certamente tinham em mente um modo masculino de 
perceber e viver o mundo. Para eles, a maioria das mulheres sequer 
ascenderia a um nível formal, superior, de desenvolvimento moral, uma vez 
que o sistema de estágios por eles proposto impõe como ideal este modo 
masculino de ser-no-mundo.  

A observação superficial foi suficiente para mostrar que, em linhas 
gerais, as meninas têm o espírito jurídico menos desenvolvido do que 
os meninos. Não conseguimos, de fato, descobrir entre elas um jogo 
coletivo que apresentasse tantas regras e, sobretudo, uma coerência 
tão bela na organização e na codificação dessas regras como acontece 
no jogo de bolinha – anteriormente estudado (Piaget, 1977, p.66).4 

Essa citação demonstra claramente o que tenta-se argumentar aqui. 
Ressalta, ainda, o autor que, diferentemente dos meninos, as meninas não 
preocupam-se muito com as regras, com a elaboração jurídica do jogo. 
“Contanto que o jogo seja possível, a regra é boa” (idem, p.72).  

Para o renomado pesquisador, conhecido pelo seu rigor metodológico 
e busca incansável de aprofundamento do entendimento de como se 
processa o desenvolvimento humano e a construção do conhecimento, as 
meninas parecem ser mais tolerantes que os meninos e aceitam mais 
facilmente as inovações introduzidas no jogo. Essas diferenças, contudo, ao 
invés de serem mais profundamente consideradas e ‘estudadas, são 
deixadas de lado e absorvidas na busca dos invariantes no desenvolvimento 
do julgamento moral cujo ápice, para o autor, é a estrutura formal de justiça 
e direitos. Ao adotar o padrão jurídico-contratual como o mais completo, 

                                                 
4 PIAGET, J. O julgamento moral na criança. São Paulo: Mestre Jou, 1977 (1ª edição 
francesa de 1932). 
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superior em relação aos outros e afirmar que as meninas “têm o espírito 
jurídico menos desenvolvido que os meninos” – embora a partir de uma 
análise superficial, o que não é de seu feitio – podemos deduzir que as 
meninas, nesta perspectiva, estão em posição de desvantagem.  

O mesmo pode-se dizer dos trabalhos de Kohlberg que utiliza 
também como padrão o paradigma de justiça e a lógica de direitos. Além 
disso, o estudo paradigmático, por ele efetuado, envolveu apenas sujeitos do 
sexo masculino, o que sugere um viés na amostra que serviu de base para a 
identificação e caracterização dos estágios de desenvolvimento moral.  

Gilligan,5 psicóloga feminista americana, ex-discípula de Kohlberg, 
empreendeu estudos que mostraram a existência de uma outra forma de 
construção de julgamentos morais, que parece estar mais associada às 
mulheres. Sem entrar na discussão da origem dessas diferenças, Gilligan 
aponta a necessidade de considerá-las já que, no seu entender, caso isso não 
seja feito, as mulheres estarão novamente em condição de franca 
desvantagem com relação aos homens, quando avaliadas quanto à capacidade 
de efetuar julgamentos morais. Esta diferente moralidade estaria associada a 
uma lógica de cuidados e responsabilidade, em que a avaliação das 
situações possui um caráter mais personalizado, mais localizado do que a 
lógica de direitos e justiça.  

O que dizer então do “boom” das teorias de desenvolvimento, em 
especial as que focalizam o desenvolvimento emocional, como as de base 
psicanalista, que centram toda a problemática na díade mãe-filho e que 
estabeleceram como norma a dedicação materna como pressuposto da saúde 
mental do filho? Importante considerar que este “boom” coincide com o 
término da 2ª Guerra Mundial, em que as mulheres foram chamadas de 
volta ao lar para reproduzir a força-de-trabalho perdida na guerra e para dar 
lugar, no mercado de trabalho, aos homens sobreviventes.  

É óbvio que a relação entre produção científica e sociedade não se dá 
de forma maniqueísta e mecanicista como pode fazer parecer a 
argumentação acima. Pode-se dizer, contudo, que em todas as áreas da 
Psicologia, o pensamento hegemônico desconsiderou a alteridade no 
sentido do gênero. Por desconhecimento, superficialismo ou preconceito, a 

                                                 
5 GILLIGAN, C. Uma Voz Diferente. Rio ele Janeiro, Rosa dos Tempos, 1993. 
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humanidade e os seres humanos, as funções psíquicas e suas etapas 
evolutivas foram estudados como se as diferenças de gênero não existissem, 
ou melhor, como se existisse apenas um gênero, o masculino. Desta forma, 
o modo-de-ser no mundo fundado no masculino é estendido à toda 
humanidade.6 

“A grande questão que nunca foi respondida e que eu não posso 
responder apesar de meus trinta anos de pesquisa sobre a alma feminina é – 
o que quer uma mulher afinal?” Essa frase de Freud expressa bem a 
perplexidade daqueles que a fazem. Atualmente as psicanalistas francesas 
colocam em discussão o próprio corpo teórico da Psicanálise (Irigaray, 
1977; Olivier, 1981). As argentinas, por sua vez, através de uma 
preocupação interdisciplinar, vêm buscando pontes entre o instrumental 
psicanalítico e a condição feminina (Burin, 1987; Burin et al., 1990; 
Gilberti e Fernandez, 1989). Este também parece ser um dos eixos do 
trabalho da antropóloga americana Nancy Chodorow (1990). Essa última 
busca, através da crítica à psicanálise freudiana, mostrar com se constrói a 
identidade de gênero, a partir das diferentes relações que a mãe, ou o 
cuidador principal nos primeiros anos que, em geral, é uma figura feminina 
(quem exerce a função materna), mantém com o filho/filha.7 

Na Psicologia, pode-se encontrar outras abordagens do gênero 
relacionadas com a construção do sujeito, mas a integração gênero-sujeito 
ainda está por ser satisfatoriamente construída. A preocupação com os 
papéis sexuais e sua transmissão via socialização marcou uma época neste 
campo de investigações no Brasil. Escola e família como agências 
socializadoras responsáveis pela construção da subjetividade feminina 
                                                 
6 Incluo aqui a contribuição da Profª Tânia Galli Fonseca, durante a mesa-redonda 
“Psicologia e Relações de Gênero”, no VI Encontro Regional Sul da ABRAPSO. Na 
ocasião, a professora desenvolveu a crítica ao caráter a-histórico, acrítico da Psicologia, que 
lida com abstrações, entidades “em si”, descontextualizadas, desenraizadas. Neste sentido, 
não se trataria propriamente de um caráter androcêntrico, uma vez que a Psicologia efetua 
este tipo de construção com relação a lodos: homens, mulheres, crianças, negros, idosos, 
doentes, e assim por diante. De minha parte, creio que a argumentação procede, embora não 
invalide a que construo neste texto. A meu ver, a Psicologia oscilou historicamente entre ler 
como objeto padrões de ação universais ou as diferenças individuais. Em ambos os casos, 
acabou por configurar um sujeito abstrato, compatível com a ideia de um ser homogêneo. 
Aqui insere-se, entre outras possibilidades, minha argumentação da manutenção do padrão 
masculino como referência. 
7 CHODOROW, N. Psicanálise da maternidade. Rio de Janeiro, Rosa dos Tempos, 1990. 
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marcada pela opressão, foram tema de inúmeros trabalhos publicados no 
Cadernos de Pesquisa da Fundação Carlos Chagas. Há que se ressaltar o 
papel pioneiro e incentivador desta discussão no Brasil exercido pela 
Fundação. Os concursos de pesquisa sobre a mulher, por ela promovidos 
em parceria com a Fundação Ford, certamente foram fundamentais para o 
aumento dos trabalhos no campo do gênero. Infelizmente, a produção da 
Psicologia ainda é pequena entre as áreas selecionadas o que, mais uma vez, 
ressalta o avanço da Antropologia, da Sociologia, da História, da Crítica 
Literária, das Ciências Políticas e da própria Educação neste campo, com 
relação à Psicologia.  

Há que se considerar a preocupação mais recente em se deslocar o 
eixo das análises do lugar da mulher como objeto da dominação masculina, 
para a questão da mulher como sujeito de sua constituição enquanto ser-no-
mundo e dos múltiplos agenciamentos de subjetivação que produzem 
diferentes subjetividades. Neste sentido, novamente, o campo antropológico 
parece pioneiro ao denunciar o caráter restritivo das interpretações fundadas 
nas relações bipolares dicotômicas como a de dominador-dominado.  

Entretanto, como aponta Angela Arruda (1995),8 os estudos mantêm-
se facilmente no campo da teorização do Gênero dentro da subjetividade, 
sem a preocupação com a construção de uma Psicologia que dê conta do 
gênero como constituinte dessa subjetividade, ou seja, uma reversão nas 
posturas androcêntricas existentes neste campo do saber.  

Nos últimos anos, no Brasil, a Psicologia Social buscou dedicar seus 
esforços na direção das classes ou grupos dominados/minoritários, no 
sentido da superação/transformação da realidade social, abandonando a 
crença na neutralidade científica e as pautas positivistas de se fazer ciência. 
Esta busca facilita a incorporação dos estudos de gênero. Não basta, porém, 
identificar a diferença entre os sexos, ou incorporar os estudos sobre a 
mulher entre aqueles que têm como objeto as minorias. É preciso toda uma 
construção teórica que dê conta do gênero como componente/compositor da 
subjetividade.  

Os encontros da ABRAPSO atestam, através dos trabalhos neles 
apresentados, toda esta preocupação. Vasculhando os volumes da revista 
                                                 
8 ARRUDA, A. Mulher e Psicologia: Psicologia Fazendo Gênero. Boletim CEPA, n. 1, 
março 1995, pp. 5-11. 
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Psicologia e Sociedade, de 1988 a 1991, encontram-se alguns textos na área 
de gênero. É importante salientar que o maior número deles, como era a 
tônica da época, trata de trabalhos sobre a mulher realizados por mulheres. 
Grupos de mulheres, delegacias da mulher, corpo e saúde da mulher, 
aborto, meninas de rua, violência, eram temas abordados, oriundos de 
trabalhos empíricos que mantinham o caráter de denúncia. Apenas um dos 
trabalhos analisados tratava de uma questão associada ao universo 
masculino: a paternidade. Observa-se, também, a inserção de estudos na 
linha das Representações: Sociais que trazem uma discussão teórico-
metodológica de fundo.  

A coincidência dos trabalhos de campo realizados por e sobre as 
mulheres associa-se, em muitos casos, à militância, o que é compreensível 
uma vez que foi o movimento feminista e suas associadas, o grande 
responsável pelo desenvolvimento dos trabalhos na área.  

Faz-se necessário, contudo, avançar para além das denúncias e do 
reducionismo que os trabalhos sobre a mulher trazem. Gênero é uma 
categoria relacional e, como tal, implica sempre, no mínimo, a bipolaridade 
constituinte. Em se considerando os múltiplos agenciamentos de 
subjetivação que corroboram na constituição do sujeito, entre eles os 
inúmeros enunciados e práticas de gênero que o atravessam cotidianamente, 
falar acerca do gênero implica em considerar todas estas pluralidades, ainda 
que todas elas não estejam presentes como foco das análises.  

A incursão pelos estudos micropolíticos, pelas análises do cotidiano e 
dos modos-de-vida, sem contudo desconsiderar os aspectos macroestruturais, 
parece ser um veio interessante na direção que se aponta aqui. A construção 
de novas categorias, de um arcabouço conceitual que dê conta dessas 
realidades, elas mesmas plurais, parece poder encontrar nestes estudos um 
campo fértil, fecundo de investigação. A identificação dos inúmeros 
agenciamentos de subjetivação que atravessam o sujeito cotidianamente, 
entre os quais os oriundos do gênero, da posição social e da raça, parecem 
ainda necessários para que se possa efetuar a desconstrução das categorias 
por demais impregnadas por uma visão sexista, classista e etnocentrada.  

Por outro lado, os trabalhos de investigação precisam avançar para 
além das denúncias e da constatação da realidade. A construção teórica é 
fundamental para que se possa perspectivar mudanças consistentes na 
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realidade e extrapolar o campo do mero ativismo. Com isso não se quer 
afirmar a ineficácia da militância, mas, sim, enfatizar que militância sem 
consistência de reflexão e análise ancorada em suportes teóricos sólidos, 
não auxilia muito a liberação da situação denunciada aqui.  

Possuir algum dinheiro e um espaço individual era considerada 
condição fundamental para a mulher poder viver a sua identidade, segundo 
Virginia Woolf sustentava em seu ensaio/monólogo Um Quarto Para Si, de 
1929. Escritora inglesa, bem-nascida, para quem o dinheiro não faltava, 
assim como espaço próprio em sua mansão frequentada pela elite 
intelectual da época, Virginia colecionou viagens, maridos e amantes dos 
dois sexos, vivendo como poucas mulheres de seu tempo. Tudo isso, 
entretanto, não a livrou do suicídio.  

O que quer uma mulher, afinal? Como o sujeito se constitui mulher, 
talvez deva ser perguntado também. O que significa ser mulher no mundo 
em que vivemos? Ainda que próximos do século XXI, que perdas, que 
custos, que sofrimentos, isso implica? São perguntas que a Psicologia 
precisa se colocar neste final de milênio sob o risco de perder o bonde da 
História, bonde este que as mulheres não estão se recusando a conduzir.  
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Psicologia e relações de gênero: a socialização do gênero feminino e 
suas implicações na violência conjugal em relação às mulheres 

Nara Maria Batista Cardoso* 

Introdução 

A violência ocorre em diferentes lugares em diferentes culturas. 
Independe do nível socioeconômico ou das características culturais, pois 
desde há muito tempo está enraizada na formação sociocultural de muitos 
países (Dobash e Dobash, 1977-1978, 1979; Lerner, 1986).  

Em nosso país, a violência em relação às mulheres como problema 
social aparece, por exemplo, na impunidade dos responsáveis por crimes 
violentos (refletida, principalmente, no argumento da defesa da honra para 
eximir os homens da culpa das agressões e dos assassinatos de mulheres), 
nas falhas gerais dos sistemas criminais ao investigar e instituir processos. 
Como objeto de preocupação e de ações sociais mostra-se, por exemplo, 
nos Movimentos de Mulheres, o desenvolvimento de Campanhas, na 
criação pelas administrações estaduais e federais, de Institutos e Conselhos 
que tratam da condição feminina e no estabelecimento de Centros de 
Atenção à Mulher.  

Na realidade brasileira, embora os dados (IBGE, 1988; Starling, 
1992; Thomas, 1992) referentes à violência em relação às mulheres sejam, 
ainda, incipientes e recentes, já confirmam a gravidade do problema e a 
necessidade urgente de ações que solucionem ou pelo menos amenizem esta 
séria situação que avança em todos os segmentos da sociedade e é agravada 
pelas condições de dificuldades sociais, econômicas e educacionais da 
maioria da população brasileira. O problema da violência faz parte do 
cotidiano das relações entre homens e mulheres no Brasil. Pode-se 
considerá-lo como um grave problema enraizado no tecido social brasileiro.  

Modificar esta situação não depende somente da intervenção da polícia, 
senão, principalmente, ele medidas emergenciais e de políticas públicas que 
promovam transformações culturais, psicossociais e econômicas.  

                                                 
* Psicóloga, Mestre em Psicologia Social e da Personalidade, Professora da Universidade de 
Santa Cruz do Sul, aluna de curso de formação em Terapia Familiar Sistêmica. 




