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Psicologia e relações de gênero: o gênero da ciência psicológica  

Tânia Mara Galli Fonseca * 

Este trabalho pretende abordar uma importante questão trazida pela 
epistemologia feminista que se faz presente nas atuais discussões a respeito 
da estrutura do conhecimento e dos modos de sua produção. Parte do 
pressuposto de que a “generificação” do mundo e dos seus sujeitos também 
estrutura a própria produção científica que assume, em diversas de suas 
tradições, a tendência hegemônica de masculinizar seus conteúdos, colocando-
se como propagadora de noções que neutralizam, ocultam e obscurecem os 
sujeitos, vistos desde uma perspectiva universalizante. A Psicologia enquanto 
ciência tem sido tradicionalmente estruturada desde a desmaterialização de 
seu objeto de estudo, tratado de forma geral, como o homem, o qual passa a 
ocupar uma posição de sujeito metafísico e transcendental.  

A linguagem científica, seja ela psicológica ou não, não é inocente, 
mostrando-se marcada pelas implicações da dominação masculina/ 
subordinação feminina que atravessam os processos e práticas sociais em 
geral. Teóricos/as como Valerie Walkerdine (1995, Mary McCanney 
Gergen (1993), Françoise Collin (1992) dentre outros/as, têm apontado para 
a problemática da ciência desde seus fundamentos epistemológicos, 
tornando possível análises da estrutura do conhecimento desde o enfoque 
patriarcal e a perspectiva androcêntrica. No cenário brasileiro, Albertina de 
Oliveira Costa e Cristina Bruschini (1992), Maria Odila Leite da Silva Dias 
(1992), Maria Luiza Heilborn (1992), Heloisa Buarque de Hollanda (1994) 
são algumas das autoras feministas que têm apontado para o fato, uma vez 
que consideram, tal como a historiadora Joan Scott (1995,86), que o gênero 
como “forma primária de dar significado às relações de poder”, revela-se 
como elemento constitutivo das relações sociais, implicando sua presença 
em elementos inter-relacionados tais como os símbolos culturalmente 
disponíveis, os conceitos normativos expressos nas doutrina educacionais, 
religiosas, científicas, políticas e jurídicas, as organizações sociais e as 
identidades subjetivas. Se a categoria gênero refere-se a uma das formas 
simbólicas de hierarquizar e ordenar o universo em termos de um princípio 
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de valor (Heilborn, 1992) e se encontra-se imbricado na produção da ordem 
social para além de se referir apenas às identidades subjetivas, e, mais 
ainda, se seus efeitos de subordinar as mulheres ou tudo o que possa vir a 
ser relacionado à feminilidade mostram-se como fatos regulares e de longa 
duração, há mesmo que se pensar, tal como mostra Michelle Perrot (1988), 
ter havido e estar havendo uma orquestração ampla de diversos 
equipamentos e agentes sociais – cada um a seu tempo e época –, no sentido 
da celebração do masculino como o ponto culminante do humano, como 
exclusivo detentor de tal estatuto Se, por outro lado, atenta-se para as 
funções que as ciências sociais e humanas têm desempenhado ao longo de 
seu desenvolvimento no tocante à regulação e normatização do social, 
pode-se avançar na convicção de não tratar-se o empreendimento científico 
de iniciativas desinteressadas e imunes aos padrões da época e da temporal 
idade em que se constituíram.  

A inauguração de muitas das tradições da ciência psicológica deu-se 
numa conjuntura histórica permeada pela necessidade de instaurar 
mudanças no modo de governo, especialmente das populações urbanas. De 
acordo com Walkerdine (1995, p.209), novas abordagens científicas foram 
instauradas enquanto instalava-se um governo “centrado na administração 
científica das populações”. Desta forma, as ciências sociais e humanas 
(psicologia e sociologia, por exemplo) “tornaram-se incorporadas às 
‘tecnologias’ para regular as populações”.  

Se os produtos da ciência podem ser considerados como efeitos de 
regimes de verdade, ou seja, não como verdades absolutas e sim como 
resultantes de processos históricos determinados a cada contexto social; se 
os regimes de verdade segundo Foucault (1979) se territorializam e 
desterritorializam desde as forças de poder circulantes no discurso social, 
tornando-se por elas estruturados e passando igualmente a estruturantes; se 
a parte central da moderna estratégia de governo é a de “produzir um 
cidadão governável, obediente, cumpridor das leis, (e que este) deve ser 
produzido por técnicas que não são necessariamente de supressão direta, 
mas que transformam as características desejáveis em normais e naturais” 
(Walkerdine, op.cit.: 210), há que se reconhecer simultaneamente tanto a 
impossibilidade da neutralidade científica como a eficácia da ciência quanto 
ao seu poder performativo estruturante, capaz de dizer as espécies que o 
mundo contém e as que dele se encontram excluídas. Implicadas com o 
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poder de influenciar com as palavras, com o poder de nomear e de 
subjetivar, a psicologia, como outras ciências, tem cultivado tradições que, 
ao se afirmarem como politicamente neutras, configuram justamente as 
condições do ocultamento do poder de suas “verdades” que, uma vez 
consideradas de forma absolutizadas e inquestionáveis, se colocam como 
violência simbólica o que, em termos bourdieuanos (Pierre Bourdieu, 
1989), significa obter o consentimento das estruturas subjetivas à sua 
própria dominação.  

A participação da ciência como forma de poder a serviço da 
dominação e da domesticação social tem se constituído como uma especial 
via da reprodução social e cultural das desigualdades e das subordinações, 
sejam elas de classe, gênero, raça/etnia e de idade, dentre outras.  

A ciência psicológica tradicionalmente tem se dito apolítica; nega o 
poder simbólico que contém e que se torna o sustentáculo legitimador da 
categorização conveniente dos agentes sociais em homens e mulheres, 
fixados/as rigidamente em estereotipias de papéis sexuais; tais estereótipos 
são ao mesmo tempo vazios e transbordantes por fazerem calar e silenciar a 
imensidão de possibilidades de vir-a-ser homem e mulher. As atuais formas 
de “generificar” machos e fêmeas enquanto herdeiros sociais, nada mais 
fazem do que enfatizar as desigualdades entre os gêneros, impondo tanto 
aos homens como às mulheres, formas de domínio/subordinação alocadas 
numa economia de trocas simbólicas que torna os homens dominados por 
sua própria dominação e as mulheres, dominadas pelos homens e distantes 
do estatuto de humano.  

Ao ocultar-se sob a falsa aparência apolítica, a psicologia, enquanto 
ciência e profissão, torna-se capaz de incluir-se naquilo que Foucault (1977) 
denomina de “ortopedia moral”; ao despolitizar a si própria, ela também 
despolitiza os próprios sujeitos sociais, concebendo-os como “seres 
humanos” passíveis de serem generalizados em suas diferenças, dotados de 
“natureza” que deve ser desvendada, passíveis de serem apreendidos desde 
uma concepção de mente/psíquico muito assemelhada à imaterialidade de 
uma “alma” e de uma essência. Tornados genéricos, tornados homogêneos 
e dedicados a um padrão central de normalidade, os sujeitos tendem a se 
professar no código das crenças instituídas sobre eles, não suspeitando, tal a 
eficácia da dominação a que estão sujeitos, tratarem-se de noções arbitrárias 
e culturalmente inculcadas em suas interioridades. Consentem, para 
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manterem e/ou se tornarem honrados/as, em se tornarem devotados/as 
convertidos/as ortodoxos/as. No terminal das identidades subjetivas, a 
dominação masculina, celebra sua reprodução! Não sem antes ter contado 
com a eficácia simbólica derivada dos discursos psicológicos que, quando 
não generalizam, universalizam e homogeneízam os sujeitos sociais, 
colocam-lhes atribuições de “papéis sexuais/sociais” cujos conteúdos nada 
mais fazem do que enfatizar o masculino e o feminino como categorias em 
oposição homóloga, e que respectivamente devem ser produzidas segundo 
uma recíproca e complementar diferenciação, que contém o poder de 
invisibilizar e retirar o poder das mulheres e do feminino, inferiorizá-las em 
relação aos homens, secundarizar suas capacidades intelectivas em favor de 
suas capacidades intuitivas, afetivas, domésticas e maternais. Nada mais se 
faz com isso do que reiterar padrões que incluem a metade da humanidade, 
– as mulheres –, nas massas dos excluídos sociais. Ao mesmo tempo, 
quando se coloca a tarefa de definir “papéis sexuais/sociais” atribuídos aos 
homens, a psicologia igualmente os homogeneíza e os tiraniza, produzindo 
em tais sujeitos, a necessidade vital de serem dominantes, ou seja, fortes, 
invulneráveis e capazes de uma suportabilidade ao racional destituído de 
emoções e sensibilidade. O peso de tais expectativas que se formam em 
torno de meninos e meninas, homens e mulheres, certamente não se pode 
adjetivar de justo e tampouco de humano.  

A psicologia como ciência tem, em algumas de suas importantes 
tradições, se estruturado como ciência que não admite a variabilidade, que 
procura determinar seus objetos de estudo desde critérios apriorísticos e que 
se constrói e consolida ao explicar a realidade humana não a partir da 
experiência de homens e mulheres e sim circunscrita a um conjunto de 
hipóteses pré-firmadas que se confirmam nos experimentos à medida que 
não se deixam desestabilizar pelas instabilidades que os objetos de estudo e 
da realidade apresentam. Tal psicologia, contudo, se mostra esgotada 
exatamente por construir um sujeito social simultaneamente insuficiente e 
excessivo, por reduzi-lo e constrangê-lo nas possibilidades de expressão e 
por impor-lhe caracteres tão gerais e universais que nele transbordam.  

Abstraindo a corporeidade como parte constituinte do sujeito, 
negando as condições materiais da existência do mesmo, tal psicologia tem 
sido também capaz, e não poderia ser diferente, de subsumir outras 
categorias de análise que impregnam o movimento de ruptura que acontece 
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entre as ciências sociais: a classe social, a idade, a raça/etnia. Centrada nos 
pressupostos ideológicos da branquitude, da heterossexual idade, da 
juventude e da riqueza econômica, o discurso de tal ciência psicológica 
coloca-se como eco da reprodução das dominações e explorações, 
configurando-se como braço científico favorecedor das exclusões sociais.  

Se os estudos feministas podem vir a auxiliar de alguma forma nesta 
problemática, acredita-se que uma delas deriva do fato de se revelarem e se 
assumirem distantes dos parâmetros da “ciência normal” (Kuhn, 1987, 
p.24), ou seja, mostram-se acolhedores das instabilidades das categorias de 
análise e mostram-se despudorados no que diz respeito ao acolhimento de 
tais vibrações que, como pesquisadores/as bem o sabemos, podem 
introduzir a incerteza e a indeterminação como companheiras constantes de 
nossa vigilância epistemológica. Da mesma maneira, os compromissos 
políticos dos estudos feministas, sua profunda articulação com os anseios de 
transformação social, sua estruturação íntima com as lutas contra as 
exclusões, podem se tornar, aos olhos dos psicólogos, como exemplo ético 
de ciência, como modo criativo e ao mesmo tempo “irado” na produção de 
conhecimentos que possam, sim, vir a ser o braço de uma outra 
governabilidade social, acolhedora tanto da multiplicidade como da plural 
idade e criatividade das populações.  
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