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1. RESUMO 

 

Não é raro nos depararmos com expressões que inferiorizam as mulheres e as 

colocam apenas em posição de cuidadora do lar e da família. Ao longo da história, o 

sexo feminino foi visto como inferior intelectualmente e somente apto para a 

reprodução e afazeres domésticos. Tais expressões, tão populares na nossa cultura, 

não permaneceram apenas no senso comum e acabaram refletindo-se na 

neurociência. Levando em conta esses aspectos, o presente artigo propõe-se a 

conferir estudos neurocientíficos que buscam dicotomias encefálicas entre homens e 

mulheres, a fim de listar diferentes funções cerebrais sobre olhares deterministas. 

Com esse objetivo em mente, fizemos um levantamento bibliográfico de pesquisas 

acadêmicas que se propuseram a analisar as metodologias utilizadas nesses estudos 

com o propósito de afirmar uma certa imparcialidade e um suposto sexismo contido 

nessas pesquisas da neurociência. Os resultados obtidos evidenciam o termo utilizado 

por pesquisadoras denominadas de “neurofeministas” de que tais pesquisas podem 

ser chamadas de neurossexismo. Com isso, buscamos discutir e alertar a comunidade 

científica para o perigo contido nesses estudos que levam em conta somente o 

determinismo biológico, mesmo com as novas descobertas sobre a plasticidade 

cerebral.   
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2. INTRODUÇÃO 

 

Ao longo da história, o sexo feminino foi visto como inferior intelectualmente e 

somente apto para a reprodução e afazeres domésticos, enquanto o sexo masculino 

sempre foi visto como sendo superior tanto fisicamente como intelectualmente. Ideias 

como essas eram afirmadas em livros como o de Paul Julius Moebius, intitulado A 

inferioridade mental da mulher (1900). Essa visão tornou-se tão forte culturalmente 

que não permaneceu apenas no senso comum, mas acabou refletindo-se em estudos 

neurocientíficos que começaram a tentar buscar incessantemente entender essas 

diferenças e descobrir caraterísticas pertencentes a homens e mulheres.  

Contudo, diversas críticas, como as levantadas pela biomédica,Marina Nucci, 

em seu estudo intitulado “‘Não chore, pesquise! – Reflexões sobre sexo, gênero e 



ciência a partir do neurofeminismo”, publicado em 2015, estão sendo direcionadas a 

essas pesquisas com a finalidade de combater aspectos deterministas. Estudos, como 

os que apontam que as mulheres têm melhor desenvolvimento da linguagem, 

inteligência emocional e foco em múltiplas atividades, enquanto os homens têm 

melhores aptidões em matemática e foco centralizado (RENNÓ, 2014), poderiam ser 

utilizados como forma de segregação entre os sexos, o que não é um modo de pensar 

tão distante, já que os cientistas sociais já advertem sobre as desigualdades salariais 

e de oportunidades entre esses dois grupos. 

Afim de contrapor e criticar essas pesquisas, um grupo de cientistas das áreas 

de humanas e biológicas, intituladas de “neurofeministas”, tem utilizado o conceito de 

plasticidade cerebral como argumento para trazer novos olhares acerca de aspectos 

culturais. Apesar de existirem algumas discordâncias, essas pesquisadoras estão 

agindo conjuntamente a fim de comprovar a hipótese de que os aspectos inatos nada 

mais são do que a junção entre natureza, cultura, gênero e sexo. Em outras palavras, 

observamos os aspectos bioculturais, analisando, assim, o perigo dessas pesquisas 

no âmbito cultural e científico. A finalidade desse grupo não é apenas criticar, mas 

também alertar sobre os possíveis atrasos que esses estudos trazem para a 

neurociência. 

Outro conceito utilizado pelas neurofeministas é o “neurossexismo”, que nada 

mais é do que o nome dado a essas pesquisas que há anos vêm buscando 

frequentemente diferenciar os gêneros com base nas afirmações do senso comum, 

sustentando, assim, essa visão inferiorizada que a mulher tem não só no meio cultural, 

mas também no meio cientifico. O que nos leva à seguinte questão: será que a 

suposta sexualidade do cérebro pode ser descrita como um neurossexismo? 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GERAL  

 

O presente artigo tem como objetivo geral revisar alguns estudos sobre 

supostos aspectos deterministas que colocam homens e mulheres em diferentes 

níveis de intelectualidade a partir de pressupostos levantados pelo senso comum que 

refletiram em pesquisas científicas.  

 



3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Os objetivos específicos deste trabalho foram: 

• Discutir os novos avanços em relação à plasticidade cerebral levantados 

recentemente pela neurociência e utilizados como argumento por um grupo 

de cientistas das áreas de humanas e biológicas intitulado de 

“Neurofeministas”; 

• Verificar os resultados de certas apurações levantadas sobre o Quociente 

de Inteligência elaborados por psicólogos da década de 20, estabelecendo, 

com isso, um olhar crítico sobre essas supostas habilidades e os possíveis 

atrasos que tais estudos podem trazer no âmbito de inclusão das mulheres 

na sociedade; 

• Analisar um novo conceito elaborado para a definição das pesquisas que 

buscam incessantemente habilidades dicotômicas, o chamado 

Neurosexismo. 

 

4.  METODOLOGIA 

 

Para a realização desse trabalho, foi utilizada revisão bibliográfica, no intuito de 

dar suporte à investigação escolhida. Por um lado, a abordagem abrangeu aspectos 

gerais sobre as dicotomias encefálicas entre homens e mulheres. Por outro lado, 

também foram revisadas e discutidas pesquisas acadêmicas que se propuseram a 

analisar as metodologias utilizadas nesses estudos com o propósito de afirmar uma 

certa imparcialidade e um suposto sexismo contido em pesquisas da neurociência. 

A revisão bibliográfica foi realizada principalmente por meio de artigos 

científicos, disponíveis no Google Acadêmico, indexados no SCIELO e por consulta 

realizada em materiais disponíveis na biblioteca da Faculdade Anhanguera 

Educacional de Guarulhos.  

 

5. DESENVOLVIMENTO E ARGUMENTAÇÃO 

 

5.1. O CÉREBRO E AS CONCEPÇÕES DICOTÔMICAS  

 



Através de levantamentos bibliográficos de estudos feministas feitos nas 

últimas décadas sobre a revisão de metodologias, foi possível observar reflexos de 

certa parcialidade científica em algumas pesquisas que buscam evidenciar supostas 

diferenças encefálicas entre ambos os sexos, como evidencia o artigo intitulado “O 

Sexo do Cérebro: uma análise sobre gênero e ciência” (2010), de Marina Fisher Nucci, 

questionando a suposta objetividade e neutralidade nessas pesquisas.  

As raízes dos estudos sobre dicotomias cerebrais datam das primeiras 

ilustrações de esqueletos anatômicos, mais precisamente do ano de 1730. Já nesta 

época, era possível notar o olhar denotado de um pré-conceito a partir da análise dos 

cientistas da época. Segundo a historiadora Ana Paula Martins (2004) em seu livro 

intitulado “Visões do feminino: a medicina da mulher nos séculos XIX XX”, já houvera, 

a princípio, uma materialização do corpo feminino, denotado como frágil (fisicamente) 

e delicado na figura do esqueleto de crânios menores, ossos finos e pélvis larga, para 

evidenciar a função que sempre foi atribuída à mulher: a maternidade. Tais hipóteses 

sobre essas supostas diferenciações surgiram na mesma época em que aconteciam 

a Revolução Francesa, que pregava o lema “liberdade, igualdade e fraternidade”, e as 

primeiras discussões acerca dos direitos civis das mulheres, entre os séculos VXII e 

XVIII (ROHDEN, 2001). De acordo com a antropóloga Fabíola Rohden, em seu livro 

Uma ciência da diferença: sexo e gênero na medicina da mulher:  

A onda de reformas e igualitarismo, longe de provocar uma revolução 

também nas representações médicas sobre a natureza dos seres humanos, 

acaba, ao contrário, originando uma reafirmação sem precedentes da sua 

condição biológica e dos papéis sociais atribuídos a cada sexo (ROHDEN, 

2001, p.29). 

Outro estudo bastante intrigante é o livro intitulado A mulher e a sociogenia, do 

médico brasileiro Lívio de Castro (1983, apud ALMEIDA, 2007), que se pautava em 

ideias darwinistas e estudos antropológicos e fisiológicos para fomentar hipóteses 

materialistas que concebiam que a suposta “inferioridade” mental da mulher eram de 

ordens físicas, mais especificamente cerebrais, partindo de um ponto de vista 

totalmente diferenciado de sua época, em que se acreditava que este “atraso” advinha 

de aspectos ginecológicos.  Ainda nesse sentido, o antropólogo Léonce Manouvrier, 

no qual Castro se inspirou, sustentava a inferioridade do cérebro feminino baseado 

em comparativos feitos entre crânios de ambos os sexos que demonstravam uma 



maior saliência do cérebro masculino, fosse pelo volume, forma ou peso (MARTINS, 

2004). 

Os estudos biológicos e médicos de sua época, eram bastante pautados na 

matemática e estatística, a fim de evidenciar modelos explicativos, cujo principal 

objetivo era hierarquizar supostas diferenças, como bem cita Ana Paula Martins:  

Procurou-se coletar o maior número possível de dados sobre o crânio e o 

cérebro humano e distribuí-los em séries ou quadros estatísticos para assim 

formular as premissas consideradas verdadeiras e passíveis de 

generalização. Todo o conhecimento citado por Castro partiu desta crença na 

positividade do fato observável e mensurável, núcleo material e 

inquestionável da verdade (MARTINS, 2004, p. 247). 

Além de todos esses estudos que buscavam analisar diferenças em relação a 

variáveis como volume e o peso, alguns estudos vão mais além e apresentam um 

cérebro masculino com maior densidade de células e uma maior assimetria. Ou seja, 

algumas tarefas realizadas pelo sexo masculino são elaboradas por um só hemisfério 

cerebral, enquanto as mulheres dividem a produção desse mesmo exercício entre os 

hemisférios direito e esquerdo (ROLNIK, 2005). 

Também foram constatadas diferenças em relação a certas atividades 

cognitivas. Em um famoso debate entre o psicometrista inglês Eysenck e o psicólogo 

social americano Kamin, Eysenck declarou que os homens obtêm maiores 

pontuações em tarefas relacionadas à percepção visual-espacial, enquanto as 

mulheres apresentam maiores resultados em atividades léxico-verbais (FLORES-

MENDONZA, 2000). Alguns experimentos controlados em laboratório chegaram à 

conclusão de que ambos os sexos chegam ao mesmo lugar e ao mesmo tempo, 

porém diferem na escolha de caminhos (ROLNIK, 2005). 

Ainda com relação às aptidões específicas, as autoras Eleanor Maccoby & 

Carol Jacklin, em revisões feitas de trabalhos científicos, afirmam que os homens 

conseguem pontuações elevadas em atividades de informação geral, em tarefas de 

raciocínio aritmético e aptidão espacial, como já mencionado, enquanto que as 

mulheres obtêm melhores pontuações em funções da fala, como uso gramatical da 

linguagem, atividades de soletração e em tarefas de memória (FLORES-MENDONZA, 

2000). 

Com relação ao famoso quociente de inteligência, os primeiros estudos, 

datados do século XX, são marcados por publicações como a do livro do fisiologista 

Paul Julius Moebius intitulado A inferioridade mental da mulher (1900), no qual 



exclamava: “A mulher não contribuiu com coisa alguma para o desenvolvimento da 

ciência e é inútil esperar algo dela no futuro” (MOEBIUS, 1900). Dizeres como o de 

Moebius levavam em conta uma maior variabilidade intelectual contida na categoria 

masculina do que feminina por conta de um maior número de superdotados e 

deficientes mentais homens do que mulheres, alimentado a ideia de que haveria uma 

suposta homogeneidade intelectual no grupo feminino (FLORES-MENDONZA, 2000).  

Com relação a essa maior variabilidade, a autora Carmen Flores-Mendoza aborda o 

seguinte estudo: 

Andrés-Pueyo e Zaro (1998) relatam as experiências da psicóloga americana 

Leta Hoollongworth e o estudo efetuado por Lewis Terman e Catherine Miles 

(também psicólogos americanos) na década de 20. Os resultados desses 

pesquisadores apontavam menor QI no grupo das mulheres que no grupo 

dos homens, embora se tenha observado que havia, neste último grupo, 

maior número de deficientes mentais e de superdotados (FLORES-

MENDONZA, 2000, p. 27). 

Por fim, é importante ressaltar que atualmente algumas das afirmações 

dicotômicas, como a do quociente de inteligência, foram negadas, constatando-se não 

haver diferenciação significativa (Feingold,1988). Porém, em relação às diferenças 

anatômicas e certas aptidões encefálicas, elas ainda permanecem, mesmo havendo 

um novo olhar que enfatiza a importância cultural no desenvolvimento do cérebro: a 

plasticidade cerebral. 

 

5.2. DETERMINISMO X PLASTICIDADE CEREBRAL 

 

A ideia de que existem diferenças biológicas, sejam elas cerebrais, hormonais 

e até mesmo evolutivas entre os sexos, não é nova. Desde o início da neurociência, 

a dicotomia encefálica se tornou uma grande discussão de cunho cientifico. Diversos 

estudos, como os feitos pelos neurocientistas do século XX, que afirmam que o lobo 

frontal (área do cérebro responsável pelos processos cognitivos) é menos devolvido 

nas mulheres do que nos homens, ressaltam essa suposta inferioridade feminina, 

enfatizada pelo senso comum e refletida no meio cientifico. 

Porém, segundo Cossete (2012), essa inferioridade, que antes era um 

consenso entre os cientistas, atualmente não é mais vista da mesma forma. Hoje, fala-

se de diferentes características particulares, sejam elas psicológicas, intelectuais ou 

comportamentais, como sendo características que sofrem influências não só 



biológicas, mas também culturais, o que nos leva ao conceito de plasticidade cerebral. 

Segundo o Neurocientista Roberto Lent (2008), a plasticidade é a capacidade do 

tecido nervoso de alterar, de modo mais ou menos prolongado, sua função e forma 

de acordo com as influências ambientais que o atingem. 

 A plasticidade cerebral vem sendo usada como argumento por um grupo de 

cientistas das áreas de humanas e biológicas, intitulado “neurofeministas”, que trouxe 

um novo olhar acerca dessas discussões. Para a Neurofeminista Catherine Vidal, o 

conceito de plasticidade: 

Desafia as velhas dicotomias natureza e cultura, mostrando que os 

fenômenos da existência e da experiência humana são simultaneamente 

biológicos e sociais. Especificamente, ele permite uma nova visão para a 

questão das diferenças cerebrais entre os sexos (VIDAL, 2012 p. 297-298). 

Baseadas nisso, as  neurofeministas formaram a rede internacional  

NeuroGenderings, com o intuito de criticar esse dimorfismo sexual com base na 

revisão metodológica dos estudos sobre a dicotomia cerebral, a fim de produzirem 

estudos avançados nas pesquisas neurocientíficas, pois acreditam que tais estudos 

estão atrasando o desenvolvimento da neurociência, além de provocar ainda mais a 

segregação da mulher no meio científico, já que tais pesquisas apontam que as 

mulheres têm mais facilidade nas áreas de linguagem, enquanto os homens têm mais 

facilidade nas áreas de exatas. Ou seja, as neurofeministas estão lutando contra os 

estereótipos masculinos e femininos conhecidos como “Neurossexismo”. 

 

5.3.  O INTITULADO NEUROSSEXISMO 

 

Há quem sustente o argumento que afirma que lugar de mulher é como 

cuidadora do lar, e outros que se dizem atingidos negativamente pela introdução das 

mulheres em certos locais de trabalho, como é o caso das Forças Armadas. Um relato 

que exemplifica bem essa dificuldade foi descrito em um artigo denominado 

Masculinidades e Feminilidades nas Forças Armadas: uma etnografia do ser militar, 

sendo mulher, da autora Cristina Silvaː 

Uma capitã nos relatou que, quando foi fazer um curso no CEP – Centro de 

Estudos de Pessoal do Exército –, em 1989, ela era a única mulher militar 

praça (sargento) e conseguiu passar em primeiro lugar no curso, ser a 01. No 

dia da formatura, o comandante do CEP lhe falou: “mas como é que você 

vem aqui tirar o primeiro lugar dos meus sargentos? (SILVA, 2007). 



Casos como o descrito acima são sustentados pelo estereótipo reafirmado 

diariamente no senso comum, principalmente pela indústria cultural. Na mídia 

televisiva, são bastante explorados os termos “mulher” e “feminino” em programas 

destinados a esse público alvo, nos quais se ratifica o modo como determinado grupo 

deve agir (MIRA, 2003). 

A crença nesse “determinismo biológico”, que resultou nas questões relativas 

a “superioridade” e “inferioridade”, resultaram no neurosexismo, que nada mais são 

do que estudos neurocientíficos que definem diferenças encefálicas que sustentam 

essa visão estereotipada com relação aos sexos, o que pode exemplificar, também, a 

perpetuação e rotulação do lugar de “inferioridade” destinado a mulher. 

Com isso, os chamados neurosexistas criaram uma lista de diferenciações 

funcionais que definem áreas específicas do cérebro, que incluem linguagem, 

processamento espacial, empatia e aprendizagem, dentre outros, a fim de estabelecer 

parâmetros lógicos que enquadram homens e mulheres em determinadas categorias 

de “melhor” ou “pior” em certas atividades.  

Parâmetros como esses impactam profundamente questões econômicas, de 

empregabilidade, educação e status social do sexo feminino, tornando assim ainda 

mais árdua não só a luta pela independência da mulher, mas também o respeito a 

suas escolhas e seu modo de vida. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar das pesquisas sobre a plasticidade cerebral terem mais de cinquenta 

anos (LURIA, 1973), grande parte dos cientistas ainda se baseiam em pesquisas 

desatualizadas que afirmam a existência dessas diferenças entre os sexos. Porém, 

deveríamos, na verdade, nos questionar sobre a relevância desses trabalhos para a 

comunidade cientifica e social, pois, de fato, o que realmente sabemos é que reforçar 

o conceito que distingue funções entre os sexos pode dificultar a luta pelos direitos 

igualitários entre os gêneros.  

Inicialmente, devemos questionar a filosofia por trás desses estudos. Qual o 

objetivo que nos leva a querer apontar qual dos sexos possui melhores aptidões em 

determinada atividade? Quais agravantes políticos e sociais essas pesquisas 

poderiam trazer para a sociedade? Em seguida, poderíamos pensar sobre a finalidade 

da construção cientifica, pois é nítido que o objetivo político por detrás da filosofia das 



pesquisas que teêm como intuito hierarquizar é, na verdade, promover ainda mais a 

opressão.  

Pode-se concluir que não só houve uma busca incessante de estruturação dos 

indivíduos através do uso de instrumentos estatísticos, como também pouca 

observação dos fragmentos socioculturais. Como pensar em aspectos imutáveis, 

sendo que a própria evolução das espécies está em constante transformação?  

É necessário que novas análises sobre a finalidade desses estudos continuem 

sendo feitas, e que os neurocientistas avancem ainda mais nas questões envolvendo 

a plasticidade cerebral levando em conta as pautas de gênero, ambiente, sexo e 

cultura. As discussões sobre as pesquisas de cunho sexistas devem continuar sendo 

debatidas na busca de uma ciência que procure não rotular os membros de sua 

própria espécie, para que avancemos nas investigações que busquem incluir ao invés 

de oprimir. 
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