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Resumo 

Este artigo tem como objetivo investigar como os discursos produzidos no campo das 
neurociências têm sido representados e utilizados nos programas da televisão brasileira. Para tanto, 
analisamos dois programas de TV brasileiros – Globo Repórter e Fantástico – discutindo de que 
forma estão sendo construídas e representadas as masculinidades e feminilidades. Trazemos esta 
problematização a partir do campo teórico dos Estudos Culturais e de Gênero, nas suas vertentes 
pós-estruturalistas. Por esse viés, entendemos o gênero como construção social, histórica e cultural, 
produzida sobre as características biológicas dos sujeitos. Para produção dos dados, os episódios de 
cada programa analisado foram coletados de seus sites, bem como cada episódio foi gravado em 
vídeo cassete, com posterior transcrição. Para análise, utilizamos como metodologia algumas 
ferramentas foucaultianas para análise do discurso. Na análise percebemos que os programas 
televisivos investigados ao veicularem e utilizarem os discursos das neurociências nos ensinam 
modos de ser homem e de ser mulher, a viver as masculinidades e feminilidades de acordo com um 
padrão hegemônico. Comportamentos, habilidades, as profissões a que cada gênero é 
“biologicamente capacitado” desempenhar, as configurações familiares, entre outras características 
atribuídas a homens e mulheres, parecem estar inscritas no cérebro dos sujeitos, órgão apontado 
como responsável pela origem das distinções entre os sexos, tomado como protagonista de uma 
história de produção de verdade, centrada no discurso científico, para ditar o que é da “natureza” de 
cada um/a. 

Palavras-chave: neurociência; gênero; artefatos culturais. 

Abstract 

This article aims to analyze how speeches produced in the field of neurosciences have been 
represented and used in Brazilian television programs. Therefore, we analyzed two of these programs 
- Globo Repórter and Fantástico - discussing how the masculinities and femininities have been 
constructed and represented. We bring this problematization from the theoretic field of Cultural and 
Gender Studies,  in its post-structuralist strands. In this context, we understand the gender as a social, 
historical and cultural construction, produced based on the biological characteristics of the subjects. 
For the data production, the episodes of each analyzed program were collected in their respective 
websites, as well as every episode was recorded on video tape, with a posterior transcription. For the 
analysis, we used as methodology some Foucauldian tools for the speech analysis. In this process, 
we noticed that the investigated television programs, while transmitting and using speeches from 
neurosciences, teach us ways of being a man and being a woman, live masculinities and femininities 
following an hegemonic standard. Behaviors, abilities, the professions that each gender is “biologically 
capacitated” to perform, the family configurations, among other characteristics attributed to men and 
women, seem to be entered in the brain of the subjects, organ pointed as responsible for the origin of 
the distinctions between genders, taken as a protagonist to a history of truth production, centered on 
the scientific discourse to dictate what is from the “nature” of each one. 

Keywords: neuroscience; gender; cultural artifacts. 
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Introdução 

O presente artigo tem como objetivo investigar como os discursos produzidos no campo das 
neurociências têm sido representados e utilizados nos programas da televisão brasileira. Para tanto, 
analisamos dois programas de TV brasileiros – Globo Repórter e Fantástico – discutindo de que 
forma estão sendo construídas e representadas as masculinidades e feminilidades nestes programas.  

Para tanto,  no primeiro momento, apresentamos o referencial teórico no qual este estudo está 
fundamentado, traçando algumas considerações sobre os entendimentos de pedagogias culturais, 
gênero, verdade e discurso, bem como o que estamos entendendo como comunicação. No segundo 
momento, apontamos alguns aspectos teóricos, sociais e culturais os quais justificam a realização 
desta pesquisa com tais programas de televisão brasileiros. No terceiro momento, apresentamos os 
programas de TV analisados traçando um breve histórico sobre cada um, bem como apontamos e 
discutimos algumas de suas estratégias para veiculação e utilização dos discursos científicos. No 
quarto momento, apresentamos as estratégias metodológicas empregadas neste estudo, dissertando 
sobre o que se constitui como análise do discurso, de que maneira os dados foram coletados e quais 
categorias de análise emergiram. No quinto momento, analisamos os enunciados que destacamos de 
cada categoria de análise. E para finalizar, são apontadas algumas considerações sobre a pesquisa. 

Pedagogias culturais, discurso, verdade e gênero: sobre a teoria 

Instaurar e prescrever verdades sobre os corpos femininos e masculinos é uma prática observada 
desde o final do século XVIII, quando se assistia a uma intensificação das investigações sobre a 
diferença entre homens e mulheres, especialmente pelo campo da Medicina (Rohden, 2001). Nas 
últimas décadas, observamos que saberes produzidos pela Ciência – sobre saúde, funcionamento do 
organismo, cérebro, entre outros – são disseminados em diferentes espaços, destacando-se os meios 
de comunicação (Gomes, 2003). Sons, imagens, falas, entretenimento, curiosidades etc., são apenas 
algumas das estratégias que tornam a mídia televisiva este espaço de comunicação e informação, e 
também um dos mais potentes espaços que estão funcionando como (re)produtores de saberes e 
conhecimentos, formas de pensar e agir (Sabat, 2001).  

Revistas, programas de TV, propagandas, entre outros tantos meios midiáticos, têm funcionado 
como pedagogias culturais que ensinam modos de ser e de estar na sociedade. Trazemos esta 
problematização a partir do campo teórico dos Estudos Culturais nas suas vertentes pós-
estruturalistas. Os  Estudos  Culturais  estão  preocupados  com  questões  que  se  situam  na  
conexão entre cultura, significação, identidade e poder. A cultura está relacionada “com a produção e 
o intercâmbio de  significados – o  ‘dar e  receber de  significados’ – entre os membros de uma 
sociedade ou grupo”  (Hall, 1997, p. 02, [grifo do autor]). Conforme Silva (2004), a  cultura  é  um  
campo  de  produção  de  significados  no  qual  os  diferentes  grupos sociais,  situados  em  
posições  diferenciais  de  poder,  lutam  pela  imposição  de  seus significados à sociedade mais 
ampla, ou seja, “a cultura é um campo onde se define não apenas a  forma que o mundo deve  ter, 
mas  também a  forma como as pessoas e os grupos devem ser” (p. 133-134).     

Hall (1997) argumenta que a cultura envolve todas as práticas que não se encontram 
simplesmente inscritas em nossa genética, mas que “nos transmitem valores, que precisam ser 
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interpretados  significativamente  pelos  outros,  ou  que  dependem  do  significado  para  seu efetivo 
funcionamento” (p. 03). Assim, entendemos a representação como modo  de  produção  de  
significados  através  da  linguagem  –  sons,  palavras  escritas ou faladas, imagens eletrônicas ou 
impressas, notas musicais, objetos, gestos, entre outros – que representam para outras pessoas 
nossos conceitos, idéias, valores, pensamentos e sentimentos; que organizam e regulam as práticas 
sociais; que influenciam nossas condutas, modos de ser e estar  na  sociedade,  ou  seja,  quem  
somos  e  a  que  grupo  pertencemos;  que  demarcam  e sustentam a nossa identidade. Vamos 
aprendendo, desde muito cedo, a ocupar e reconhecer os lugares sociais, através de um complexo de 
forças e de processos que incluem instâncias como os meios de comunicação de massa, os 
brinquedos, a literatura, o cinema, a música, e que produzem, por exemplo, diferentes e conflitantes 
formas de conceber e de viver as masculinidades e feminilidades.  

Na perspectiva dos Estudos Culturais, as pedagogias são processos sociais que ensinam e se 
estendem a todas essas instâncias implicadas na produção e no intercâmbio de significados (Ribeiro, 
2002). Este conceito amplia a noção do educativo para além dos espaços e processos tidos como 
formais para a aprendizagem. Conforme destaca Soares e Meyer (2003), o conceito de pedagogia 
cultural nos remete a reconhecer e problematizar a relevância educacional e cultural das imagens, 
das tecnologias de informação e comunicação, ou seja, das relações que se estabelecem entre  

educação	  e	  cultura	  da	  mídia	  nos	  processos	  de	  organização	  das	  relações	  sociais	  e	  na	  
produção	  das	  identidades.	  Remete,	  também,	  para	  um	  importante	  deslocamento	  no	  
qual	  o	  currículo	  se	  desvincula	  e	  se	  projeta	  para	  além	  da	  escola,	  o	  que	  impõe	  uma	  
reconceptualização	  das	  próprias	  noções	  de	  escola,	  de	  currículo,	  de	  conhecimento	  
escolar	  (p.	  139).	  

De acordo com Fischer (1997), a mídia não apenas veicula discursos, mas os constrói e produz 
significados e sujeitos, particularmente a televisão, sendo um meio de comunicação social que 
“cotidianamente participa da constituição de sujeitos e subjetividades” na medida em que (re)produz 
“imagens, significações e saberes que de alguma forma se dirigem à educação de pessoas, 
ensinando-lhe modos de ser e estar na cultura em que vivem” (Fischer, 2002, p. 153). 

Cabe ressaltar que nesta investigação estamos entendendo os discursos na perspectiva 
foucaultiana. Neste sentido, conforme destaca Foucault, 

[...]	  analisando	  os	  próprios	  discursos,	  vemos	  se	  desfazerem	  os	  laços	  aparentemente	  tão	  
fortes	  entre	  as	  palavras	  e	  as	  coisas,	  e	  destacar-‐se	  um	  conjunto	  de	  regras,	  próprias	  da	  
prática	  discursiva.	  [...]	  não	  mais	  tratar	  os	  discursos	  como	  conjunto	  de	  signos	  
(elementos	  significantes	  que	  remetem	  a	  conteúdos	  ou	  a	  representações),	  mas	  como	  
práticas	  que	  formam	  sistematicamente	  os	  objetos	  de	  que	  falam	  (2005,	  p.	  54).	  

Os discursos são um conjunto de enunciados que se apoiam em formações discursivas e que são 
definidos em um determinado quadro de condições de existência. Neste sentido, os discursos não 
descrevem simplesmente objetos e, sim, produzem os objetos sobre os quais falam. O importante 
não é defrontarmos o discurso e o objeto ao qual se refere, mas, sim, examinarmos quais são seus 
efeitos de verdade, ou seja, determinar como eles são tomados como verdades. Para Foucault 
(2006), cada sociedade tem seu “regime de verdade”, ou seja, os tipos de discurso que admite e faz 
funcionar como verdadeiros, os mecanismos e as instâncias que distinguem os enunciados 
verdadeiros dos falsos, as diferentes técnicas e os procedimentos valorizados para se obter a 
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verdade e o estatuto dos que têm como função ditar o que funciona como verdade. Na sociedade 
ocidental, a “verdade” encontra-se centrada na forma do discurso científico e nas instituições que o 
(re)produzem, sendo de diferentes formas difundida e consumida, bem como “é produzida e 
transmitida sob o controle, não exclusivo, mas dominante, de alguns grandes aparelhos políticos ou 
econômicos (universidade, exército, escritura, meios de comunicação)” (p. 13). 

Neste sentido, ao analisarmos os programas de TV, Globo Repórter e Fantástico, pretendemos 
problematizar como os mesmos, ao utilizar e veicular os discursos das neurociências como 
“verdades” sobre os sexos, estão ensinando, reforçando, (re)produzindo e (re)significando 
determinadas formas de definir e viver as masculinidades e as feminilidades, o que é ser homem e o 
que é ser mulher. 

Este trabalho fundamenta-se em posicionamentos que utilizam o conceito de gênero como uma 
construção sócio-histórica produzida sobre as características biológicas (Louro, 2000). Por esse viés, 
gênero refere-se a um conceito elaborado inicialmente por feministas anglo-saxônicas, a partir do 
início da década de 70, que “queriam enfatizar o caráter fundamentalmente social das distinções 
baseadas no sexo” (Scott, 1995, p. 72). A expressão tinha como proposta uma rejeição do 
determinismo biológico presente no uso de termos como sexo ou diferença sexual. Com isso, as 
feministas buscaram demonstrar que a feminilidade e a masculinidade não são constituídas 
exclusivamente pelas características biológicas, mas sim por tudo o que se diz ou se representa a 
respeito destas características (Louro, 2004). Para Meyer (2003), este conceito acentua o fato de que 
como nascemos e vivemos em tempos, lugares e circunstâncias específicos, existem muitas e 
conflitantes formas de definir e viver as feminilidades e as masculinidades. Segundo Ribeiro e Soares 
(2007), isso não significa negar a biologia dos corpos, mas também considerar as construções 
culturais historicamente produzidas a partir de características de natureza biológica desses corpos, 
neste caso em relação às características dos sexos.  

Ancoradas nestes entendimentos e pressupostos teóricos, percebemos o corpus de análise deste 
texto como um conjunto de enunciados – das diferentes áreas do conhecimento, como: Biologia, 
Medicina, Neurociência, Psicologia – relacionados e conectados a diversas práticas culturais, e 
também a olhá-los como práticas que constituem sujeitos, corpos, gênero e sexualidades, modos de 
ser e de se relacionar no e com o mundo. Os enunciados discutidos neste artigo não são vistos como 
“realidades”, as quais deveriam ser desveladas, com sentidos escondidos que seriam revelados por 
uma teoria definidora, que decifrasse o que se queria dizer com isso ou com aquilo. Mas, sim, vê-los e 
percebê-los na sua materialidade, das coisas enunciadas em um determinado contexto temporal e 
espacial. Cabe, também, salientar que, ao realizar esta investigação, não tivemos a pretensão de 
negar a existência de diferenças biológicas entre homens e mulheres, mas de discutir e problematizar 
as chamadas interpretações biológicas, como “invenções”, como construções históricas, portanto, 
humanas e contingentes, que são produzidas a partir de fatos próprios, já imersos em teorias e com 
valores já carregados de teoria. Buscamos compreender que os conhecimentos científicos produzidos 
sobre as diferenças entre mulheres e homens são culturalmente construídos, que não são neutros e 
que se encontram imersos no contexto cultural e histórico, bem como pensar como são diferentes as 
maneiras de se interpretar um dado biológico. Esses discursos não apenas falam sobre o cérebro de 
homens e mulheres, mas ao mesmo tempo produzem e instituem modos de ser homem e de ser 
mulher na sociedade. 

Outro aspecto que deve ser salientado é que não estamos entendendo a comunicação como um 
simples processo de fluxo de informação entre o emissor e receptor, mas sim como algo que vai além 
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da técnica, que enfatiza certos valores e investimentos emocionais, e que ultrapassa a troca de 
signos ou de informações no sentido utilitário do termo. A interação existente entre o consumidor e a 
mídia nos permite perceber que o primeiro não pode ser entendido como sujeito que tem papel 
passivo diante dos meios de comunicação e informação. O sujeito tem a possibilidade de ter uma 
postura de interação com a mídia, ou seja, ele deixa de ser um simples consumidor de imagem, 
textos e sons para virar ator de sua própria vida cotidiana. Nessa vida cotidiana midiática o ser 
interage com a mídia (Gomes, 2010). Assim, os programas de TV trazem discursos e a partir desses 
que os espectadores são interpelados, atravessados ou não. Sendo os sujeitos constituídos por 
discursos, devemos investigar os produtos televisivos tendo como pressuposto de que nenhum 
sujeito é totalmente autônomo. Nesta direção, esta relação entre mídia e sujeito pode ser denominada 
como modo de endereçamento, ou seja, como uma forma de interpelação, uma maneira como se 
processa a convocação para que os sujeitos assumam determinadas posições e não outras 
(Ellsworth, 2001). Essa ação está relacionada no processo de constituição das identidades, numa 
relação que existe entre o espectador – com seus olhares, expectativas e experiências – e o próprio 
programa. A partir destas considerações, entendemos que os sujeitos neste processo sentem-se 
parte desta narrativa, estreitando a experiência entre eles e a televisão. 

Contextualização e justificativa da pesquisa 

Petersen e Bunton (2002), apontam que são poucas as análises sistemáticas das maneiras como 
a mídia possibilita a configuração de percepções e os entendimentos dos sujeitos no que diz respeito 
aos temas da Ciência. Neste sentido, a relevância da presente pesquisa em ter como objeto de 
análise programas da televisão brasileira os quais tinham como pauta a divulgação de estudos 
científicos acerca das questões de gênero. 

No Brasil a mídia é considerada como uma das principais fontes de informações da maioria das 
pessoas, conforme estudo divulgado em 2010, o qual aponta que mais de 40% da população 
brasileira passa mais de três horas por dia assistindo televisão. Deste percentual, 44,8% de mulheres 
afirmaram ficar mais de três horas diárias na frente da TV e 40,9% dos homens fizeram tal afirmação 
(Fonte: Ministério da Saúde/Brasil). 

A programação das emissoras televisivas brasileiras de canal aberto é majoritariamente nacional, 
sendo constituída, geralmente, por conteúdos de entretenimento (ficção, esportes e humor), seguidos 
pela informação (telejornalismo). Caracterizam-se como canais abertos aquelas emissoras cuja sua 
recepção é gratuita e têm a autorização pelo Governo Federal brasileiro para operar. Justificamos a 
escolha de programas que promovem a divulgação científica exibidos em canais abertos, pois apenas 
5% dos brasileiros assistem a TV a cabo (Fontes: Instituto de Estudos e Pesquisas em 
Comunicação/Comitê Gestor da Internet no Brasil/Intervozes), ou seja, assistem a uma programação 
de canais nacionais e internacionais mais ampla quanto a questões relacionadas à temática da 
Ciência, como, por exemplo,  Animal Planet, BBC World, Discovery Science, National Geographic, 
entre outros. 

A sociedade brasileira supervaloriza as imagens e cabe discutir como vão sendo construídas as 
representações sobre o masculino e o feminino em um produto de televisão. Com isso, torna-se 
relevante pesquisar como as questões de gênero são transformadas em símbolos pelos veículos de 
comunicação de massa. De acordo com Mira (2003), embora no ocidente tenham tentativas de 
diminuir distâncias que separam o “mundo masculino” do “mundo feminino”, ainda percebemos que é 
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grande a sua oposição no universo da cultura de massas, principalmente na televisão brasileira em 
que são mostradas nos diferentes programas apresentados representações de gênero tradicionais e 
conservadoras.  

Dentre os programas de TV brasileiros buscamos delimitar quais produções são direcionados para 
a divulgação dos conhecimentos científicos e na criação de representações do gênero masculino e 
feminino à população brasileira. Para tanto, escolhemos os programas Globo Repórter e Fantástico, 
da Rede Globo de televisão, pois ambos têm uma ampla audiência – em média 30 pontos no Ibope, 
por ter mais de 30 anos de existência, além de serem produzidos pela maior emissora brasileira e 
apresentarem formatos televisivos muito específicos, que parecem criar representações e significados 
sobre os discursos científicos e, mais especificamente, o que é ser homem e mulher. Ibope é a sigla 
do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, o qual realiza pesquisas em vários ramos no 
Brasil e em mais 11 países da América Latina. Em cada cidade onde é realizada a medição de 
audiência de TV, o Ibope sorteia um conjunto de domicílios que representa a população. Com a 
autorização dos/as moradores/as, é instalado um aparelho em cada televisor da casa (peoplemeter), 
que identifica e registra automaticamente qual canal está sendo assistido. O IBOPE mede a audiência 
de até quatro televisores de cada domicílio. Participam da amostra pessoas de ambos os sexos, com 
mais de quatro anos de idade, que residem em áreas urbanas e fazem parte das classes A, B, C, D 
ou E, de acordo com o Critério de Classificação Econômica Brasil. 

A partir dessas considerações, a escolha dos dois programas televisivos analisados neste artigo, 
Globo Repórter e Fantástico, justifica-se pelo fato de que um canal de TV como a Rede Globo, no 
qual são exibidos e que se caracteriza por sua audiência e grande abrangência populacional, nacional 
e internacional. Para alcançar brasileiros/as que moram em outros países, que não o Brasil, foi 
lançada em 1999 a TV Globo Internacional, um canal Premium à la carte, transmitido 24 horas via 
satélite, cabo e IPTV com qualidade digital, totalmente em português. Seu público-alvo é de 
aproximadamente 5,5 milhões de pessoas, incluindo brasileiros, portugueses, entre outras. 
Atualmente, a TV Globo Internacional está disponível em 115 países, com aproximadamente 550.000 
assinantes premium nos cinco continentes: África, Américas, Ásia, Europa e Oceania. Oferece uma 
programação diária de entretenimento. São mais de quatro mil horas/ano de programas como 
telenovelas, minisséries, festivais de música, programas infantis, carnaval, programas humorísticos, 
filmes brasileiros, documentários, noticiários e esporte, podendo ser considerado uma das instâncias 
produtoras e veiculadoras de determinadas formas de viver e definir as masculinidades e 
feminilidades.  

Dessa forma, entendemos que tais programas fornecem modelos daquilo que significa ser homem 
ou mulher no Brasil. Através de suas representações possibilita aos sujeitos construir o seu senso de 
gênero, de classe, de etnia e raça, de nacionalidade e de sexualidade. 

Ainda justificamos a utilização de programas televisivos brasileiros como corpus de análise deste 
artigo pelo fato destes constituírem-se como uma pedagogia cultural que nos ensina modos de viver e 
perceber o mundo, bem como uma relevante ferramenta didático-pedagógica no ensino de Ciências e 
Biologia. O uso de diferentes artefatos – por exemplo, a mídia televisiva  – possibilitam à/ao 
professora/professor problematizar as diferentes representações e significados atribuídos ao corpo 
que circulam em nossa sociedade. Na formação inicial de licenciandos/as de Ciências e Biologia 
esses artefatos culturais também têm sido objeto de discussão possibilitando ampliar o entendimento 
de que vários são os espaços formais e não formais que possuem uma pedagogia, sendo assim, tal 
como a educação, as demais instâncias culturais são pedagógicas, ou seja, não são apenas artefatos 
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de informação ou entretenimento, mas formas de conhecimento que interpelam os sujeitos. Tal 
entendimento também pode ser percebido nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), os quais 
apresentam um conjunto de proposições que visam responder à necessidade de referenciais a partir 
dos quais o sistema educacional do Brasil se organize, a fim de garantir que sejam respeitadas as 
diversidades culturais, regionais, étnicas, religiosas e políticas que atravessam uma sociedade 
múltipla, de que a educação possa atuar no processo de construção da cidadania, tendo como meta o 
ideal de uma crescente igualdade de direitos entre os/as cidadãos/ãs. Uma destas proposições 
mencionadas é a de que os/as alunos/as não contem exclusivamente com o contexto escolar para a 
construção de conhecimento sobre conteúdos considerados escolares, sendo, assim a mídia 
considerada como uma das instâncias educativas que incidem sobre o processo de construção de 
significado desses conteúdos. Por isso, ressalta-se o quanto é importante que a escola as considere, 
as discuta e as integre ao trabalho docente. 

Cabe também salientar que no Brasil, devido às evidentes desigualdades existentes entre os 
sexos, no ano de 2003, foi criada a Secretaria de Políticas para as Mulheres a qual desenvolve ações 
conjuntas com todos os Ministérios e Secretarias Especiais do governo brasileiro, tendo como desafio 
a incorporação das especificidades das mulheres nas políticas públicas e o estabelecimento das 
condições necessárias para a sua plena cidadania.  Trazemos como exemplo de uma de suas ações, 
a implementação do programa “Pró-equidade de gênero: oportunidades iguais, respeito as 
diferenças”, o qual objetiva promover a igualdade de oportunidades e de tratamento entre homens e 
mulheres nas organizações públicas e privadas e instituições por meio do desenvolvimento de novas 
concepções na gestão de pessoas e na cultura organizacional. Além disso, destacamos que no site 
dessa Secretaria (http://www.sepm.gov.br/), existe um link intitulado “Observatório Brasil da Igualdade 
de Gênero”, o qual apresenta como um de seus eixos o “Comunicação e Mídia”. Conforme anunciado 
no site, este eixo visa reiterar o compromisso da Secretaria de Políticas para as Mulheres com uma 
demanda dos movimentos e organizações feministas de maior atenção aos veículos de comunicação 
e  instrumentos de mídia em circulação no Brasil, no que se refere à disseminação, nestes canais, de 
estereótipos culturalmente associados à imagem das mulheres na sociedade. O Observatório vem 
entendendo que comunicação e mídia são espaços prioritários para um monitoramento comprometido 
com demandas políticas pela melhoria da qualidade e do conteúdo antidiscriminatório das 
informações, mensagens e imagens veiculadas. 

Diante de tais considerações, torna-se relevante estudos sobre a mídia televisiva, pois essa é uma 
destas instâncias culturais que se constitui como um importante espaço produtor e veiculador de 
discursos que contribuem de forma decisiva para naturalizar e normalizar alguns padrões socialmente 
construídos. Entendidos como textos culturais, os programas televisivos, analisados neste artigo, são 
tomados como discursos que não apenas descrevem ou falam sobre o cérebro de homens e 
mulheres, utilizando-se dos enunciados produzidos pelo campo das neurociências, ao fazer isso, os 
mesmos instituem “verdades” e modos de viver e definir as masculinidades e as feminilidades. 

Apresentação e caracterização dos programas 

Para este estudo, analisamos dois programas televisivos: Globo Repórter, exibido em maio de 
2007 e Fantástico, mais especificamente a série “Sexo oposto” exibida no período de março a maio 
de 2008. Ambos os programas tratam de temas relacionados aos estudos das neurociências quanto 
às questões das diferenças cerebrais entre os sexos. 
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Esses programas analisados, por deter grande credibilidade e respeito das/dos telespectadoras/es 
brasileiros/as (Rubbo, 2007), atuam como propagadores de “verdades sobre  os gêneros” – sendo 
estas construídas pela linguagem biológica, marcadas pela autoridade da ciência (Louro, 2000). 
Neste sentido, a mídia televisiva analisada não apenas apresenta estudos e discursos da Ciência, 
mas, ao falar deles, atua também como “produtora de saberes e formas especializadas de comunicar 
e produzir sujeitos, assumindo nesse sentido uma função nitidamente pedagógica” (Fischer, 1997, p. 
61). É na construção da linguagem das peças audiovisuais que vão sendo delineadas as diferentes 
estratégias comunicativas de formar e também informar. 

Nesse sentido, passo a descrever mais especificamente cada programa analisado neste estudo. 

Globo Repórter: O Globo Repórter é um programa sobre comportamento, aventura, ciência e 
atualidades. Estreou na televisão brasileira em abril de 1973, desde então, tornou-se um dos 
programas jornalísticos mais assistidos, com cerca de 30 milhões de telespectadores/as toda 
semana. Foi criado para suprir uma carência do público de se aprofundar no conhecimento de 
assuntos polêmicos ou de interesse geral. A idéia inicial era a de criar um programa baseado no 
norte-americano 60 minutes da CBS News, um jornal baseado em entrevistas. Começou 
apresentando mais de uma matéria por semana, mas hoje prefere aprofundar-se em um único tema. 
O Globo Repórter conta com uma equipe própria de repórteres, que gravam as matérias, vai ao ar 
semanalmente, nas sextas-feiras às 21h45min, cada programa tem duração de 45 minutos. 
Salientamos que a cada semana uma temática diferente é abordada. Além disso, no site do Globo 
Repórter ficam disponíveis todas as edições do programa, informações sobre a equipe de 
profissionais que as produzem, bem como um espaço para que as/os telespectadoras/es escrevam 
suas dúvidas, sugestões ou comentários sobre os temas abordados a cada semana.  

A edição analisada neste trabalho intitulava-se “Um homem e uma mulher” e era dividido em cinco 
blocos: “Qual é o sexo frágil, afinal?”; “Aprendendo com a natureza”; “Meninos e meninas”; “Dúvida na 
hora de calcular”; “Dilema para ciência”. Para tratar da temática foram entrevistadas/os várias/os 
profissionais de diferentes áreas. Dentre essas/esses, seis mulheres – pedagoga, neurocientista, 
fonoaudióloga, médica neurologista, professora de medicina e biologia do sono, e bióloga – e três 
homens – neurocientista, primatologista e médico geneticista. Todas/os atuam como 
pesquisadoras/pesquisadores em universidades brasileiras ou em institutos de pesquisa do país.  No 
programa era colocada uma pequena biografia de cada entrevistada/o e ressaltava-se o quão 
renomada/o ela/ele era naquele campo de estudo. No site do programa 

(www.globo.com/globoreporter) era colocado: 

Essas	  são	  algumas	  perguntas	  que	  nos	  levaram	  a	  percorrer	  laboratórios	  científicos	  e	  
matas,	  consultórios	  médicos	  e	  escolas,	  zoológicos,	  ruas,	  hospitais	  de	  diversas	  partes	  do	  
Brasil.	  Conversamos	  tanto	  com	  especialistas	  na	  voz	  humana	  quanto	  no	  
comportamento	  de	  macacos.	  Ouvimos	  a	  opinião	  de	  endocrinologistas,	  
neuropsiquiatras,	  matemáticos,	  estatísticos.	  As	  produtoras	  [...]	  saíram	  à	  cata	  dos	  
melhores	  especialistas	  em	  cada	  campo	  da	  atividade	  humana	  –	  ou	  quase	  –	  no	  Brasil.	  
Eles	  e	  elas	  é	  que	  nos	  dariam	  as	  chaves	  para	  entender	  o	  tema	  que	  ocupa	  a	  mente	  de	  
homens	  e	  mulheres	  desde	  o	  início	  dos	  tempos:	  sexo.	  O	  que	  nos	  atrai,	  o	  que	  nos	  afasta,	  
aquilo	  que	  nos	  aproxima	  –	  ou	  nos	  separa.	  
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Cabe destacar que ao longo do texto, quando referenciarmos o que foi dito nos programas, ou que 
estava no site de cada um, utilizaremos o itálico para destacá-los. Além disto, a escrita dos 
fragmentos é feita de maneira literal, conforme colocado em cada programa. 

Em uma primeira análise, podemos evidenciar uma das estratégias utilizadas pela mídia, ou seja, 
ela evoca a palavra de autoridades científicas para apontar como se constituem e como devemos 
viver a masculinidade e a feminilidade. Ela solicita o aval de especialistas para a legitimação das 
“verdades” narradas (Fischer, 1996, 2002).  

Podemos perceber, também, o papel que a mídia possui de articular e mediar discursos de 
diferentes campos do saber – Medicina, Biologia, Neurociência, Pedagogia, Primatologia – para 
construir, (re)produzir e transmitir as informações que deseja, neste caso, as explicações e 
comprovações para diferenças comportamentais, físicas e cognitivas entre homens e mulheres. 
Devido a sua forma de comunicar a televisão, enquanto espaço de mediação de discursos, ordena a 
configuração destes, interferindo no seu interior e nos sentidos que podem construir. O produto 
televisivo forma um conjunto de elementos verbais e não-verbais que interagem para a produção de 
sentido (Linhares & Morais, 2002, p. 08). 

Isto nos possibilita pensar o quanto o discurso pedagogizante da mídia não é neutro, 
desinteressado e que apresenta certa intencionalidade. Conforme Andrade (2004), os discursos 
veiculados através da mídia  

são	  endereçados	  e	  interessados	  e	  buscam	  atingir	  o	  público	  a	  que	  se	  destinam	  através	  
de	  incessantes	  estratégias	  de	  convencimento,	  que	  levam	  as	  pessoas	  a	  se	  identificarem	  
(ou	  não),	  a	  se	  sentirem	  nomeadas,	  visibilizadas	  e	  valorizadas	  nestes	  discursos	  
midiáticos	  (p.	  110).	  

Cabe também destacarmos a forma como se estrutura o programa Globo Repórter. Seu formato é 
de “uma grande reportagem”, em que o jornalista tem o papel de construtor da notícia. A atividade 
jornalística, neste artefato, tem como tarefa a divulgação científica, podendo ser designada como 
jornalismo científico (Cunha, 2008). De acordo com Bueno, “na condição de mediador dos fatos, o 
jornalista influencia e é influenciado pelo que está relatando, realiza uma recodificação do que está 
sendo dito, ou seja, faz a transposição de uma linguagem especializada para uma linguagem não 
especializada” (apud Cunha, 2008). Numa fase de seu trabalho, pesquisa, consulta, interpreta e 
(re)constrói informações e, noutra, ao transmitir tais informações, pode se assemelhar ao contador de 
histórias (Linhares & Morais, 2002), imprimindo ali seus próprios significados, valores, interpretações, 
intenções, entre outros.   

Fantástico: Fantástico – "O Show da Vida" (conforme anunciado no programa), é um programa da 
televisão brasileira exibido há 30 anos, semanalmente, pela Rede Globo, tendo duração de duas 
horas. Estreou em agosto de 1973 e tornou-se um dos programas dominicais mais assistidos. O 
programa tem formato de revista eletrônica, ou seja, é composto por  vários quadros que tratam dos 
principais acontecimentos nacionais e internacionais – ocorridos naquela semana – e por algumas 
séries – que têm duração de aproximadamente dez minutos dentro do programa e que ficam em 
média dois a três meses no ar – as quais abordam temas relacionados a Medicina, Saúde, Ciência, 
Direito, entre outros – sendo este o formato da série Sexo Oposto analisada neste artigo. No site do 
Fantástico, ficam disponibilizadas as reportagens e séries exibidas, também apresenta espaço para 
que as/os telespectadoras/es possam escrever dúvidas ou comentários, bem como blogs de alguns 
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quadros do programa, em que as/os acessantes postam seus comentários e discutem com outras 
pessoas o tema que foi abordado. Contudo, ressaltamos que a série Sexo Oposto não apresenta o 
espaço do blog no site do Fantástico. 

A série Sexo Oposto tinha como objetivo apresentar “as últimas novidades da ciência e muita 
coisa engraçada para saber sobre as diferenças que envolvem homem e mulher”, conforme 
anunciado no programa Fantástico (www.globo.com/fantastico). A série foi dividida em seis episódios, 
que tratavam a cada semana de uma temática diferente, com duração de, aproximadamente, dez 
minutos cada – “A pré-história”; “As diferenças entre os cérebros”; “Amor e sexo”; “Fases”; “As 
diferenças entre meninos e meninas”; e “Pai x Mãe” – e tinha como apresentadores uma atriz e um 
ator que mostravam as explicações científicas a respeito das diferenças cerebrais entre homens e 
mulheres através de dramatizações de situações do cotidiano e de fatos da história. Ao contrário do 
Globo Repórter, na série não era referenciado que profissional havia realizado os estudos 
apresentados, apenas se salientava que tais estudos eram comprovações científicas do que era dito 
a respeito de mulheres e homens. Além disso, diferentemente do Globo Repórter, na série, os 
discursos científicos eram apresentados de maneira “descontraída” e divertida, com o intuito de 
proporcionar entretenimento para o sujeito que estava assistindo, conforme o seguinte trecho que 
destacamos do programa: “[...] mostram com muito humor as diferenças entre o homem e a mulher”. 
De acordo com Sabat, a mídia, através de seus mecanismos educativos, ao veicular esses discursos, 
não apenas informa, mas tem como função educar sujeitos 

para	  viverem	  de	  acordo	  com	  as	  regras	  estabelecidas	  socialmente,	  e,	  porque,	  na	  sua	  
maioria,	  estão	  inseridos	  na	  área	  cultural,	  esses	  mecanismos	  são	  revestidos	  de	  
características	  “inocentes”,	  como	  prazer	  e	  diversão,	  que	  também	  educam	  e	  produzem	  
conhecimento.	  Esses	  mecanismos	  contêm	  pedagogias	  culturais,	  formas	  de	  ensinar	  
através	  das	  quais	  trabalham	  significados	  sociais	  (2000,	  p.	  245).	  

Os dois programas de TV, utilizando-se de diferentes estratégias pedagógicas – palavra de 
especialistas, dramatizações, imagens – buscam promover a divulgação científica, neste caso, as 
“novidades” das Ciências a respeito dos sexos masculino e feminino. Estes programas utilizam-se do 
discurso da Ciência para veicular e produzir modos de ser menina e menino, jovem, homem e mulher, 
procurando produzir um efeito de credibilidade e de “verdade”. 

Apontamentos sobre a metodologia da pesquisa  

Os episódios analisados da série Sexo Oposto e do Globo Repórter foram coletados dos sites 
destes programas – Fantástico: www.globo.com/fantastico e Globo Repórter: 
www.globo.com/globoreporter - bem como com a gravação de cada episódio em vídeo cassete, com 
posterior transcrição. Destaco que foram analisados todos os blocos e episódios de cada um dos 
programas. 

Para análise e discussão dos dados vamo-nos utilizar de algumas ferramentas foucaultianas para 
fazer a análise do discurso. Ao falar sobre essa metodologia Foucault destaca que são muitas as 
incertezas as quais gostaria de substituir pela análise do discurso, ele próprio em suas “condições de 
formação, na série de suas modificações e no jogo de suas dependências e de suas correlações”. 
Assim, o discurso aparece em uma relação descritível com o conjunto de outras práticas: 
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Lidaríamos	  com	  uma	  história	  das	  práticas	  discursivas	  nas	  relações	  específicas	  que	  as	  
articulam	  com	  as	  outras	  práticas.	  (...)	  E	  é	  no	  espaço	  dessa	  história	  geral	  que	  poderia	  
circunscrever-‐se	  como	  disciplina	  a	  análise	  histórica	  das	  práticas	  discursivas	  (Foucault,	  
2010,	  p.15).	  

 
Nesta direção, a análise do discurso nos possibilita investigar os discursos como um conjunto 

regular de fatos linguísticos em determinado nível e polêmicos e estratégicos em outro. Investigamos 
os discursos como conjuntos de acontecimentos discursivos e nessa análise, temos como princípios 
reguladores: o acontecimento, a série, a regularidade e a condição de possibilidade. Assim, nas 
análises culturais consideramos como os discursos constroem, “de forma sistemática, versões do 
mundo social e natural e para o modo como ele posiciona os indivíduos nas relações de poder” 
(Fischer, 2002, p. 86). 

A partir dessas ferramentas foucaultianas, buscamos conhecer a rede de discursos presentes nos 
artefatos culturais investigados e para tal análise elencamos aqueles enunciados que mais se 
relacionavam com os objetivos deste artigo, ou seja, os discursos produzidos pelo campo das 
neurociências representados e utilizados nestes programas, os quais produziam determinadas 
representações de masculinidades e feminilidades. Nesse sentido, organizamos tais enunciados em 
quatro categorias de análise, as quais irão compor a seção “Analisando os programas”.  

A. Discurso das diferenças de comportamento, aptidão, habilidades e padrões cognitivos 
entre os sexos - Nesta categoria, para análise foram destacados os fragmentos de ambos os 
programas que apontavam, através da descrição da anatomia e fisiologia cerebral, alguns 
comportamentos, posicionamentos sociais, padrões cognitivos, habilidades e condutas relacionadas 
aos sexos.  

B. Sexo feminino e a produção do conhecimento - Nesta categoria, para análise foram 
destacados alguns fragmentos que veiculavam e utilizavam os discursos neurocientíficos 
relacionados às profissões e posicionamentos sociais permitidos para cada gênero, de acordo com 
suas características cerebrais, principalmente relacionados à questão da produção do conhecimento 
científico.  

C. Discursos sobre as representações do feminino - Os fragmentos destacados para análise 
nesta categoria dizem respeito às características e diferenças biológicas e cerebrais veiculadas para 
explicar os atributos sociais determinados a cada sexo nas organizações familiares, políticas e 
econômicas.  

D. Discursos da constituição familiar - Reúne fragmentos que mostram alguns discursos 
produzidos pelo campo das neurociências utilizados pela mídia televisiva para justificar 
biologicamente como se constituiu a família monogâmica e assim como foram sendo definidas as 
atribuições  de cada gênero nesta instância, ou seja, pai provedor e mãe cuidadora. 

Análise e discussão dos programas 

Para discussão da veiculação dos discursos das neurociências nos programas televisivos 
analisados, nesta seção estaremos trazendo as problematizações a partir das quatro categorias de 
análise organizadas. 
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A. Discurso das diferenças de comportamento, aptidão, habilidades e padrões 
cognitivos entre os sexos.  

Ao analisarmos a rede de discursos científicos veiculados nesses dois programas televisivos, 
podemos perceber o uso dos mesmos para apontar, explicar ou mesmo naturalizar alguns 
comportamentos, posicionamentos sociais, padrões cognitivos, habilidades e condutas relacionadas 
aos sexos, conforme os fragmentos destacados abaixo. 

O	  modelo	  de	  corpo	  do	  cérebro	  é	  feminino,	  se	  não	  acontecesse	  nada	  de	  errado	  todo	  
mundo	  ia	  ser	  mulher	  [...]	  na	  oitava	  semana	  o	  tempo	  fecha	  e	  pinta	  uma	  chuva	  de	  
hormônios,	  a	  tal	  da	  testosterona,	  ou	  seja,	  a	  Ciência	  prova	  que	  Eva	  veio	  primeiro	  que	  
Adão	  (Fantástico,	  2008).	  

O	  efeito	  mais	  forte	  que	  se	  conhece	  é	  o	  da	  testosterona,	  que	  é	  o	  hormônio	  que	  os	  bebês	  
masculinos	  produzem	  em	  grande	  quantidade	  no	  começo	  da	  vida,	  já	  durante	  a	  
gestação.	  A	  testosterona	  atrasa	  ligeiramente	  o	  desenvolvimento	  do	  lado	  esquerdo	  do	  
cérebro,	  que	  é	  o	  que	  está	  associado	  à	  fala.	  É	  uma	  explicação	  bastante	  razoável	  para	  o	  
fato	  de	  as	  meninas	  começarem	  a	  falar	  mais	  cedo	  (Globo	  Repórter,	  2007).	  

Através destes discursos os programas televisivos analisados neste artigo vêm distinguindo 
homens e mulheres em virtude das diferenças na anatomia e fisiologia do cérebro de cada um. Estas 
diferenças explicariam e apontariam os atributos estabelecidos para cada gênero em nossa 
sociedade. 

Uma	  evolução	  que	  levou	  milhões	  de	  anos,	  que	  trouxe	  a	  alteração	  do	  esqueleto,	  do	  
estômago	  e	  dos	  movimentos,	  do	  cérebro	  nos	  tornou	  diferentes	  de	  nossos	  ancestrais,	  
mas	  não	  apagou	  as	  semelhanças.	  As	  muitas	  semelhanças.	  Macho	  dominador.	  Fêmea	  
delicada	  (Globo	  Repórter,	  2007).	  

O	  cérebro	  de	  uma	  adolescente	  está	  reorganizando	  todos	  os	  sistemas	  neurais,	  mudando	  
tudo.	  A	  partir	  de	  agora	  ela	  sente,	  age	  e	  pensa	  de	  maneira	  diferente.	  Na	  puberdade	  
toda	  a	  razão	  de	  ser	  biológica	  de	  uma	  adolescente	  é	  tornar-‐se	  sexualmente	  atraente.	  
Para	  um	  garoto	  adolescente	  o	  que	  importa	  é	  ser	  respeitado	  e	  ocupar	  posições	  cada	  vez	  
mais	  altas	  na	  hierarquia	  masculina	  (Fantástico,	  2008)	  .	  

Ao utilizar o discurso da Ciência para veicular as diferenças entre os sexos – habilidades, 
comportamentos (macho dominador, fêmea delicada, mulheres falam mais, os meninos têm mais 
capacidade espacial, a razão de ser biológica [...] é tornar-se sexualmente atraente) – estes 
programas acabam por naturalizar tais características, como se estas fossem inscritas no cérebro, 
biologicamente determinadas, inatas e naturais dos sujeitos femininos e masculinos. Embora estas 
marcas estejam inscritas nos corpos, entendemos que não se nasce homem ou mulher, mas sim nos 
tornamos homens e mulheres ou somos educados/as para sermos assim em um processo sócio, 
histórico e cultural (Gomes, 2003). Colling (2004) destaca que não há “verdade” na diferença entre os 
gêneros, mas sim um esforço interminável para dar-lhe sentido, interpretá-la e cultivá-la; portanto, 
“jamais conseguiremos captar essências, porque estas não passam de categorias discursivas” (p. 
29).  
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Ao entendermos o gênero como social e historicamente constituído, não podemos mais formar a 
base da crença de uma unidade “essencial”. Não há, de acordo com Haraway (2000), a situação “ser” 
mulher ou “ser” homem, trata-se de uma categoria altamente complexa, construída por meio de 
discursos científicos sexuais e de outras práticas sociais questionáveis. Neste sentido, segundo 
Santos (2004), a partir das contribuições dos Estudos Culturais, aquilo que tomávamos como “natural” 
passou a ser visto e entendido como construções. Dona Haraway (1991), analisa a Biologia como um 
discurso, com uma história contingente, o que não significa que seus relatos sejam matéria de opinião 
ou meramente histórias. Por esse viés, estudar os discursos produzidos por esse campo do 
conhecimento seria ouvir as histórias que teriam sido apenas interpretadas pelos biólogos e que esse 
campo do saber possui uma história, que está longe de ser natural, por isso é construída no tempo 
apresentando suas marcas, valores e compreensões. 

O	  natural	  da	  História	  Natural/da	  Biologia	  é	  uma	  narrativa,	  entretecida	  por	  outras	  
histórias,	  que	  dá	  sentido	  e	  coerência	  ao	  mundo.	  Falar	  da	  Biologia	  como	  narrativa	  passa	  
por	  entender	  que	  as	  suas	  histórias	  produzem	  seres,	  materiais	  muito	  específicos	  e	  que	  a	  
forma	  como	  se	  fala	  deles	  não	  só	  os	  descreve,	  mas	  os	  produz	  (Santos,	  2004,	  p.	  254).	  

Entendê-la de tal forma implica, portanto, questionar as relações de poder que a constituem e que 
lhe dão um caráter “natural” e de “verdade”. Assim, um canal de TV como a Rede Globo – que se 
caracteriza por sua audiência e grande abrangência populacional – ao veicular discursos dos 
diferentes campos do conhecimento – neste caso, das Neurociências, da Biologia – pode ser 
considerada uma das diversas instâncias de controle da produção e veiculação da “verdade” em 
nossa sociedade. Os programas Globo Repórter e Fantástico por deterem grande credibilidade e 
respeito das/dos telespectadoras/es (Rubbo, 2007), atuam como propagadores de “verdades” – 
sendo estas construídas pela linguagem biológica, marcadas pela legitimidade (Louro, 2000) – sobre  
os sexos. Neste sentido, a mídia televisiva analisada neste artigo não apenas apresenta os estudos 
das neurociências, mas, ao falar deles, atua também como formas especializadas de comunicar e 
informar, assumindo seu papel educativo (Fischer, 1997). 

Conhecer seu próprio corpo, suas partes mais “secretas”, implicaria a homens e mulheres 
conhecer uma “verdade” sobre si mesmos e mesmas. A mídia como veiculadora dos mais diversos 
discursos sobre o corpo, intitula-se “esclarecedora”, com intenção de trazer ao/a 
leitor(a)/espectador(a)/consumidor(a) informações verdadeiras e fidedignas (Gomes, 2003, p. 273). 
Nelkin (apud Ripoll, 2008) destaca que esse formato de reportagens –  que os programas analisados 
apresentam – tornam-se, cada vez mais, importantes fontes de informação científica e que muitas 
pessoas recorrem à mídia para aprender e entender seu corpo, com sua vida. A mídia, fazendo parte 
da cultura, produz modelos de vida, modos de ser, de viver, de ver o mundo, produzindo, reforçando e 
veiculando uma gama de ensinamentos às pessoas. Esses ensinamentos colocam em ação 
estratégias pedagógicas de interpelação dos sujeitos. Essas estratégias [...] atuam diretamente sobre 
os corpos dos sujeitos, educando-os, moldando-os, governando-os (Andrade, 2004, p. 109). 

Aprendemos de muitas formas e em diferentes espaços acerca do nosso corpo e das práticas que 
nos ensinam modos de viver e entender o gênero feminino e o gênero masculino, “práticas essas que 
não podem ser vistas como naturais, mas sim como decorrentes de um processo no qual a cultura 
tem um papel decisivo” (Dulac, 2007, p. 89). No caso dos programas analisados, podemos perceber 
que os mesmos só poderiam permanecer tanto tempo no ar se tivessem credibilidade do público. 
Conforme Ribeiro e Rodhen (2009), não é simples apontar todos os fatores que explicam a 
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credibilidade de um telejornal, pois estão atrelados a questões subjetivas e culturais. Contudo, 
poderíamos dizer que para se manter e ampliar seu público estes programas televisivos procuram 
divulgar informações consideradas confiáveis e corretas por pessoas e comunidades que têm 
posicionamentos e expectativas diversos. O objetivo é atingir um público diversificado e extenso que, 
em se tratando de um programa brasileiro de canal aberto veiculado no horário noturno, é formado 
por telespectadores/as com características distintas de classe social, formação escolar, regionalismo, 
idade, sexo, etnia, etc. 

B. Gênero feminino e a produção do conhecimento 

Na série Sexo Oposto, de entre as diversas estratégias utilizadas para abordagem das temáticas 
propostas em cada episódio, a dramatização de situações do cotidiano de homens e mulheres, 
articulando-as com os conhecimentos científicos, foi uma das que mais se destacaram e que nos 
propomos a analisar nesta categoria.  

Uma dessas dramatizações que destacamos na série foi a apresentada no episódio “As diferenças 
entre os cérebros”, em que era discutido o fato de que os homens, por terem um cérebro mais 
compartimentado, concentram-se muito mais em uma determinada tarefa do que as mulheres. Para 
tanto, foi encenado um piquenique do físico Isaac Newton e sua esposa. O apresentador do programa 
comenta: “Um grande cientista como Sr. Isaac Newton faz suas descobertas concentrando-se 
totalmente, desligando-se do mundo que o cerca.” Em seguida, é apresentada uma dramatização de 
Newton fazendo seus cálculos, enquanto isso a mulher ao seu lado fala incessantemente, realizando 
comentários maldosos de outras pessoas, de outras mulheres. Em certo momento da cena, uma 
maçã cai na cabeça de Newton. Ele fica pensando e pergunta a sua esposa: “Você falou alguma 
coisa sobre gravidade?” e a mulher responde que não: “Será que você nunca presta atenção no que 
eu digo?”.  Com isso, sua esposa começa a recolher os objetos do piquenique e sai do lugar 
reclamando de que ele nunca presta atenção e escuta o que ela diz, mandando Newton largar 
aqueles papéis (com os cálculos e fórmulas) e que a ajude com a cesta. Finalizando a cena, o 
apresentador diz: “Foi assim que Sr. Isaac Newton deixou de inventar a Lei da Gravidade”.  

Se, por um lado, o “conteúdo” desta dramatização nos interpela, por outro, possibilita-nos perceber 
o quanto as diferenças cerebrais existentes entre homens e mulheres (homens com cérebro mais 
compartimentado concentram-se mais, mulheres por terem a região da fala mais desenvolvida, falam 
muito) são veiculados como argumentos que justificam que ser inteligente e concentrado e que falar 
demais e reclamar muito são características inatas do gênero masculino e do gênero feminino, 
respectivamente. O que visamos ao analisar essa dramatização é (re)pensarmos sobre tais 
representações e problematizarmos o quanto estas são construídas de acordo com determinados 
contextos sociais, culturais e históricos, implicadas em sistemas de significações e relações de poder. 
Colling (2004) comenta que Rousseau, filósofo do século XIX, foi um dos teóricos responsáveis pela 
delimitação dos lugares que deveriam ser ocupados por homens e mulheres na sociedade daquela 
época, e que já qualificava a palavra em nome do sexo, desmerecendo a palavra feminina: 

As	  mulheres	  têm	  a	  língua	  flexível;	  elas	  falam	  mais	  cedo,	  mais	  facilmente	  e	  mais	  
agradavelmente	  que	  os	  homens.	  O	  homem	  diz	  o	  que	  sabe,	  a	  mulher	  diz	  o	  que	  o	  agrada;	  
um	  para	  falar	  tem	  a	  necessidade	  de	  conhecimento,	  o	  outro	  do	  gosto;	  um	  deve	  ter	  como	  
objeto	  principal	  as	  coisas	  úteis,	  a	  outra	  agradáveis.	  (Rousseau	  apud	  Colling,	  2004,	  p.	  
15-‐16).	  
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As relações entre os sexos surgem de forma hierarquizada em diferentes lugares e instâncias, 
como a mídia, assentadas por diversos discursos. Entender estes discursos, que atribuem ao gênero 
seus posicionamentos sociais como construções sócio-históricas, implica em reconhecermos que o 
conhecimento científico é historicamente produzido e está relacionado a algumas representações de 
homem e mulher em uma dada época e local (Gomes, 2003). Neste sentido, podemos considerar que 
a produção do conhecimento da Ciência é generificada, ou seja, constituída e atravessada pelas 
representações de gênero de cada época e, ao mesmo tempo, produz, expressa ou (re)significa as 
referidas representações (Louro, 2004; Scott, 1995). Gomes aponta que 

a	  sujeição	  feminina	  é	  justificada	  por	  argumentos	  pretensamente	  científicos	  que	  
definiram	  a	  “natureza	  feminina”,	  demonstraram	  a	  inferioridade	  intelectual	  da	  mulher	  e	  
fundamentaram	  a	  noção	  da	  inelutabilidade	  de	  seu	  destino	  biológico	  (2003,	  p.	  278).	  

O interesse em se definir o posicionamento social dos sexos de acordo com suas características 
biológicas decorre desde séculos anteriores. Rohden (2001), em seu livro Uma ciência da diferença: 
sexo e gênero na medicina da mulher, comenta sobre um trabalho realizado pela pesquisadora Londa 
Schiebinger que, ao estudar a descoberta das especificidades do esqueleto feminino, demonstra que 
na sociedade europeia do século XVIII – com o intuito de redefinir a posição da mulher – surgiram as 
primeiras representações do mesmo, o que, segundo ela, prova que os interesses da ciência não são 
arbitrários, mas incidem sobre partes do corpo politicamente significantes. Este seria o caso, na 
mesma época, da afirmação de que as mulheres têm um crânio menor, consequentemente menos 
capacidade intelectual e, portanto, menores condições de participar dos domínios do governo, 
comércio e ciência. 

No contexto dessa discussão, também destacamos neste estudo um trecho exibido na edição 
analisada do Globo Repórter, problematizando a questão da inserção das mulheres no campo das 
Ciências. Para tanto, o repórter conta a história de duas brasileiras doutoras em matemática – as 
primeiras mulheres no país a entrar na Academia Brasileira de Ciências (ABC). Uma delas conta que, 
quando jovem, estudava em um “colégio de padres” (expressão utilizada no programa para referir-se 
à escola onde a pesquisadora estudava) e que a freira estranhou seu interesse tão forte pelos 
estudos desta área. A pesquisadora comenta: "A freira dizia que eu não devia fazer isso porque eu 
não teria o que conversar com meu marido”.  

No decorrer da reportagem, o programa questiona os resultados de uma pesquisa que “comprova” 
a hipótese de que as mulheres teriam mais problemas com matemática do que os homens. Um 
pesquisador comenta: "É verdade. Mas, por outro lado, os meninos têm mais problemas de 
reprovação e mais problemas na parte de leitura. Matemática foi o tema em que as meninas foram 
piores do que os meninos”. Após a observação do entrevistado, uma daquelas pesquisadoras faz a 
seguinte colocação: "Exceções existem para todas as regras. Na verdade, eu acho que sempre fui 
muito dedicada, não tenho nada de excepcional. Acho que é só dedicação e estudo em bons 
colégios".  

Esse programa televisivo ao veicular e utilizar esses discursos acaba por instituir quais profissões 
e posicionamentos sociais são permitidos para cada gênero. Podemos observar o quanto estes 
discursos nos interpelam através da fala da pesquisadora: “[...] eu acho que sempre fui muito 
dedicada, não tenho nada de excepcional. Acho que é só dedicação [...]”. Estas representações já se 
tornaram tão naturalizadas que não mais questionamos o quanto a constituição do que é dito como 
masculino ou feminino é uma construção de um determinado momento histórico e que tem lugar a 
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partir da forma como as características biológicas são representadas, considerando o que se pensa e 
o que se diz sobre elas (Louro, 2004). Colling (2004) problematiza que estes padrões, 
incansavelmente repetidos em diversos discursos, inscreveram-se no pensamento de homens e 
mulheres. Assim, as mulheres, muitas vezes, desmerecem-se, atribuindo-se pouca importância, 
assumindo o discurso de que o lugar do poder, do conhecimento é reservado ao homem, mesmo 
considerando que "Exceções existem para todas as regras.”.  

O estudo de Janet Hyde e Janet Mertz (2009) contribui para pensarmos o quanto os estudos e 
formulações produzidas no campo da Ciência, neste caso das Neurociências, se constituem como 
uma produção cultural, permeada de valores e representações de determinada época e sociedade.  
Em seu artigo as pesquisadoras destacam que foi evidenciado que o potencial biológico feminino para 
a Matemática é igual ao dos homens, contudo essas acabam tendo menos incentivo para se 
empenhar nesta área de conhecimento. De acordo com as pesquisadoras,  

“clearly,	  numerous	  women	  are	  willing	  and	  able	  to	  learn	  the	  mathematics	  needed	  for	  	  
advanced	  degrees	  in	  these	  areas	  when	  provided	  with	  an	  appropriately	  nurturing	  
sociocultural	  environment	  along	  with	  educational	  and	  career	  opportunities”	  (Hyde	  e	  
Mertz,	  2009,	  p.	  8805).	  

Neste sentido, ao invés de uma diferença biológica inerente ao sexo, a questão parece ser 
sociocultural: 

Of	  course,	  gender	  inequity	  is	  complex	  and	  multifaceted.	  It	  can	  encompass	  dynamics	  in	  
school	  classrooms	  leading	  teachers	  to	  provide	  more	  attention	  to	  boys;	  guidance	  
counselors,	  biased	  by	  stereotypes,	  advising	  females	  against	  taking	  engineering	  courses;	  
mathematically	  gifted	  girls	  not	  being	  identified	  and	  nurtured;	  scarcity	  of	  women	  role	  
models	  in	  math-‐intensive	  careers	  leading	  girls	  to	  believe	  they	  do	  not	  belong	  in	  them;	  
unconscious	  bias	  against	  females	  in	  hiring	  decisions;	  and	  hostile	  work	  environments	  
leading	  qualified	  women	  to	  drop	  out	  in	  favor	  of	  friendlier	  climes.	  The	  data	  reviewed	  
here	  did	  not	  determine	  which	  of	  these	  and	  other	  gender-‐related	  factors	  are	  most	  
influential;	  all	  likely	  contribute	  to	  some	  degree	  (Hyde	  e	  Mertz,	  2009,	  p.	  8806).	  

Esses discursos científicos ancoram-se na anatomia e fisiologia do corpo, do cérebro, para 
designar os lugares e destinos sociais do gênero. Segundo Louro (2007, p. 70), “as mulheres 
estariam destinadas ao mundo doméstico, à sensibilidade e às emoções”, já os homens “ao mundo 
público, para as grande decisões, para a razão e para o controle”. Neste sentido, é importante 
pensarmos que não são propriamente as características biológicas dos indivíduos que definem seus 
lugares na sociedade, mas, fatores sócio-culturais, étnicos, da família, da escola, entre outros, que 
atuam na constituição dos sujeitos, nas diferenças da escolha da carreira profissional de homens e 
mulheres, nas crenças pessoais e na aprendizagem do que é permitido ou não para cada gênero.  

 

 

 

 



Suplemento Exedra de 2014 
Sexualidade, género e educação	  

186	  
	  

C. Discursos sobre as representações do feminino 

Um dos discursos de grande destaque na edição do programa Globo Repórter é o da mulher 
sensível, frágil, cuidadosa, conforme fragmentos abaixo destacados: 

[...]	  o	  cérebro	  emocional	  da	  mulher	  parece	  ser	  mais	  bem	  equipado.	  Isso	  parece	  fazer	  
com	  que	  ela	  tenha	  maior	  capacidade	  de	  perceber	  emocionalmente	  o	  sofrimento	  de	  
alguém	  –	  ou	  a	  alegria	  e	  o	  prazer,	  por	  que	  não?	  –	  através	  das	  expressões	  faciais,	  só	  
observando	  o	  rosto	  da	  pessoa,	  e	  também	  através	  do	  tom	  de	  voz.	  (Globo	  Repórter,	  
2007).	  

Acredita-‐se	  que	  é	  mais	  fácil	  o	  homem	  ir	  à	  guerra	  porque,	  como	  ele	  tem	  o	  cérebro	  mais	  
sistemático,	  classifica	  mais	  facilmente	  quem	  é	  o	  amigo	  e	  quem	  é	  o	  inimigo.	  A	  mulher,	  
por	  ter	  um	  cérebro	  mais	  intuitivo,	  mais	  emocional,	  e	  por	  ter	  um	  cérebro	  mais	  empático,	  
tem	  mais	  dificuldade	  nessa	  classificação	  (Globo	  Repórter,	  2007).	  

Em detrimento do argumento clássico de que as diferenças biológicas explicam os atributos 
sociais determinados a cada gênero, Sabat (2000) argumenta, que ao revermos a história ocidental, 
podemos observar, nas organizações familiares, políticas e econômicas, as marcas das diferenças 
entre mulher e homem, sempre exercendo funções definidas e delimitadas. De acordo com esta 
autora, o lugar social da mulher foi sempre definido em oposição ao lugar social dos homens. Assim, 
“força, autoridade, virilidade, foram estabelecidas como símbolos culturais dominantes” para o homem 
“em oposição à fragilidade, à fraqueza, à sensibilidade, características consideradas femininas” (p. 
246). Discursos como estes – homens são guerreiros, fortes e mulheres são sensíveis, responsáveis 
pelo cuidado das outras pessoas – nos interpelam e nos produzem como sujeitos de gênero. 

A	  constituição	  de	  cada	  pessoa	  deve	  ser	  pensada	  como	  um	  processo	  que	  se	  desenvolve	  
ao	  longo	  de	  toda	  vida	  em	  diferentes	  espaços	  e	  tempos.	  Desta	  forma,	  o	  conceito	  de	  
gênero	  trouxe-‐nos	  a	  possibilidade	  de	  colocar	  em	  discussão	  relações	  de	  poder	  que	  se	  
estabelecem	  entre	  homens	  e	  mulheres,	  posicionando-‐os	  como	  desiguais	  em	  suas	  
possíveis	  e	  múltiplas	  diferenças	  (Felipe,	  2004,	  p.	  33).	  

Os programas televisivos analisados produzem, dessa forma, modos de ser homem e de ser 
mulher e problematizar tais representações nos possibilita perceber e visibilizar algumas das 
estratégias utilizadas pela mídia para interpelação, regulação e governo sobre o gênero, as quais 
colaboram para produção de determinadas identidades nos sujeitos (Andrade, 2004).   

D. Discursos da constituição familiar  

Os programas analisados neste artigo trazem, como uma de suas pautas de discussão, a questão 
da família e sua constituição. Primeiramente, analisaremos como esta é problematizada na série do 
Fantástico e depois no Globo Repórter, pois os dois programas se diferenciam na forma como 
abordam o tema. 

Na série Sexo Oposto, em um de seus episódios, o discurso da família é abordado e vinculado ao 
discurso da paternidade/maternidade. A explicação da formação da família é dada pelo fato de que 
como os homens, na pré-história, eram responsáveis por prover o alimento através da caça, coube às 
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mulheres o cuidado e a educação dos filhos, e, segundo o programa, “isso deu origem à família, o 
que originou a civilização”: 

Desde	  os	  primatas,	  por	  exemplo,	  quem	  alimenta,	  cria,	  faz	  tudo	  é	  a	  mãe.	  Pai	  nem	  existe.	  
Os	  machos	  servem	  apenas	  para	  reproduzir.	  A	  fêmea	  escolhe	  o	  mais	  forte,	  o	  mais	  apto	  
para	  reprodução	  e	  se	  acasalam	  (Fantástico,	  2008).	  

Logo após esta fala, os atores encenam uma situação de um homem e uma mulher em uma 
danceteria. A mulher aparece nessa cena analisando os homens à sua volta e sua análise detém-se 
sobre a situação financeira de cada um, conforme esse exemplo: “Professor de universidade federal... 
Salário ridículo”; “Jovem empresário, morou na França...”. Já o homem, ao observar as mulheres, faz 
sempre os comentários relacionados a aparência física da mulher: “Gostosa... Gostosinha... 
Gostosona!... Não é gostosa”. Ao final, o apresentador diz que quando homens e mulheres se 
relacionam têm como interesse “acasalar”. 

Após mostrarem como acontece a escolha da/do parceira/o – a formação do casal – é levantada a 
questão: “Afinal de contas, de onde vem essa nossa mania de formar um casal?” Respondendo a 
pergunta, é dito que a monogamia tem fundamento biológico, pois diferentemente do filhote das 
outras espécies, o bebê humano precisa de anos para tornar-se auto-suficiente: 

O	  cérebro	  humano	  é	  bem	  maior	  que	  o	  cérebro	  de	  um	  macaco	  e	  seu	  pleno	  
desenvolvimento	  exige	  muitos	  e	  muitos	  anos	  durante	  os	  quais	  o	  bebê	  não	  pode	  ficar	  na	  
barriga	  da	  mãe.	  O	  resultado	  é	  uma	  espécie	  de	  parto	  pré-‐maturo	  onde	  o	  filhote	  do	  
homem	  ainda	  não	  está	  inteiramente	  formado.	  Seria	  impossível	  para	  uma	  mãe,	  sozinha,	  
criá-‐lo	  durante	  tanto	  tempo.	  Para	  isso,	  nasceu	  a	  família	  monogâmica	  em	  que	  o	  pai	  se	  
ocupa	  da	  comida	  e	  a	  mãe	  da	  educação.	  Os	  casais	  monogâmicos	  existem	  basicamente	  
para	  criar	  os	  filhos	  	  (Fantástico,	  2008).	  

A diferença existente entre o desenvolvimento do cérebro do bebê humano e do filhote de macaco 
justificaria “a tendência natural” de mulheres e homens para formação de “casais monogâmicos” que 
“existem basicamente para criar os filhos” e, nesta instância social, cada um tem seus atributos 
biologicamente definidos, ou seja, “o pai se ocupa da comida e a mãe da educação”.  

As pesquisadoras Barral e Delgado (apud Graña, 2006), em suas investigações a respeito da falsa 
neutralidade das comparações entre a espécie humana e certas espécies animais, problematizam o 
quanto estas comparações, tendenciosamente escolhidas, são utilizadas para dar fundamento 
empírico ao caráter evolutivo das diferenças entre homens e mulheres. A visão antropocêntrica 
presente neste discurso da mídia – o cérebro do homem maior que o cérebro do macaco – possibilita-
nos discutir o quanto os homens definem-se e constroem o outro – a mulher, as demais espécies, a 
natureza – a partir deles mesmos (Colling, 2004). De acordo com Barral e Delgado, as investigações 
científicas nos permitem o conhecimento dessa diversidade sobre homens e mulheres, porém para 
isso se faz necessário dar a essas investigações um outro enfoque, que as liberte da visão 
androcêntrica e antropocêntrica que se faz ainda presente, em sua maioria, e que viria a confirmar 
cientificamente os estereótipos sociais em relação ao gênero (apud Graña, 2006, p. 118). 

No Globo Repórter, é chamada uma família “como tantas outras famílias do Brasil” – conforme é 
anunciado no programa – formada por pai, mãe e dois filhos (um casal). O jornalista aponta que a 
menina e o menino têm apenas um ano de diferença na idade, mas que, no comportamento, 



Suplemento Exedra de 2014 
Sexualidade, género e educação	  

188	  
	  

“meninos são de um planeta e meninas de outro”. É enfatizada, no programa, a fala dos pais, 
comentando sobre as diferenças entre os dois filhos. 

Eles são diferentes em quase tudo (Fala da mãe) . 

Ele	  é	  bem	  diferente	  dela.	  Acho	  que	  é	  uma	  característica	  do	  sexo	  masculino.	  Ele	  quer	  se	  
impor	  sobre	  todo	  mundo.	  A	  palavra	  e	  a	  opinião	  dele	  é	  que	  valem.	  É	  uma	  característica	  
muito	  de	  macho.	  E	  quando	  tem	  amiga	  dela	  aqui,	  ele	  quer	  mandar,	  como	  o	  galo	  no	  
terreiro	  (Fala	  do	  pai).	  

Através desses excertos, podemos problematizar não apenas o dito, mas também uma das 
estratégias utilizadas pela mídia para dar credibilidade ao discurso que está sendo veiculado. Ao 
chamar os pais – pessoas “normais” – para falar sobre as diferenças de comportamento entre seus 
filhos, esses programas produzem a sensação de que as/os telespectadoras/es participam do que 
está sendo projetado e que, através da observação de seu cotidiano, elas/eles podem ratificar o que é 
dito sobre cada gênero. As/os espectadoras/es se tornam de alguma forma sujeitos não só das 
“verdades” ditas, mas igualmente produtoras/es e legitimadoras/es dessas “verdades”. Entendo que 
os programas de televisão discutidos aqui são “parte integrante e fundamental de complexos 
processos de veiculação e de produção de significações, de sentidos, os quais por sua vez estão 
relacionados” a modos de ser menino ou menina, a modos de pensar cada gênero, “a modos de 
conhecer o mundo, de se relacionar com a vida” (Fischer, 2002, p.154). 

Os discursos veiculados em ambos os programas vêm concebendo que homens e mulheres estão 
natural e biologicamente designados para formar uma família, cujo objetivo é reproduzir-se, criar 
suas/seus filhas/os e que, nesta instância, os atributos destinados para cada gênero já estão pré-
estabelecidos: o pai é o provedor, quem trabalha, o chefe de família; a mãe é a responsável pelo 
cuidado da casa, do marido e das/os filhas/os; e as/os filhas/os devem comportar-se de maneira 
diferenciada conforme seu gênero. Para Hennigen (2008), ao longo da história e a partir de diferentes 
campos de saber/poder, “foi sendo construído e naturalizado este modelo de família, que parece 
receber o status de família normal em variados produtos midiáticos” (p. 01). A mídia televisiva 
analisada pode ser considerada como uma destas instâncias culturais que se constitui como um 
importante espaço produtor e veiculador de discursos que contribuem de forma decisiva para 
naturalizar e normalizar alguns padrões de família e de gênero.  

Ao se utilizar dos discursos produzidos pelas neurociências, como justificativas inquestionáveis 
para as diferenças entre os sexos, os programas de TV discutidos neste estudo não somente 
(re)produzem tais discursos, mas também produzem “verdades” sobre homens e mulheres, ensinam 
modos de viver a masculinidade e a feminilidade. 

Algumas considerações...  

(Re)afirmando as diferenças entre os sexos, os programas televisivos brasileiros analisados, 
fazem um investimento reiterando identidades e práticas hegemônicas enquanto subordinam, negam 
ou recusam outras identidades e práticas (Louro, 2007). Os discursos utilizados e veiculados nessas 
pedagogias, os quais são marcados pelo determinismo biológico, mostram de forma naturalizada as 
preferências, aptidões, habilidades e comportamentos de cada gênero, como se essas fossem 
características oriundas somente do corpo biológico e da natureza dos sujeitos. Neste sentido, foram 
sendo criadas outras estratégias explicativas, que reiteram muitas das teses do determinismo 
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biológico clássico. Atribuir às diferenças biológicas impressas nos corpos femininos e masculinos a 
explicação para as relações desiguais e a divisão sexual do trabalho produz desigualdades. Cabe, 
então, enfatizarmos que a constituição do que é dito masculino e do que é dito feminino ocorre em 
determinado momento histórico, tem lugar a partir da forma como as características sexuais são 
representadas, considerando o que se pensa e o que se fala sobre elas (Sabat, 2000).  

Tais programas investigados, ao veicularem e utilizarem os discursos das neurociências nos 
ensinam modos de viver as masculinidades e feminilidades de acordo com um padrão hegemônico, 
ou seja, comportamentos, habilidades, as profissões a que cada gênero é “biologicamente 
capacitado” a desempenhar, as configurações familiares, entre outras características atribuídas a 
homens e mulheres, parecem estar inscritas no cérebro dos sujeitos, órgão responsável pela origem 
das distinções entre os sexos, tomado como protagonista de uma história de produção de verdade, 
centrada no discurso científico, para ditar o que é da “natureza” de cada um/a. 

Para veicular esses discursos, esses programas de TV fazem uso de diversas estratégias para 
reforçar o que está sendo dito. Uma delas, para falar sobre o cérebro de homens e de mulheres, foi a 
de convocar as vozes autorizadas, isto é, pesquisadores/as dessa área, destacando-as como 
produtoras e legitimadoras do conhecimento. Além disso, utilizavam-se de discursos que provinham 
de locais específicos, isto é, universidades, institutos e centros de pesquisa renomados. Ao olhar 
essas pedagogias, pudemos perceber aquilo a que Michel Foucault (2006a) chamou de direito 
privilegiado ou exclusivo do sujeito que fala.  Para esse autor, em toda a sociedade a produção dos 
discursos é controlada, organizada e redistribuída por um certo número de procedimentos, como a 
interdição. Ou seja, sabemos que não temos o “direito de dizer tudo, que não se pode falar em 
qualquer circunstância, que qualquer um, enfim, não pode falar de qualquer coisa” (p. 09). Esse tipo 
de interdição mostra-nos que o discurso, longe de ser um elemento neutro, está ligado com o desejo 
e com o poder. 

Ao realizar esta investigação, buscamos problematizar como essas pedagogias, ao veicular os 
discursos produzidos pelo campo das neurociências, reconstroem tais discursos e acabam 
(re)produzindo representações e significados acerca das identidades de gênero. Não tivemos a 
pretensão de olhar esses discursos que estão sendo narrados para um mapeamento do que está 
sendo dito sobre o cérebro de homens e mulheres, mas sim para ressaltar como esses são 
produções culturais, enfatizando como as representações e significados do que é masculino e do que 
é feminino se constroem discursivamente, bem como pensar o quanto a mídia televisiva é um campo 
de constituição de identidades, de subjetividades e de configurações sociais. Ou seja, pensar nestas 
instâncias como espaços educativos.  

Neste sentido, os meios de comunicação de massa adquiriram o papel de destaque nas vidas 
cotidianas, bem como no condicionamento dos desejos, aspirações e percepções dos sujeitos 
(Giroux, 2003). Além disto, conforme destaca Ripoll (2008, p. 07), a cultura da mídia tornou-se uma 
das principais “instâncias produtoras, veiculadoras e reguladoras de significados, de valores e de 
gostos”, ao (re)produzir os discursos das neurociências, a respeito das diferenças cerebrais entre 
homens e mulheres, também estabelece normas que oferecem e legitimam determinados 
posicionamentos sociais do gênero, bem como “participa da construção de parte dos nossos 
entendimentos acerca de nós mesmos e do mundo a nossa volta”. 
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