
Desmascarando  os  mitos  da  diferença  sexual:  uma  entrevista  com  Cordelia  Fine

Julian Vigo fala com Cordelia Fine sobre “sexo cerebral”, gênero, testosterona, sexismo na ciência e
muito mais!

Cordelia Fine é uma psicóloga e escritora acadêmica que passou grande parte de sua carreira 
desmascarando mitos de gênero encontrados em pesquisas científicas - tanto em sua teoria quanto em 
sua prática. Seu livro de 2011, Delusions of Gender, foi indicado para o Prêmio Literário de Não-ficção
do Premier Victoriano, o Prêmio Melhor Livro de Idéias 2011, o Prêmio John Llewellyn Rhys 2010 e o 
internacional Warren Prize 2013 bianual. Rex: Testosterona Rex: mitos do sexo, ciência e sociedade, 
ganhou o prêmio de livro de ciência de investimento do Royal Society Insight 2017. No ano passado, 
sentei-me com ela em Londres para discutir o testosterona Rex e as implicações mais amplas deste 
livro no discurso atual.

~~~

Julian Vigo: Em seu trabalho sobre o Princípio de Bateman (a teoria de que a variação reprodutiva / 
sucesso reprodutivo é maior em homens que em mulheres), você considera a teoria da seleção natural 
de Darwin como seu ponto de partida. Usando esse modelo, além da expansão de Trivers sobre esse 
paradigma, você mostra como essas teorias são, em parte, culpadas por estereótipos de "fêmeas 
exigentes", por exemplo, e "homens promíscuos", porque ambos os cientistas conceituaram diferenças 
sexuais dentro sua pesquisa científica que espelha os estereótipos sexuais dentro de suas próprias 
culturas. Afinal, o gênero é uma construção social, mas foi cuidadosamente construído como biológico 
através de leituras combinadas de Bateman e Darwin (ambos conhecidos como Paradigma de Darwin-
Bateman) - ambos ingleses vindos de uma cultura em que as fêmeas eram consideradas menos sexuais 
que os homens. Você poderia descrever por que escolheu este paradigma como ponto de partida para o 
seu livro?

Cordelia Fine: Eu passei muito tempo pensando sobre como organizar o livro e, no final, decidi que 
você pode argumentar o quanto quiser sobre as diferenças sexuais sobrepostas e a maneira como elas 
mudam com o tempo, mas no final do livro a mente de todos é a questão: não [homens e mulheres] 
acabaram de evoluir para serem diferentes porque tivemos demandas diferentes em nosso passado 
reprodutivo? Então, no final, fazia mais sentido começar no começo, em termos de nossa história 
evolucionária - para falar sobre como as ideias sobre a biologia evolucionária evoluíram desde essa 
ideia muito poderosa (que ainda prevalece) que diz que há diferença investimento reprodutivo que é 
fundamental para explicar os papéis sexuais em todo o reino animal.

JV: Em seu trabalho sobre essa teoria em particular, você mostra que há problemas com a forma como
o estudo científico é realizado. Isso me lembra de como, em Delusions of Gender, você está fazendo
uma crítica à noção de Simon Baron-Cohen de que as fêmeas são “conectadas à empatia” e que os
cérebros masculinos estão predispostos a “entender e construir sistemas”. noção de que existe uma
ligação entre a testosterona fetal e o prodígio do sujeito masculino em relação à matemática. Ele apóia
essa  ideia  ignorando completamente  o curso da história,  política,  economia  e  social,  perguntando:
“Porque, em mais de 100 anos da existência da Medalha Fields de matemática, equivalente ao Prêmio
Nobel,  nenhum  dos  vencedores  foi  uma  mulher?

Você poderia falar sobre isso em termos desse paradigma específico com o qual você abre o livro?



CF:  Na  verdade,  vejo  isso  como  muito  positivo,  no  sentido  de  que  houve  essa  evolução  e
desenvolvimento bastante rápidos da história original. Os dados mostraram que existem muitas outras
influências em jogo - que os papéis sexuais são influenciados por vários fatores ecológicos e sociais, e
que o investimento reprodutivo também é dinâmico. Eu acho que também é interessante considerar o
papel  de  Sarah  Blaffer  Hrdy,  por  exemplo,  que  entrou  em campo  e  viu  algo  que  nenhum outro
primatologista havia visto antes, que era o caso da promiscuidade feminina. Essa ideia de que qualquer
mulher medíocre pode alcançar a façanha de fertilizar e reproduzir a prole está subestimando o que a
mulher  tem a alcançar  e  a  importância  da classificação e dos recursos  para o sucesso reprodutivo
feminino,  que  desde  então  se  tornou  um florescente  campo de  investigação.  digamos,  o  papel  da
competição feminina. Essa noção de homens promíscuos e fêmeas recatadas estava muito de acordo
com os papéis de gênero na época também. A ciência contemporânea realmente mudou além disso.

JV: Eu vejo o seu livro contando uma história sobre histórias específicas em torno de um ambiente
científico  atual  em que  o  gênero  é  reduzido  à  biologia.  Sua  análise  começa  com essa  ideia:  “A
testosterona afeta nosso cérebro, corpo e comportamento. Mas não é nem o rei nem o criador do rei - a
essência hormonal da masculinidade competitiva e de risco - que muitas vezes supõe-se que seja. ”Seu
livro fez um vínculo progressivo entre o Paradigma de Bateman e a mitologia cultural atual em torno
do sexo cerebral, ambos dentro cultura popular e comunidade científica. Como as suposições sociais
sobre as  diferenças  de sexo baseadas  nesse tipo de mitologia e  /  ou má ciência  são recicladas  no
pensamento  científico?

CF: Eu acho que uma das coisas que me interessaram no meu trabalho é como o que muitas vezes são
suposições não examinadas sobre diferenças entre os sexos influenciam as perguntas de pesquisa que
são feitas, o tipo de modelos que são usados e a forma como os dados são interpretados. . Então, se
você está operando a partir de um conjunto particular de suposições, não faz sentido perguntar por que
a promiscuidade feminina existe ou por que as mulheres podem competir. Você precisa se afastar dos
pressupostos iniciais para começar a procurar tipos de dados que, de outra forma, seriam conectados.

Acho  que  outro  exemplo  semelhante  é  em termos  de  análise  científica  da  tomada  de  risco.  Nós
culturalmente associamos muito a tomada de riscos à masculinidade. Quando pensamos "arriscado",
pensamos  em homem.  Então,  nós  dizemos  às  pessoas  para  “cultivarem algumas  bolas”,  não  para
“cultivar alguns ovários”. Falamos sobre bolas grandes, peludas e audaciosas. E isso pode influenciar o
que consideramos ser "risco" quando medimos o risco. Há todos os tipos de diferentes tipos de riscos
que  as  pessoas  podem  assumir  na  vida,  mas  se  você  pensa  em  "risco",  pensa  em  homem,
implicitamente  pensa  em  coisas  típicas  do  sexo  masculino  ao  projetar  questionários  para  fins  de
pesquisa,  por  exemplo.  exemplo,  em  vez  de  coisas  típicas  de  mulheres  para  fazer.

JV: E testosterona Rex - Quero dizer, você vê o título e quer dizer Tiranossauro Rex... Como você
chegou a esse título? Obviamente, você fala sobre testosterona no livro, mas qual foi a motivação de
implicar aquela imagem do arquétipo da infância de T. Rex ou a noção de homens como “rei” no título?

CF:  A  razão  pela  qual  pareceu  um  belo  apelido  capturar  esse  familiar  conjunto  de  crenças
interconectadas foi, em primeiro lugar, o aspecto "rex" dele - a ideia de que a testosterona faz dos
homens o rei da sociedade. Mas também, em referência a essa ideia de que a ciência evoluiu e que essa
história foi forjada em uma era científica anterior - agora, essas ideias estão cientificamente extintas.

JV:  Você aborda algumas visões controversas sobre gênero no livro: a flexibilidade e a construção
dinâmica do próprio sexo, a socialização de gênero e como a noção de diferenciação sexual abrange
muito mais do que acreditávamos anteriormente. Você escreve: "Embora existam efeitos sexuais que



criam diferenças no cérebro, o sexo não é o fator básico e determinante no desenvolvimento do cérebro
que é para o sistema reprodutivo". Você continua dizendo que os cérebros humanos não podem ser
divididos "Masculino" e "feminino", e indicam que o cérebro tem algumas características de mosaico
em que as diferenças estruturais  não se traduzem necessariamente em diferenças comportamentais.
Você conclui que “diferenças marcantes de sexo no cérebro podem ter pequenas consequências para o
comportamento”. Agora, essa ideia causou alguma controvérsia… Não sua declaração em si, mas a
ideia de que o sexo cerebral não é uma “coisa”. as pessoas da comunidade científica querem essas
respostas claras em vez de um mosaico, ou mesmo estudos de plasticidade do cérebro que mostram
como  o  social  pode  afetar  o  físico?

Stuart Ritchie, por exemplo, publicou uma crítica ao seu livro em Quillette, desafiando-o a afirmar que
o cérebro não é sexualizado e argumentando que a ideia de que os cérebros são sexualizados faz parte
de  um  complexo  sistema  cultural  que  vincula  a  socialização  de  gênero.  genitália  específica  e
supostamente cérebros sexuados. Você escreve: "É a genitália - e a socialização de gênero que isso dá
início  -  que  fornece  a  rota  do  sistema de  desenvolvimento  indireto  mais  óbvia  pela  qual  o  sexo
biológico  afeta  os  cérebros  humanos".

No entanto, Ritchie ataca você por mostrar as ligações entre a socialização (isto é, papéis de gênero) e
diferenças genéticas e hormonais que podem influenciar o cérebro, enquanto também mantém que as
diferenças  sexuais  no  cérebro  não  devem  ser  o  foco  do  estudo  científico  e  devem  ser
descontextualizadas.  entendimentos  sociais  de  gênero.  Ritchie  essencialmente  acusa  você  de  fazer
distinções de gênero em seu desmascaramento do cérebro de gênero, deslocando uma patologia para
outra. Ele continua a acusá-lo de escolher o que você incluiu em seu texto, como o estudo de Joel et al,
que falha em detectar diferenças sexuais no cérebro, alegando que você só escolheu incluir análises
contrárias nas notas de rodapé, e não no corpo do texto.

CF: Bem, para entender esse ponto em particular, o artigo que Joel et al publicou na revista científica 
PNAS (Proceedings of National Academy of Sciences) argumentou que cérebros de homens e mulheres
não podiam ser categorizados como masculinos e femininos. . Houve uma contra-resposta que dizia: 
"Na verdade, criamos algoritmos que podem, com o alto grau de precisão preditiva, dividir os cérebros 
em categorias masculinas e femininas". A resposta de Joel foi:

"Bem, uma questão é que o algoritmo não categoriza os cérebros de uma forma que tenha semelhanças 
de qualquer maneira biologicamente significativa, mas também que um algoritmo não é transferido 
para outro quando você o move para outro conjunto de dados. Assim, você pode categorizar em um 
conjunto de dados, mas não necessariamente em outro conjunto de dados. ”

Do meu ponto de vista, não vejo a conclusão de Joel de que o cérebro não se enquadra em nenhuma 
categoria [sexuada] como tendo sido particularmente devastadoramente desafiado pelas respostas ao 
artigo. Então tomei uma decisão, no final do processo de publicação, para colocar isso na nota de 
rodapé. Acho que o argumento de que há algo enterrado nas notas de rodapé que contradiz o que está 
no texto principal simplesmente não está correto.

JV: A razão pela qual eu levantei isso é porque eu estava lendo os comentários de uma revisão do 
Guardian do seu livro do começo do ano e os comentários eram tão sexistas. "Mas ela está em 
psicologia", por exemplo. Quero dizer, eles lêem como um manual de respostas sexistas para cientistas 
do sexo feminino e era bastante irônico, dado o contexto.

CF: Geralmente é "Estudos de Gênero" ... [risos]



Eu acho que provavelmente há muitas coisas complexas acontecendo aqui. Eu realmente não tenho 
uma resposta satisfatória, mas uma coisa que eu diria é que, do ponto de vista do progresso científico e 
da discussão científica, eu não acho que seja muito útil para as críticas feministas da ciência serem 
descartadas como ideológicas, pois exemplo. Quando as feministas estão mantendo a ciência em seus 
próprios padrões, isso precisa ser considerado e incorporado em um debate científico.

JV: Isso me lembra o trabalho de Thomas Kuhn em A Revolução Copernicana, em que ele aponta que 
alguns dos problemas da ciência na Idade Média são devidos a sistemas de crenças que estavam em 
vigor naquela época. Isso é muito semelhante ao paradigma que você está enfrentando hoje em seu 
trabalho sobre "sexo cerebral". Em termos de informações científicas que temos de estudos ou revisões 
atuais desses estudos, há um consenso ainda sobre cérebros?

CF: Eu não acho que haja consenso. Eu acho que há um consenso de que existem diferenças médias de 
sexo no cérebro por exemplo que os cérebros masculinos tendem a ser maiores que os cérebros 
femininos e que existem influências sexuais no cérebro. Mas eu não acho que haja consenso sobre 
quais são essas funções principais.

JV: Você escreveu: “Uma vez que paramos de ver a atividade sexual humana através do estreito quadro
de simplesmente unir dois potenciais reprodutivos, não parece mais óbvio e inevitável que os homens 
devam lutar pelo sucesso, enquanto as mulheres se preocupam em parecer jovens.” tais paradigmas 
foram incorporados na ciência mais recentemente?

CF: Bem, eu acho que uma suposição é que, se você vir algo culturalmente diferente - se você ver uma
diferença média de sexo entre todas as diferentes culturas que você olhou (e, claro, isso ainda não será
completo) -  então você deve estar olhando para algo que é biologicamente enraizado. E,  até certo
ponto,  isso  se  tornou  um meio  para  que  todos  entendam que  toda  influência  -  social,  cultural  e
econômica  -  é  fundamentalmente  biologicamente  enraizada.

Uma das coisas que tento fazer no livro é mostrar como, na biologia evolucionária, um elo entre algo
grande  (seja  adaptativo  ou  sendo  visto  geração  após  geração  após  geração)  não  significa
necessariamente que ele é incorporado à herança genética. Acho que essa é uma das maneiras pelas
quais a pesquisa geral na área talvez precise mudar um pouco a forma como ela pensa sobre diferenças
sexuais  que  são  vistas  universalmente.

Nós temos muito sexo não-reprodutivo, por exemplo - tanto sexo que não pode resultar em reprodução
por causa de quem estamos fazendo sexo ou quando estamos fazendo sexo - mas o foco estreito no
sexo reprodutivo eliminou todas essas outras aspectos da atividade sexual, que são apenas parte de ser
humano, de vista. O problema, teoricamente falando, é que a investigação científica sempre postulou
que a atividade sexual é unicamente sobre reunir os potenciais reprodutivos de machos e fêmeas [não
considerando o sexo não-reprodutivo em termos de estudo científico]. Se pudéssemos eliminar essa
noção de sexo exclusivamente reprodutivo, poderíamos chegar à verdadeira essência sexual de homens
e mulheres, em vez de ver nossa atividade sexual apenas como um aspecto central de nós mesmos
como  pessoas.

Em um estudo, por exemplo, os homens receberam convites para fazer sexo casual. Os homens que já
estavam em relacionamentos  declinaram e os pesquisadores  tentaram explicar  isso dizendo que os
homens estavam maximizando seu sucesso reprodutivo por não fazer sexo com um estranho. Esta é
apenas  uma  maneira  muito  desumana  de  pensar  sobre  as  pessoas.



JV:  No  entanto,  há  Luce  Irigaray  que  desafiou  Lacan  em  O  sexo  que  não  é  um,  basicamente,
criticando-o por não assumir a projeção de Freud (o falo) do corpo masculino na psicanálise e por
apoiar o modelo sexual da subjetividade e da sexualidade. por meio do qual o macho é inteiro, e a
fêmea é sempre falta (do pênis). Como tal, “mulheres” receberam significados ao longo da história e, às
vezes,  atribuíram  significado  à  superabundância.

Então, enquanto lia o seu livro, eu estava pensando sobre como as mulheres são tão definidas por seus
corpos e suas sexualidades -  até  hoje -  que o recente debate cultural  sobre gênero pressupõe uma
política progressista. No entanto, a realidade é que esta é a mesma velha lavagem e repetição, em que
os  corpos  das  mulheres  estão  no  centro  desta  questão,  enquanto  a  identidade  individual  está
inevitavelmente enraizada na insuficiência do corpo feminino. E eu pensei sobre este modelo enquanto
eu estava lendo a parte do seu livro onde você discute um estudo nas Filipinas que mostra que a
paternidade reduz os níveis de testosterona. Acredita-se em grande parte que o gênero existe por causa
do corpo (ou seja, que a testosterona faz com que os homens queiram bater em tudo com um porrete, e
que as mulheres, naturalmente, só querem fazer arranjos de flores). Mas na testosterona Rex, você
demonstra que a testosterona não dita a capacidade do homem de alimentar os pais - e a testosterona
não significa que os homens são inerentemente “masculinos”. Se você demonstra o inverso, demonstra
como  os  papéis  de  gênero  socialmente  inscritos  pode  mudar  o  corpo,  uma vez  que  os  níveis  de
testosterona em homens que assumem tarefas parentais são reduzidos. O que isso significa para os
tropos culturais que ainda são amplamente acreditados e produzidos sobre a masculinidade? Em última
análise,  o  seu  livro  toca  no  mito  da  masculinidade.

CF:  O estudo das Filipinas é um exemplo de uma conceituação relativamente nova da testosterona
como  sendo  um  “intermediário”  para  a  situação  social  do  indivíduo,  mediando  e  preparando  o
indivíduo para uma situação ou contexto particular em que se encontram, com níveis de testosterona.
responder a uma situação particular. A falta de correlação entre a testosterona e a libido sexual, por
exemplo, mesmo com a aparência física dos níveis clinicamente saudáveis, reflete o fato de que a
testosterona é apenas um dos muitos fatores que influenciam o comportamento. O nível de testosterona
é apenas uma parte de um sistema muito complexo. É um papel diferente para a testosterona - não é
uma variável poderosa que influencia o comportamento, mas algo que está respondendo a uma situação
ou a uma interpretação subjetiva de uma situação que pode ser influenciada pelo tipo de normas de
masculinidade  que  você  mantém,  por  exemplo,  ou  parte  da  sociedade  em que  você  vive,  que  na
verdade está influenciando sua biologia hormonal.

JV:  Os  humanos  são  sexualmente  dimórficos?

CF:  Sim.  Definitivamente.  Joel  argumenta  que  não ajuda  a  esclarecer  neste  debate  usar  a  mesma
palavra - "sexo" - para se referir tanto a categorias de sexo (se é homem ou mulher ou intersexo) como
também aos componentes genéticos e hormonais de o sistema de sexo que cria essas categorias de
sexo. Um dos argumentos que ela apresentou em um artigo recente é que nossas categorias de sexo não
são completamente dimórficas, mas, para a maioria dos indivíduos (ela o descreve como sexo 3G [sexo
genético-gonadal-genital])  são  internamente  consistentes  e  distintos.  Desta  forma,  você  nunca  tem
qualquer  dificuldade  em distinguir  entre  genitais  masculinos  e  genitais  femininos.  Mas,  como ela
aponta, o sistema de sexo que cria essas categorias de sexo relativamente dimórficas - nossos sistemas
reprodutivos - não tem necessariamente as mesmas qualidades de não se sobrepor e de ser estável.
Então, ela fala sobre como é realmente difícil definir o que realmente é o sexo genético - não são
apenas o cromossomo X e o cromossomo Y que estão envolvidos na discriminação sexual, há vários
genes  diferentes  que  estão  nos  cromossomos  sexuais.  E  quando  você  olha  para  os  componentes



hormonais do sexo (ou seja, testosterona e progesterona), eles estão se sobrepondo entre os sexos e eles
também são dinâmicos e flutuam, inclusive em resposta a situações sociais. Então, depende do que
você quer dizer quando fala de "sexo". Porque, surpreendentemente, na verdade é um termo bem vago.

JV: verdade. No entanto, as pessoas hoje parecem pensar que o fato de haver gradiente de hormônios,
por exemplo, significa que uma pessoa pode ser “não masculina” ou “não feminina” simplesmente
porque os  níveis  hormonais  se  alteram de indivíduo para  indivíduo.  Ou,  eles  sustentam que essas
descobertas revelam que não existe dimorfismo sexual quando o que sua pesquisa está mostrando é que
há  dimorfismo  sexual  em  humanos,  é  apenas  que,  dentro  das  três  categorias  que  Joel  examina
(genético-gonadal-genital ), o dimorfismo sexual é distinto para cada categoria. Então, por que tantos
desejam  empurrar  o  dimorfismo  sexual  no  cérebro?

CF:  Joel está falando especificamente sobre o genital reprodutivo, gônadas e genitais. Ela não está
falando  sobre  o  cérebro.  E  essas  são  características  sexuais  primárias.  Depois  de  chegar  às
características sexuais secundárias, você vê uma sobreposição - você não está tendo um verdadeiro
dimorfismo sexual. E esse é um ponto que aparece nas revistas científicas: os cientistas estão usando o
termo "dimorfismo sexual" [para descrever os atributos reprodutivos, apesar do fato de que existem
diferenças sobrepostas entre homens e mulheres]. Então, é um termo que nem sempre é usado com
precisão.

JV: Ao lidar com as formas como o sexismo é incorporado ao discurso e método científicos, qual é a
saída  deste  dilema  para  os  cientistas  de  hoje?

CF:  Vai soar como um clichê,  mas, quando você está falando sobre outras esferas da indústria, as
pessoas  estão  falando sobre  a  importância  da  heterogeneidade  cognitiva  e  a  necessidade  de trazer
diferentes treinamentos, conhecimentos, perspectivas e experiências resolução de problemas, inovação
e tomada de decisão. Parece-me que esta é uma maneira pela qual a ciência nesta área, como qualquer
outra,  pode  se  beneficiar.  Quero  dizer,  eu  penso  no  livro  de  Rebecca  Jordan-Young,  onde  ela  se
interessou por esses modelos científicos porque eles não eram realmente compatíveis com suas próprias
experiências em seu trabalho. Por exemplo, ela conversou com pessoas da comunidade gay e o que ela
via não era compatível com o modo como a homossexualidade, a heterossexualidade e as preferências
sexuais estavam sendo conceitualizadas na comunidade científica. Então, acho que é uma abordagem
adequada.

JV: Perguntei a algumas mulheres on-line o que elas gostariam de perguntar a você. E um deles me
lembrou que, em Delusions of Gender, você escreveu: “Meu marido provavelmente gostaria que você
soubesse que, por causa de minha pesquisa para este capítulo, ele teve que aturar um monte de bufadas
de  desprezo.  .  ”E  ela  perguntou:“  O  que  provocou  o  mais  alto  e  mais  contencioso  bufo?  ”

CF: Eu acho que o trabalho de John Gray teria que estar lá em cima. Os homens de Gray são de Marte,
Mulheres de Vênus sustentam que a limpeza de banheiros é “oxitocina-impulsionadora” para mulheres,
mas “drenagem de testosterona” para homens. Especificamente, sua sugestão de atividades que são
testosterona drenando para homens as deixa fracas e Exausta. Faça sua escolha. [riso]

Julian Vigo é uma estudiosa, cineasta e consultor de direitos humanos. Seu último livro é Terremoto no
Haiti: A Pornografia da Pobreza e a Política do Desenvolvimento.
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