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RESUMO
Nesse texto problematizamos com a mídia desempenha importante papel na fabricação de subjetivi
dades ao interpelar leitores através de textos verbais (ou não) e a partir deles determinar, prescrever,
ensinar como os indivíduos devem se comportar. Destacamos especificamente discursos que circulam
na rede social facebook que prescrevem formas de existência para a mulher bióloga determinando
como ela deve ser, se comportar, se vestir, viver. Nesse ambiente virtual de comunicação a profissional
da área das Ciências Biológicas aparece em imagens e/ou textos que normalizam, determinam, pres
crevem, condicionam sua forma de existência. Entendemos com isso que é por meio dessas normas e
regras que a mulher bióloga é forjada e ganha visibilidade, ao mesmo tempo, em que é obrigada a falar
de si ao comentar, compartilhar ou curtir determinada postagem.
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Olhando com outras lentes...
Nesse texto problematizamos com a mídia desempenha importante papel na fabricação

de subjetividades ao interpelar leitores através de textos verbais (ou não) e a partir deles
determinar, prescrever, ensinar como os indivíduos devem se comportar. Por essa caracte
rística Fischer (2002), inspirada no pensamento de Michel Foucault, defende que a mídia se
apresenta como um dispositivo pedagógico pois participa “efetivamente da constituição de
sujeitos e subjetividades, na medida em que produz imagens, significações, enfim, saberes
que de alguma forma se dirigem à “educação” das pessoas, ensinandolhes modos de ser e
estar na cultura em que vivem”. Com isso tal veículo “orienta a constituição ou a transfor
mação da maneira pela qual as pessoas se descrevem, se narram, se julgam ou se controlam
a si mesmas” (LARROSA, 2010), por produzir formas de experiência de si nas quais os indiví
duos podem se tornar sujeitos de um modo particular de existência.

Interessanos particularmente discutir como a mulher profissional da área das ciências
Biológicas aparece tramada ao elemento feminino, pois como biólogas não raramente nos
deparamos com frases ou afirmações do tipo: “você tem medo de sapo: então como pode
ser bióloga?”, “de salto alto, maquiagem: não, você não é uma bióloga!”; “Não gosta de aula
de campo (de aulas práticas, laboratório, excursões, animais, plantas...), então está no curso
errado!”, “você vai a campo vestida assim?” Daí nos perguntarmos quais características
devem ser reunidas por uma mulher que pretende seguir essa carreira? 

1 Trabalho apresentado no GT “Novas (e velhas) tecnologias do género: biopoder, micropolíticas e dispositivos” do
V Congresso Internacional em Estudos Culturais: Género, Direitos Humanos e Ativismos
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Destacamos especificamente discursos que circulam na rede social facebook que devido
seu alcance mundial agrega grande número de pessoas conectadas que interagem por meio
do compartilhamento de textos e imagens. Nesse universo digital nossa curiosidade e inte
resse voltamse para os discursos que prescrevem formas de existência para a mulher bióloga
e que determinam como ela deve ser, se comportar, se vestir, viver...

Nesse ambiente virtual de comunicação a profissional da área das Ciências Biológicas
aparece em imagens e/ou textos que normalizam, determinam, prescrevem, condicionam
sua forma de existência. Entendemos com isso que é por meio dessas normas e regras que
a mulher bióloga é forjada e ganha visibilidade, ao mesmo tempo, em que é obrigada a falar
de si ao comentar, compartilhar ou curtir determinada postagem. 

Em algumas postagens os biólogos aparecem como seres destituídos de vaidades, pois
poderiam “andar bem arrumados por aí”, mas os ambientes naturalmente destinados ao
exercício das atividades profissionais  o laboratório e o campo  requerem vestimentas es
pecíficas, especiais e sem “frescura” que invariavelmente são eleitas para garantir a pratici
dade e o conforto. Com isso, o lookbiólogo, apresentase composto por coturnos, jaquetas
e coletes que pedem como acessórios indispensáveis binóculos, lanternas e mochila como
podemos observar na Figura 1.

Figura 1 – O Biólogo: locais de trabalho e vestimentas

A vestimenta então se afasta daquilo que aprendemos a relacionar ao universo femi
nino: sapatos de salto alto, sapatilhas, calças afuniladas que marcam as curvas do corpo, ves
tidos que exibem saias longas (ou curtas) esvoaçantes, lenços, bolsas, flores. Todos esses
elementos apresentamse nas mulheres retratadas na imagem a seguir, no entanto, uma
delas destoa do “harmonioso conjunto” que exibe tantos estereótipos femininos (Figura 2). 

Não é difícil identificar a mulher bióloga. Vestida com short e camisa amarrada na cin
tura a postura que assume não é graciosa como a de suas companheiras. Sem enfeites seus
cabelos são descuidadamente presos em um coque. No lugar dos calçados delicados ela
exibe uma grosseira bota. O colar é substituído por binóculos. No lugar de uma bolsa, seus
pertences são guardados em enorme mochila que, na altura dos ombros, mostra um colcho
nete ou saco de dormir. Sua vestimenta traz elementos que dizem o quanto a mulher bióloga
é desprendida, despojada, não liga para sua aparência uma vez que abraçar as causas da na
tureza é incompatível com o estilo delicado ou mesmo elegante que as mulheres de outras
profissões podem exibir.

GÉNERO, DIREITOS HUMANOS E ATIVISMOS " ATAS DO V CONGRESSO INTERNACIONAL EM ESTUDOS CULTURAIS



43

Figura 2 – A mulher Bióloga

Se tais roupas prezam pela comodidade garantindo condições adequadas para o traba
lho, por outro lado definem um corpo cuja vaidade “está abaixo dos interesses humanos”,
pois a profissão é “um estilo de vida” que deve ser “simples como a natureza” e onde a fe
minilidade e a sexualidade não podem coexistir com tanto desprendimento.

As normas de vestimenta e comportamento instituído discursivamente marcam um
corpo destituído de interesses mundanos e personificam o desprendimento e a simplicidade
de uma vida dedicada a assuntos mais importantes. A profissão nessas postagens nos remete
à atividades árduas, difíceis, cansativas e com um “quê” de aventura. Parece não haver es
paço para preocupações “puramente” ou “essencialmente” humanas, individuais e acima
de tudo “femininas” como a estética ou a vaidade.

Adentrando nessa seara, outras duas imagens dão a ver essa incompatibilidade. Na pri
meira, duas mulheres: a mais jovem, bonita e delicada (representada pela atriz Patrícia Pilar)
ocupa a metade superior da imagem e abaixo de sua bela figura lêse a seguinte frase: “recém
aprovada em Ciências Biológicas”. No quadro ao lado, simulando uma passagem de tempo,
vêse outra mulher, muito mais velha, com aparência endurecida e exasperada abaixo da
qual se lê “quatro anos depois”. Em outra imagem vemos um belo rosto feminino de onde
se destaca um penetrante par de olhos azuis. A mulher que tem os cabelos circundados por
uma delicada tiara lembra uma fada (ser que reconhecidamente protege a natureza). Ao lado
de seu rosto observase a frase/desabafo: “cansei de ser sexy... agora sou bióloga.” (Figura
3). 
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Figura 3 – Antes e Depois da Biologia e Cansei de ser sexy

O que é possível ver no conjunto? O preço a ser pago por aquelas que se aventuram a
escolher as Ciências Biológicas como profissão. As imagens nos dizem o quanto é cara essa
escolha: juventude, beleza, delicadeza, graciosidade e acima de tudo a feminilidade são mos
tradas como moeda de troca. Somente mulheres fortes e desprendidas, e por que não dizer
masculinizadas, parecem estar dispostas a arcar com tamanho sacrifício. Arriscamos dizer
que, a partir dessa barganha, elas passam a ser vistas como “monstros” aquelas que “rene
gando à lei natural se tornam velhas, fora do mercado do casamento e da procriação, ou
seja, inúteis” (SOARES, 2013, p. 248).

Nessas postagens o contorno da mulherbióloga é desenhado, e nesse desenho vemos
que seu corpo deve exibir as marcas e os sinais que possam permitir sua identificação entre
tantas outras mulheres. É Foucault (2009, p. 118) quem nos alerta sobre a possibilidade do
disciplinamento dos corpos pela ação de mecanismos de poder: “o corpo está preso no inte
rior de poderes muito apertados, que lhe impõem limitações, proibições ou obrigações”. O
corpo e suas operações são minuciosamente controlados: é preciso ser assim, usar isto, andar
daquele jeito, empregar tal palavra. Um corpo dócil que obedece aos comandos afim de rea
lizar o que lhe é imposto discursivamente em um processo contínuo e constante de assujei
tamento.
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A partir desse modelo não se espera que uma mulher bióloga tenha medo de sapos
ou que suba na cadeira mediante a ameaça de uma barata. Muito pelo contrário, tais com
portamentos são esperados para uma mulher “comum”, feminina! A mulher bióloga con
traria os estereótipos que rotineiramente cercam a mulher “normal” aquela cujo corpo “por
destino biológico e por decreto moral sofrem de fraqueza e fragilidade instrínsecas” (RAGO,
2013, p. 244).

Também o romantismo, característica “tão essencialmente” feminina, está ausente na
mulher bióloga. Se nos contos de fadas basta um beijo para que o sapo se transforme num
belo príncipe, na “vida real” a mulher bióloga prefere ter “um sapo falante” a ter que trans
formálo no humano responsável por resgatála de sua condição solitária. Quem precisa de
um príncipe para salvála do sono eterno, das garras de um poderoso dragão ou das investi
das de uma perigosa barata? A bióloga é capaz de enfrentar todos esses desafios e... sozinha!
(Figura 4).

Fi

gura 4  Sapo falante e medo de barata

As postagens nos ensinam ainda seis boas razões para ter uma bióloga como parceira:
elas não tem “frescuras” (abrem sapos e pegam minhocas), tem espírito aventureiro e amam
lugares fantásticos, não reclamam de animais domésticos (grande vantagem para os homens
que gostam de cachorros), elas topam qualquer parada... e o melhor de tudo ao apresentá
la para a rapaziada, orgulhosamente seu parceiro poderá anunciar o título que garante todas
essas vantagens: ela é uma bióloga! 

A mulher bióloga que aí se desenha se afasta de tudo aquilo que gravita no pretenso
universo feminino, afinal as mulheres são continuamente representadas como seres ternos,
meigos, dóceis, carentes de proteção. Nesse novo universo ela é a mulher perfeita, pois se
parece mais com um “melhor amigo” que com uma “companheira” de fato. Quase um outro
homem que topa qualquer parada e está pronta para enfrentar qualquer coisa (Figura 5). 

Ainda borrando os contornos desse universo feminino, o instinto maternal da bióloga
também se manifesta de forma diferente do esperado. No lugar de uma mãe carinhosa e
superprotetora, cujos filhos só andam bem arrumados e limpinhos, teremos uma mulher
destemida e corajosa que lança seus filhos às feras. Logicamente que não é possível imaginar
que um ser assim goste de maquiagem ou que possa usar salto alto ou uma roupa mais ar
rumada e “feminina”. A vigilância que se impõe sobre ela na forma de múltiplos olhares a
condenam a seguir sempre um determinado caminho e nele não há lugar para “florezinhas”
 a não ser que seja para descrevêlas, classificálas e prensálas em uma exsicata. 
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Figura 5 – Boas razões para namorar uma bióloga

Figura 6 – A mãe bióloga

À primeira vista pode até parecer que todas essas postagens nos dizem algo novo. Que
a mulher bióloga é aquela que transgride sua condição “essencialmente feminina”, liber
tandose dos padrões, das regras e moldes que continuamente aprendemos a associar a uma
essência, um modo natural e inato de ser mulher.

No entanto, essas postagens apenas reforçam no que não é dito (o não dito) quais com
portamentos se esperam da mulher, pois demarcam exatamente tudo aquilo que elas tem
que abdicar para assumir sua profissão e o quanto lhes custa o desapego ao feminino. Dessa
forma, os discursos que a requisitam como diferenciada da maioria das mulheres acabam
por invocar uma norma que se materializa na feminilidade! Feminilidade esta que é “dada”
por um conjunto de características originadas em sua condição biológica. 

Soares (2013) afirma que muitos são os fios que tecem e enredam as tramas que afir
mam as mulheres como seres determinados por um destino biológico. São discursos médi
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cos, científicos, religiosos, morais que no fio do tempo desenham as mulheres pelas suas
funções orgânicas e justificam sua presença no mundo por uma única função: a procriação.
(SOARES, 2013, p. 248)

Nessa trama os corpos femininos são marcados por características ditas próprias de um
pretenso universo. Delicadeza, beleza, suavidade, docilidade, instinto maternal, emotividade
aparecem em vários momentos como os contornos essencialmente inatos que aprisionam
as mulheres a um modo “natural” de ser. Para a mulher bióloga, no entanto, tais caracterís
ticas são pouco desejáveis. 

Discursos como esses, que nos embalam desde a mais tenra infância (povoada de prin
cesas frágeis, dependentes e sonhadoras), nos mostram que o universo feminino não se en
caixa, ou não combina, com o universo da profissão Biologia. Assim aprendemos que para
sermos biólogas é preciso que nossos corpos possam se disciplinar às atividades, vestimentas
e comportamentos que discursivamente são desenhados para essa profissão. Quando opta
mos pela carreira em Biologia aprendemos que o mundo “essencialmente feminino” não en
contra guarida nessa profissão. É preciso nos desprender e abrir mão do dito “universo
feminino” que tão bem aprendemos a construir e acima de tudo no qual aprendemos viver.

Para além da Biologia que aprisiona 

mu.lher 
sf (lat mulierem) 1 Ser humano do sexo feminino

fe.mi.ni.no
adj (lat femininu) 1 Próprio de mulher ou de fêmea. 2 Rela
tivo ao sexo caracterizado pelo ovário, nos animais e nas
plantas. 3 Relativo às mulheres. 4 Gram. Qualificativo do gê
nero que indica os seres fêmeos ou considerados como tais

bi.ó.lo.go
sm (bio+logo) biologista, pessoa versada em Biologia

Se levarmos em consideração o que nos diz o dicionário, ser mulher é ter um conjunto
de características próprias do universo feminino e isso nos levaria muito facilmente aos se
guintes questionamentos: que características são essas? São elas que nos tornam mulheres
de fato? Para ser bióloga é preciso abdicar dessa “natureza” feminina que nos constitui como
mulheres?  

O determinismo biológico torna a mulher refém de seus genes e hormônios, uma vez
que é a partir deles que não só o corpo, mas também seus comportamentos são explicados
e moldados: A razão é o locus do masculino e da verdade, em contraponto, a desrazão e a
loucura passam a compor a imagem do feminino que passa a ser definido por um corpo que
por decreto moral e destino biológico sofre de fraqueza e fragilidade que lhes são intrínsecas
(SWAIN, 2013). 

A NATUREZA FEMININA NA BIOLOGIA: PROBLEMATIZANDO QUESTÕES DE GÊNERO A PARTIR DAS REDES SOCIAIS



48

Diante disso, a mulher que pretende se aventurar nas Ciências Biológicas (profissão ta
lhada em atributos que remetem ao masculino) precisa renunciar à sua essência para reunir
as características requisitadas como necessárias e imprescindíveis ao exercício profissional.
Isso significa que ela molde seus corpos dentro de uma tecnologia masculinizante.

Foucault nos desafia a reconhecer como os discursos estabelecem condições de exis
tência para o sujeito, como marcam seus corpos exigindo retorno na forma de ações e atos
que são capazes de classificar, hierarquizar e acima de tudo determinar o que é (ou não) per
mitido dizer sobre ele. É assim que vemos aparecer a mulher bióloga com suas roupas, gestos,
vocabulário, comportamentos e formas de vida.

Nossa ideia com esse texto não foi encontrar ou descrever uma essência feminina ou
de um eu estável/biológico/fisiológico/genético do qual não há possibilidade de escapar.
Mas, problematizar como as identidades mulher/bióloga são forjadas dentro (e não fora!)
do discurso. Procuramos discutir assim, como as identidades são uma espécie de sutura entre
discursos/práticas (que nos interpelam, nos falam, nos convocam para que assumamos nos
sos lugares como sujeitos sociais de discursos particulares) e os processos de subjetivação
que nos constroem como sujeitos aos quais se pode falar (SILVA, 2011, p. 112).

Isso nos ajuda a no reconhecimento dos processos que disseminam o discurso na su
perfície das coisas e dos corpos, que o excitam, manifestamno, fazemno falar, implantam
no no real e lhe ordenam dizer a verdade (FOUCAULT, 1988, p. 82). 

Cientes desse enredamento o exercício possível é o de suspeição, da vigilância em torno
dos processos de sujeição. Com isso é possível estranhálos. E nessa direção é Foucault (1979)
quem mais uma vez nos ajuda a pensar e a perguntar: quais foram as condições de emer
gência desse discurso? Que outros discursos silenciou? Como esse discurso se constituiu por
um tempo o a priori histórico de uma experiência possível?

Tais questões persuadem a pensar que se torna urgente problematizar as condições de
possibilidades que promovem a construção de dada “experiência”. Experiência que induz o
indivíduo a reconhecerse como sujeitos de uma determinada forma de existência dentro
de um sistema de regras e coerções.

Isso significa investir na problematização daquilo que nos é dado como certo, inevitável,
estável, imutável. Pensar de outra forma o que pensamos, ou como diz Foucault (1984, p.
16) “liberar o pensamento daquilo que ele pensa silenciosamente, e permitirlhe pensar di
ferentemente”. Armar nosso olhar com outras lentes. Lentes que permitam ver que todas
essas práticas são discursos e como tal, dizem e prescrevem coisas, determinam ações e lu
gares. Não estão ali de forma inocente e sem intencionalidades.

Pensar diferente nos incita a desenhar resistências, a buscar rotas de fuga, e isso implica
ver o sujeito como produção histórica, atravessado por complexas relações de saberpoder
ligados a jogos de verdade. Uma rota de fuga também consiste na possibilidade do indivíduo
criar para si novos modos de existência experenciando a vida como obra de arte, com a pos
sibilidade não apenas de aderir, ou reforçar os modelos, mas acima de tudo a possibilidade
de recusálos.

Problematizar essas questões nos dá chance de inventar a vida, inventar uma éticaes
tética da existência comprometida com a resistência às formatações/prescrições que nos
enquadram ou excluem naquilo que aprendemos a chamar de “normal” (MISKOLCI, 2008,
p. 235).  
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