
ISSN 1677-9010 / www.aslegis.org.br
Cadernos ASLEGIS

ASSOCIAÇÃO DOS
CONSULTORES 
LEGISLATIVOS E 
DE ORÇAMENTO E 
FISCALIZAÇÃO  
FINANCEIRA DA 
CÂMARA DOS 
DEPUTADOS

 http://bd.camara.leg.br



60

A inferioridade feminina e 
a mitologia científica1

Alessandro Gagnor Galvão
Jornalista, Mestre em Antropologia 

Social, Consultor Legislativo da área 
XX – Redação Parlamentar.

Texto reescrito a partir de um capítulo do livro 
Jericoacoara Sonhada (Galvão, Alessandro. An-
nablumme: 1995), capítulo esse que deve muito 
a Mitchell, Julliet. Psychoanalysis and Feminism. 
Pelican:1989.



61

A ciência não é imune ao inconsciente, e promove 
a perpetuação de mitos como o matriarcado. Isso a 
iguala à mitologia; saber disso, porém, a diferencia. 

Mito; ciência; feminismo.

Science is not immune to the unconscious, and pro-
motes the perpetuation of myths as matriarchy. This 
equates science to the mythology; but if we admit this, 
then we have a difference.

Mith; Science; Feminism.
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O pensamento, onírico ou não, organiza o mundo a partir de livre-asso-
ciações, regradas pela linguagem. O campo discursivo científico é o lugar pri-
vilegiado para o relato e construção de “verdades”, como o campo discursivo 
religioso foi na Idade Média.

Pelo menos desde que Platão refutou os sofistas, tenta-se diferenciar as múl-
tiplas e “falsas” racionalizações do mundo – associadas aos mitos religiosos – da 
única “razão desperta” – cujo suprassumo a Ciência pensa achar em si mes-
ma. No entanto, é etnocentrismo arrogante acreditar na ciência e nos cientistas 
como imunes ao sonho, ao “espírito” de uma dada conjuntura histórica.

Ainda que acordados e guiados pelo método científico, as questões que es-
colhemos investigar e suas hipóteses explicativas se encadearão, primariamente, 
por livre-associação, como nos sonhos. Muitos acreditam que o discurso ba-
lizado pela ciência, feito ao longo dos séculos por várias pessoas, impediria o 
predomínio das livre-associações, as quais são determinadas, entre outras coisas, 
pelos mitos vigentes numa determinada sociedade.

Por exemplo: o mito da inferioridade feminina se apoia, entre outras coisas, 
na suposta menor compatibilidade da mulher em relação ao mundo racional 
e civilizatório. As mulheres seriam mais emotivas e “naturais”, por assim dizer. 
Esse mito se conjuga com o mito do matriarcado, o qual diz, em resumo, que o 
domínio feminino do mundo corresponde a uma era pré-civilizatória; a civiliza-
ção só seria possível com os homens no poder. 

No caso desse mito do matriarcado, cientistas renomados como Bachofen, 
Engels e Freud trabalharam para, transferindo-o para o campo discursivo da ci-
ência, dar-lhe feição científica. Ora, é só com essa feição que os mitos modernos 
têm legitimidade para orientar nossa sociedade.

Não foi a arqueologia, mas o mito das amazonas, dentre outros, que serviu 
de material para uma primeira cientifização do matriarcado, a partir de 1860, 
com o livro de Bachofen, O direito materno. Bachofen usou tais mitos como 
evidência histórica, sem causar protestos, mesmo em sua época positivista. Pelo 
contrário: Morgan, patriarca da antropologia, reatualizou a cientificidade do 
mito. Engels, com A origem da família, da propriedade privada e do estado, fez 
o mesmo. No século XX, Freud reatualiza o mito com o texto Algumas conse-
qüências de uma diferença sexual anatômica, concluindo pela menor capacidade 
feminina de obter um superego forte e adaptar-se à civilização, já que mulheres 
não têm pênis.

Uma afirmação assim absurda foi e é aceita em decorrência do apoio de ou-
tros textos (científicos ou não) que constroem o senso comum, base de qualquer 
pensamento, em qualquer época.
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Nunca existiu, contudo, evidência histórica do matriarcado. O trabalho de 
Freud, defendendo a “inveja do pênis”, seria portanto a reatualização do mito do 
poderio social masculino como condição civilizatória. 

Após Bachofen, Morgan e Engels terem transformado em ciência jurídica/
antropológica/econômica o mito do matriarcado, Freud parte desse senso comum 
“histórico” para legitimar o mesmo mito com uma estrutura psíquica que teria 
origem biológica – fazendo a transição para as ciências exatas, “hard sciences”. 
Ao contrário do que se pensa, as ciências exatas não estão livres da influência do 
mito, que direciona os dados que se observam, as hipóteses que se formulam e 
as conclusões que são aceitas. O antissemitismo já foi apoiado pela biologia, e o 
“comunismo científico” pela estatística. Da mesma forma, a matemática, a física e 
a geometria foram usadas para instrumentalizar uma teoria da terra plana, quando 
a ideia de uma terra esférica não era aceita pelo senso comum

No caso do mito do matriarcado, vê-se que indivíduos categorizáveis como 
cientistas seminais, em textos de reconhecido valor científico nos dois últimos 
séculos, textos importantes e básicos da ciência ocidental, nada mais fizeram 
além de produzir um saber classificável como mitológico. Exemplos desse tipo 
são infindáveis, a ponto de se poder considerar a hipótese de que toda a ciência 
(das teorias mais sólidas às suas partes menos importantes) é mitológica, já que 
a irracionalidade da fé e da cultura são anteriores e determinantes da ciência. 

Um trabalho é definido como cientifico em decorrência da utilização de 
um método; esse método, porém, desde a formulação das hipóteses, não é ga-
rantia contra o inconsciente de uma época. O critério final de cientificidade, 
como ressalta Kuhn (1987) acaba sendo o grau de consenso político dentro da 
comunidade científica, comunidade essa onde os mitos têm uma recorrência 
inconsciente e primária. Cientistas brasileiros tendem a ser cristãos, cientistas 
paquistaneses tendem a ser muçulmanos, e é tolice supor que o mundo da reli-
gião e da epistemologia não se contaminem mutuamente.

O mito precede a Ciência, e disso não há procedimento metodológico que 
nos salve. Nietzsche (apud VATTIMO, 1989), em uma página da Gaia Ciência, 
fala do “continuar a sonhar sabendo que se sonha”, e Gianni Vattimo (1989) o 
cita para lembrar uma diferença fundamental entre o sonhador ciente do sonho e 
aquele que ignora estar sonhando. Assim, tomar a consciência e a ciência, nossos 
intérpretes do mundo, como construções mentais, torna-se um trunfo, não um 
obstáculo. Esta, a proposta de Vattimo (1989): ver o mundo “mais do que como 
objeto dos saberes tendencialmente (apenas tendencialmente) objetivos”, como o 
lugar da produção de sistemas simbólicos, que se distinguem dos mitos na medida 
em que se admitem “históricos”, isto é, narrações que tomam distância crítica, 
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colocam-se em sistema de coordenadas, sendo e se apresentando como “narrações 
derivadas de outras narrações”, não se pretendendo mais como “naturais”. 

A verdade se reduziria então “a uma “continuidade”, “correspondência”, di-
álogo entre os textos, e não à conformidade do enunciado a um mítico estado 
das coisas” (VATTIMO, 1989).

Restaria à ciência assumir sua provisoriedade como verdade legitimada, e se 
ver como uma cosmologia temporariamente autorizada a orientar a sociedade – 
como qualquer mito. A ciência seria reduzida, então, ao processo de produção 
de verdades instrumentais. Verdades cuja veracidade deriva da força do campo 
discursivo – da intertextualidade, da polifonia que autoriza e desautoriza textos 
como o de Freud, e que, mesmo nas ciências exatas, são a base para hipóteses e 
argumentações.
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