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Introdução:
O presente trabalho foi desenvolvido através do projeto de Iniciação Científica
intitulado Contribuições da Filosofia da Diferença para a Compreensão dos Gêneros na
formação em Psicologia, e destaca as contribuições de autores da Filosofia da Diferença,
principalmente a Trilogia - História da Sexualidade de Michel Foucault escrita entre os anos
1976 e 1984, traduzida entre 1985 – 1998 e a implicação desta na formação de profissionais
da Psicologia.
As obras do autor supracitado nos levam a uma problematização, com o intuito de
desconstruir a naturalização das identidades fixadas por discursos instituídos sobre prazer,
sexualidades, e gêneros que patologizam o que foge dos padrões impostos a todos os corpos,
considerando que os conceitos de gênero e sexualidade atualmente utilizados no campo da
Psicologia, vislumbramos o quanto há espaços para conquistar, pois as metodologias
utilizadas dentro dessa ciência ainda traçam identidades fixadas aos corpos que caem sempre
atrelados ao binarismo e ao sistema normatizador.
Objetivo:
Buscar compreender as contribuições da Filosofia da Diferença para os cursos de
Psicologia e construção de gênero, suas problematizações acerca dos corpos invisíveis e luta
pela desconstrução dos discursos normativos.
Metodologia:
O método utilizado nesse trabalho se deu a partir de pesquisas bibliográfica em livros
e teses de referência a Filosofia da Diferença e suas contribuições na formação em Psicologia.
Desenvolvimento:
O filósofo Michel Foucault em sua trilogia História da Sexualidade faz uma análise
das sociedades gregas dos séculos V e IV a.C até a sociedade Cristã dos séculos I á XIX d.C.,
problematizando como as relações de poder e saber construíram sobre os corpos padrões que

são compreendidos até hoje como normais na construção de gênero e/ou sexualidade. Entre
esses padrões está o hereteronormativo que permeia nossa sociedade atual.
As normas e padrões atravessam os corpos desde o seu nascimento, objetivando
produzir e nortear a maneira a qual deve agir de acordo ao gênero a que pertence, produzindo
compressões e construções diferentes ao fazer-se mulher e homem que naturalizam-se nos
mais variados contextos sócio-históricos. Essa naturalização, segundo Deleuze e Guattari
(1995) proporcionou a construção de uma cartografia, que no decorrer da história acabou
produzindo uma segmentariedade endurecida das relações de gênero e práticas sexuais
disseminada pela macropolítica.
Esse contexto construiu-se aos poucos, através dos discursos de saberes da filosofia,
medicina e principalmentedo cristianismo. Vale ratificar que a diferença entre as expressões
esperadas de mulheres e homens já mostravam-se presentes na sociedade grega clássica dos
séculos V, IV a.C. e firmaram-se através das mudanças dos discursos.
De acordo com as obras de Foucault apesar de haver várias condutas que diferem a
sociedade Grega pagã (século V, IV a.C.) da sociedade atual heteronormativa que se
constituiu a partir da moral Cristã do século XVII em diante, existem duas que podem ser
destacadas: a relação extraconjugal e a homossexualidade que eram consideradas praticáveis
para o gênero masculino, já que para os gregos não existia uma nomenclatura dos desejos
como héteros ou homossexuais.
Com todas as práticas discursivas instituídas advindas do cristianismo mulheres e
homens criaram uma relação de medo frente às práticas sexuais, levando-os a interditarem o
prazer que as mesmas proporcionam, além disso, o pensamento médico do século XIX
juntamente com a tradição cristã que estava ainda mais firmada no cotidiano, acabou
distorcendo a visão em torno do sexo, fazendo com que todas e todos acreditassem que o
prazer era algo do mal, sendo associado à morte, criando esquemas de comportamentos, que
eram levados agora mais do que nunca a fidelidade do marido para com sua mulher, e viceversa, o que passou a ser chamado na época de casamento monogâmico.
Foucault (1998) nos orienta que essas práticas discursivas passaram a agenciar
nomenclaturas e modos de experimentação da sexualidades e da produção de expressões de
gêneros. Diante dessas problematizações pode equipararas sociedades cristã e pagã apontadas
por Foucault (1988). A sociedade cristã se identifica com o conceito deleuzeano de
segmentariedade moderna, ou seja, rígida, fixada, imóvel, fechada, produzida pela linha molar
e disseminadas pela macropolitica, assim como a sociedade heteronormativa, binária
contemporânea, que está presa a um único modo de ser e existir, um único modo de família,

constituída por pai, mãe e filho, ao gênero feminino e masculino, ao sexo macho e fêmea, ao
desejo heterossexual, etc e a uma ideia essencialista, em que o desejo sexual é algo que já
nasce na essência desse corpo e que através disso o gênero já é definido.
Já a sociedade pagã identifica-se com o conceito de segmentariedade primitiva, que
proporcionava um constante movimento de desterritorialização onde não se encaixa nenhum
tipo de dualismo, visto pela liberdade por eles expressa através dos movimentos
micropolíticos de molecularidade.
A segmentariedade moderna produzida pelas mudanças dos discursos que agenciam os
corpos, passa de acordo com Foucault (2002) enquadrar dentro de uma patologia aqueles
corpos que entram em dissidência com as normas, mas é importante considerar que os
segmentaridade molar e molecular atravessam constantemente as relações sociais e
individuas, pois por mais que se distinguem, como aponta Deleuze e Guattari (1995), toda
política e macro e micro ao mesmo tempo.
Esse atravessamento constante sempre produziu e produzem corpos que se colocam a
margem dos agenciamentos, que procuram ir e vir entre os territórios e resistem às
naturalizações do poder.
A Psicologia, como escreve Navaz (2009) ainda possui em suas práxis metodologias
que traçam identidades fixadas aos corpos. Identidades essas que caem sempre atrelados ao
binarismo
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sexo/gênero/desejo/práticas sexuais. Há um caminho a construir, pois é preciso que a
Psicologia tenha em seu âmbito de atuação e visão do corpo uma ideia desnaturalizada dos
processos de expressão de gênero e sexualidade e que considera que dentro das relações
contemporâneas irão existir corpos que estão em constante ir e vir, que estarão resistindo às
formas de agenciamento e das normatizações do poder, atravessando os territórios e sendo
atravessados por eles e por pelas linhas de subjetivação, se inventando e reinventado, pois
segundo Silva (2009) a partir do momento que essa ciência desconsidera que não há fronteiras
no mundo, passa a patologizar qualquer tipo de diferença, seja ela relacionada ao gênero,
sexualidade ou cor da pele.
Dentro das práxis da Psicologia também é importante reconhecer que gênero e
sexualidade são construídos através das relações culturais e normalizadoras e não
essencializadas, pois essa construção empírica da diferença (Essencialista) acaba encobrindo
todas as problematizações acerca da desnaturalização inata de gênero (Construcionismo), não
deixando ser destruída a ideia do binarismo e desconsiderando que há diversas formas de
viver, experimentar que podem ser criadas e recriadas de acordo com cada território.

Conclusão:
Nosso projeto de pesquisa buscou em autores da Filosofia da Diferença,
problematizações acerca dos sistemas de binarização das subjetividades. Deleuze e Guattari
(1995), falam a respeito das identidades fixadas, correlacionadas diretamente aos
agenciamentos de poder e das maquinas de guerra compostas por corpos nômades que irão
escorregar entre outras formas de vivenciar os territórios criadores de identidades
naturalizadas.
Silva (2009) aponta que essas “viagens” entre os territórios proporciona aos corpos
novas formas de experimentação de identidades, de diferenças. Os territórios mudam e
mesmo que as máquinas estatais voltem a capturar os corpos para territórios já antes
vivenciados a singularidade estará composta por outras formas de agenciamentos.
O uso dos conceitos da Filosofia da Diferença na formação em Psicologia agencia a
desestabilização dos saberes psi identificatórios e estáveis, problematizando-os e os fazendo
mover-se em direção a discursos e estratégias psi menos preconceituosas e mais
comprometidas com as multiplicidades das expressões de gêneros e sexualidades, garantindo
assim a busca por fazer-nos psicólogos e psicólogas engajados e engajadas politicamente e
eticamente, pela emancipação e direitos a todos os que dele tem direitos.
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