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Introdução 

“What can feminist theory possibly say about 
economics?” assim começa o prefácio do Beyond 
Economic Man, o livro que consagrou a economia 
feminista. Para justificar o estudo da economia 
feminista, parece-nos legítimo discutir antes o 
movimento feminista e seus impactos em outras 
áreas, a fim de esclarecer o que o feminismo tem a 
dizer sobre a economia, assim como se perguntaram 
Julie Nelson e Marianne Ferber ao escrever o prefácio 
do livro que primeiro relaciona a teoria feminista com 
a teoria econômica.

O movimento feminista, hoje, já influenciou muitas áreas 
do conhecimento, através de homens e mulheres, de 
forma a incorporar as discussões de gênero na ciência 
que, tradicionalmente, ignorava esses pontos. Uma 
discussão sobre os legados do feminismo em várias 
áreas da ciência pode ser encontrada em Schienbinger 
(2001), embora esta autora não incorpore os efeitos do 
feminismo na economia.

Ao leitor que não está familiarizado com o feminismo, 
iremos introduzir brevemente o assunto, buscando 
mostrar, também brevemente, como o feminismo tem 
muito a dizer sobre os vários campos do conhecimento - 
incluindo a economia - além de esclarecer alguns termos 
e ideias próprias da literatura voltada pra questões 
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de gênero. Não é objetivo do texto, entretanto, qualquer 
discussão aprofundada. Para uma argumentação de 
como o sexo difere papéis na economia, e como a teoria 
de gênero pode ajudar a entender isso, recomenda-se 
Nelson (1993).

Sexo e gênero

Antes de abordar mais amplamente sobre o movimento 
feminista como um todo, é crucial esclarecer aqui que 
o pensamento feminista aderiu, ao longo de muitas 
discussões teóricas, ao uso do conceito de gênero ao 
invés de sexo para designar o conjunto de valores e 
conceitos atribuídos diferentemente ao sexo masculino e 
ao sexo feminino. A utilização desta linha de pensamento 
se deve às reflexões a respeito da formação da sociedade 
e da consideração de que, ainda que existam diferenças 
sexuais biológicas entre os seres humanos, tais distinções 
não são suficientes ou determinantes para justificar 
a diferenciação das condições e valores atribuídos a 
ambos os sexos. Assim, a formação cultural e as relações 
de poder e valor existentes em uma sociedade acabam 
sendo responsáveis por constituir a realidade das 
diferenças entre os sexos para além da natureza dos 
corpos. Segundo tal pensamento, o sexo é o substrato 
biológico sobre o qual o gênero se constitui a partir da 
construção cultural dos valores e das instituições. Dessa 
forma, o modo como se encara as diferenças de gênero 
tem a ver com as expectativas e preceitos socioculturais 
adquiridos pela sociedade. Sobre a relação entre as 
capacidades biológicas e a sexualidade humana em 
diferentes contextos culturais possíveis, Rubin (1990) diz: 

Organismos humanos com cérebros humanos são 
necessários para as culturas humanas, mas nenhum 
exame do corpo ou de suas partes pode explicar a 
natureza e variedade dos sistemas sociais humanos. A 
fome na barriga não dá pistas sobre a complexidade da 
culinária. O corpo, o cérebro, os genitais, e a capacidade 
para a linguagem são necessários para a sexualidade 
humana. Mas eles não determinam seus conteúdos, 

Texto introdutório: Economia e feminismo



46 Revista Multiface | Belo Horizonte | v. 5 nº2 | p. 46 | jul-dez 2011

suas experiências e suas formas institucionais. Além de 
que nós nunca encontramos um corpo não mediado por 
significados conferidos pela cultura. (p.11)

Movimento feminista e a crítica da 
neutralidade científica

O movimento feminista, enquanto representante dos 
interesses de um grupo social específico, não assume 
hoje uma natureza homogênea de suas manifestações 
ou teorias. Historicamente, a pretensão de representar 
todas as mulheres como detentoras de algum tipo de 
identidade essencial comum, foi seguida da crítica 
a essa ‘mulher universal’, passando a incorporar 
outros elementos socioculturais relevantes, como 
raça, classe e sexualidade, visando compreender a 
diversidade dos discursos e as diferenças de relações 
de poder entre grupos distintos. O feminismo mudou 
suas perspectivas de abordagem e reivindicação ao 
longo de sua existência, sendo possível considerar 
três “ondas” características da sua produção teórica. 
Segundo a abordagem de Pierucci (2007), a primeira 
onda é conhecida como universalista (ou também como 
sufragista (SCAVONE, 2008)), essa primeira expressão 
do feminismo reivindicou direitos iguais, sendo 
importante para várias conquistas das mulheres. Mary 
Wollstonecraft em seu “A vindication of the Rights of the 
Woman”, já no fim do século XVIII, reivindica igualdade 
entre os sexos questionando o caráter essencialmente 
frívolo e intelectualmente inábil atribuído à natureza 
feminina na época. Wollstonecraft desessencializa 
a suposta natureza feminina ao defender que o 
processo educativo dirigido às meninas atua como 
grande responsável pela formação das mulheres.

A primeira fase faz ressaltar a igualdade das 
mulheres (e por isso é também chamada de feminismo 
da igualdade) na tentativa de requerer igualdades 
de oportunidades, direitos e tratamentos para as 
mulheres, sendo que as diferenças entre homens e 
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mulheres são deixadas em segundo plano.

A segunda onda do feminismo que toma corpo na 
década de 1980, a diferencialista, ou essencialista, 
busca ressaltar a identidade da mulher enquanto 
categoria universal, e como o nome sugere, dá ênfase às 
diferenças entre homens e mulheres. Cria-se aqui uma 
nova dicotomia, as naturezas absolutas d’O Homem 
versus A Mulher, formando assim um binarismo 
essencializado, restrito, absoluto, que não permite 
diversificações. Na fase diferencialista, buscou-se 
reunir todas as mulheres em função de critérios tidos 
como originalmente femininos, como a maternidade 
por exemplo, visando criar assim um elo essencial 
entre todas as mulheres. Em contraposição a essa linha 
de pensamento, a terceira onda feminista emerge a 
partir do reconhecimento da multiplicidade feminina 
(Pierucci. 2007). Diante do discurso universalizador 
da mulher da segunda fase, percebe-se ao longo das 
lutas sociais que se multiplicaram o surgimento de 
conflitos e demandas diferenciadas entre as próprias 
mulheres. As diferenças étnicas, culturais, religiosas 
e de sexualidade acabam sendo reconhecidas como 
necessárias para compreender as necessidades e 
reivindicações dos grupos distintos de mulheres. 
Descobre-se assim que não é possível ignorar uma 
diversidade de fatores socioculturais que influenciam 
e compõem o entendimento da expressão do gênero. 
A partir dessa linha de pensamento, a ‘mulher 
universal’ defendida anteriormente pela segunda 
onda acaba sendo identificada como expressão das 
mulheres de um grupo específico apenas. O que se 
definiu como A Mulher correspondia a expectativas 
e concepções refletidas nos ideais de mulheres 
brancas, burguesas, ocidentais e heterossexuais, não 
abarcando assim toda a diversidade de contextos 
envolvendo mulheres diferentes. 

A nova exigência posta para as análises de gênero 
era a de não se poder ignorar o fato histórico e 
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também existencial de que a identidade de gênero 
está intrinsecamente vinculada com outros aspectos 
significativos de posição social e da pertença cultural, 
sob pena de não darem conta da verdadeira relação 
de opressão que o sexismo representa. Se não se 
pode isolar o sexismo de outras formas básicas de 
subordinação e opressão, o gênero não pode do mesmo 
modo ser isolado dessas outras formas de identificação. 
(PIERUCCI, 2007. pg. 41)

O desenvolvimento das teorias feministas acabou por 
promover e incitar muitos questionamentos acerca não 
só das relações sociais e discursos de gênero na(s) 
sociedade(s) e cultura(s) (incluindo fatores ligados a 
etnia, classe e sexualidade), como também a própria 
produção do conhecimento científico e a formulação 
de valores realizada neste âmbito.

É a partir do feminismo diferencialista que, sugerindo 
a existência de um conhecimento exclusivamente 
feminino, surge a crítica à suposta neutralidade 
científica e da ciência essencialmente ligada a uma 
concepção estritamente masculina.

O valor do feminismo da diferença foi refutar a afirmação 
de que a ciência é de gênero neutro, revelando que 
valores geralmente atribuídos às mulheres foram 
excluídos da ciência e que desigualdades de gênero 
foram construídas na produção e estrutura do 
conhecimento. (SCHIENBINGER, 2001, p. 26)

Mas, a mesma autora ressalta que um “beco sem 
saída” do feminismo diferencialista “tem sido a 
busca por ‘maneiras de conhecer’ específicas das 
mulheres”(SCHIENBINGER, 2001), para ela,

Tentativas de remodelar a ciência adicionando-lhe traços 
tradicionalmente femininos podem ser tentadoras: elas 
criam projetos de imediata afirmação de vida, seduzindo 
com visões de como as coisas poderiam ser diferentes. 
A tentativa de ligar o bom e belo às mulheres, contudo, 
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pode alienar desnecessariamente homens congeniais. 
(SCHIENBINGER, 2001, p.27).

O reconhecimento de que mulheres experimentam, 
muitas vezes, relações e situações diferentes das 
experimentadas pelos homens na sociedade não 
exclui a gama de possibilidades de que ambas 
experiências possam recorrer a análises de gênero 
correspondentes, obtendo perspectivas semelhantes.

A epistemologia¹  feminista tem como cerne a busca 
por uma nova forma de produção do conhecimento, 
fornecendo diversas críticas ao modelo científico ainda 
vigente.

O centro da crítica feminista ao pensamento científico 
dirige-se, em grande parte, às concepções identitárias 
envolvidas na formulação deste. Nesse sentido, a 
ciência estaria solidificada em preceitos que supõem 
uma identidade, ou seja, um conjunto restrito de 
características que determinam e formam um ser, 
um objeto/sujeito de pesquisa. Ao estabelecer 
essa identidade em favor de outras, assume-se 
certos valores em detrimento de outros, tornando o 
processo excludente. Tal identidade fixa relaciona-
se ao ideal de homem universal, “que remete ao 
branco-heterossexual-civilizado-do-Primeiro-Mundo, 
deixando-se de lado todos aqueles que escapam 
deste modelo de referência.” (RAGO, 1998, p. 3). 
Assim, tem-se uma ciência que exclui qualquer 
perspectiva e experiência diferenciada daquela que 
o âmbito científico julga relevante para a formação 
do conhecimento, sendo as práticas masculinas mais 
valorizadas que as femininas, assim como a esfera 
privada é tida como menos relevante que a pública. 
(RAGO, 1998)

Outro grande foco da análise feminista do 
conhecimento científico é a premissa de que o 
processo em que este se dá é neutro e objetivo o 
suficiente para ser tido como aproximação máxima 

¹ A epistemologia, 
como entendemos aqui 
“define um campo e 
uma forma de produção 
do conhecimento, 
o campo conceitual 
a partir do qual 
operamos ao produzir o 
conhecimento científico, 
a maneira pela qual 
estabelecemos a 
relação sujeito objeto 
do conhecimento e a 
própria representação 
de conhecimento como 
verdade com que 
operamos” (RAGO, 1998, 
p.3).
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da verdade. Questiona-se a imparcialidade clamada 
pela ciência, seus processos sistemáticos tidos como 
aptos ao alcance da verdade e livres de valores. 
Fox Keller (2006) discute sobre como a cultura e os 
valores operantes dentro de uma sociedade exercem 
influência na produção do conhecimento científico. 
Analisando os papéis reprodutivos que anteriormente 
eram atribuídos ao homem e à mulher (esta passiva 
e esse ativo), esta autora reconhece alterações sobre 
tais perspectivas biológicas a partir da influência de 
mudanças promovidas pelo movimento feminista como 
um todo nos valores culturais e no comportamento 
social. Fox Keller afirma, então, que a quebra do ideal de 
onipotência do gene (enquanto matriz direcionadora 
dos processos celulares) e a valorização das relações e 
processos moleculares mais imprevisíveis, assim como 
altamente ativos − intimamente relacionados com os 
“efeitos maternos” (essa interpretação dos processos 
conceptivos caracteriza-se por conceber o corpo 
feminino como ativo, participante da reprodução tanto 
quanto o corpo masculino) −, foi um resultado que 
correspondeu indiretamente às mudanças sociais 
promovidas pelo movimento feminista como um todo, 
não pelas mulheres cientistas somente. Essa mudança 
do modo de pensar impulsionou questionamentos 
diferentes, por parte dos pesquisadores de modo geral, 
a respeito do desempenho reprodutivo da mulher.

Percebe-se aqui que a ciência não está imune às 
influências, pensamentos e mudanças históricas que 
formam o contexto de seu processo, de sua prática. 
Os indivíduos que a promovem estão sujeitos a valores 
culturais específicos que direcionam parcialmente 
seus pensamentos e questionamentos. A ciência, 
enquanto símbolo criado pelo homem, não é neutra 
assim como não consegue se separar dos ideais e 
princípios sociais de quem a produz.
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