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Resumo: Este texto traz reflexões sobre a categoria de gênero a partir de estudos 
feministas publicados na sociedade brasileira na década de 1990, quando se espraiou a 
incorporação desse debate na produção científica de pesquisadoras das ciências humanas 
e sociais. Contextualiza-se a constituição de gênero como campo de estudos e alguns 
dilemas nessa trajetória, e, após, a construção da categoria gênero e suas particularidades 
conforme os contextos históricos e as áreas das ciências humanas e sociais. Constata-se a 
contribuição das reflexões de feministas para a produção do conhecimento e, também, o 
caráter plural e polêmico da categoria gênero nesse campo científico. 
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Abstract: This text brings reflections on the category of gender from feminist studies 
published in the Brazilian society in the 1990s, when the incorporation of this debate in the 
scientific production of researchers of the human and social sciences was expanded. It is 
contextualized the constitution of gender as a field of studies and some dilemmas in this 
trajectory, and after, the construction of the gender category and its particularities according 
to the historical contexts and the areas of human and social sciences. We can see the 
contribution of the feminist reflections to the production of knowledge and also the plural and 
polemical character of the gender category in this scientific field. 
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INTRODUÇÃO 

As sociedades ocidentais modernas tenderam a associar mulher e natureza em 

contraposição ao homem e cultura; a mulher ao âmbito privado, à maternidade e à família, 

em oposição ao homem no âmbito público - espaço da política, do poder, da história „oficial‟, 

enfim, dos homens. Ainda que tais sociedades europeias tenham se consolidado, entre os 

séculos XVIII e XIX, sob a égide do princípio da igualdade (e entenda-se: de forma não 

uniforme entre as diferentes nações), este não era extensivo a todos indistintamente – e, a 

despeito das mudanças havidas, ainda não se constituiu, efetivamente, princípio universal.  

Michele Perrot demonstra que as mulheres, não exclusivamente, foram excluídas dessa 

igualdade, cujos argumentos para justificá-la e que a particulariza pautaram-se na diferença 

biológica entre os sexos:  

é por isso que esse velho discurso retoma no século XIX um novo vigor, 
apoiando-se nas descobertas  da medicina e da biologia. É um discurso 
naturalista, que insiste na existência de duas espécies com qualidade e 
aptidões particulares. Aos homens, o cérebro (...), a inteligência, a razão 
lúcida, a capacidade de decisão. Às mulheres, o coração, a sensibilidade, 
os sentimentos. (1992, p.177). 

Essa pretensa assimetria de capacidades e habilidades, que serviu de suporte à dominação 

masculina, não exclusivas do século XIX, são ainda constitutivas e constituintes da cena 

social hodierna, mesmo nas sociedades de capitalismo desenvolvido. Todavia, têm sido 

expressivamente contestada a partir da emergência dos movimentos feministas dos anos 

1960 e 1970. Período marcado pela efervescência política e social, pelos movimentos de 

contracultura em vários contextos mundiais, as mulheres antes oculta(da)s emergem então 

como “novo ator social”, cuja expressão política foram os Movimentos de Mulheres e 

Feministas. 

As feministas em particular contrapuseram-se ao histórico obscurantismo do lugar social das 

mulheres, tanto através da militância política quanto pela produção acadêmica, trazendo à 

cena pública questões relativas à condição das mulheres na sociedade, à dominação 

masculina, às desigualdades e discriminações sociais pautadas em diferenças sexuais. No 

âmbito da produção do conhecimento também contribuíram para desnaturalizar esse lugar e 

essa condição, e, ao lado de outras teorias, para o questionamento da razão moderna 

burguesa ocidental. É inconteste entre pesquisadoras estudiosas feministas, de várias 

nacionalidades e campos do conhecimento, que as questões formuladas pelos feminismos 

permitiram não apenas tornar visíveis as mulheres e politizar o espaço dito privado (do 

doméstico, da intimidade, da sexualidade), mas, inclusive, questionar a forma dominante de 

se fazer ciência.  
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Definido, inicialmente, como estudos sobre as ou da mulher na década de 1970, é, mais 

especificamente, a partir dos anos de 1980 nos países de fala inglesa e dos anos de 1990 

no Brasil que se tornaram corrente a denominação “relações de gênero”, ainda que não seja 

unânime seu uso e, menos ainda, seu significado, sua conceituação. 

Nosso propósito aqui – considerando a emergência dos movimentos feministas como 

portadores de uma crítica à forma dominante de produção científica do conhecimento, bem 

como de uma autocrítica – volta-se a trajetória da constituição de gênero como campo de 

estudos e, ao mesmo tempo, ao caráter polêmico e polissêmico da construção da categoria 

de “gênero” nas reflexões teóricas das ciências humanas e sociais produzidas na década de 

1990, as quais, em certa medida, fundamentam o “leque” analítico do Serviço Social. 

CONSTITUIÇÃO POLÍTICA DE GÊNERO COMO CAMPO DE ESTUDO 

Os movimentos feministas que emergiram em vários países do mundo ocidental, entre os 

anos de 1960 e 1970, ainda que tenham se constituído de forma diversificada face às 

particularidades dos distintos contextos societários, empenharam-se na luta contra as 

opressões vividas pelas mulheres2. Através da crítica ao poder masculino e ao saber 

dominante trouxeram à tona as condições sociais desiguais e discriminatórias das mulheres 

nas sociedades modernas contemporâneas; tornaram visíveis suas denúncias e 

reivindicações, politizando o espaço dito privado. Concomitante a militância política em 

defesa dos direitos das mulheres se impôs a necessidade de formulações teóricas que 

pudessem explicar a condição de subordinação das mulheres em relação aos homens na 

sociedade – as relações naturalizadas e persistentes de desigualdades e discriminações a 

partir da genitália. 

Pode-se afirmar que a constituição desses estudos como campo intelectual interdisciplinar 

foi forjada no interior dos movimentos feministas em face, segundo Lia Zanotta Machado 

(1997, p.94),  

a necessidade da constituição de um novo olhar teórico aos poucos 
reivindicou espaços próprios, como a criação de revistas feministas de 
caráter prioritariamente teórico, e a constituição de grupos de estudos, 
pesquisas e elaboração teórica junto a instituições universitárias e de 
pesquisa. 

No entanto, a construção desse campo não se fez de modo linear e homogêneo nos 

diferentes contextos, de modo que também a sua legitimidade e institucionalização adquiriu 

contornos distintos3. De acordo com argumentos de Teresa de Lauretis (1994, p.206),  

                                                 
2
 Sobre movimentos feministas e de mulheres no Brasil ver, entre outras, SOARES, Vera, 1994; BARSTED, 

Leila de Andrade Linhares, 1994. 
3
 A respeito da institucionalização dos estudos feministas nas universidades brasileiras, ver: COSTA, Ana Alice 

Alcântara e SADENBERG, Cecília Maria Bacellar, 1994; COSTA, Albertina de Oliveira, 1994. 
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nos escritos feministas e nas práticas culturais dos anos 60 e 70, o conceito 
de gênero como diferença sexual, encontrava-se no centro da crítica da 
representação, da releitura de imagens e narrativas culturais, do 
questionamento de teorias de subjetividade e textualidade, de leitura, escrita 
e audiência. 

Compreendido como diferença sexual, esse conceito serviu de fundamento e sustentação 

para as intervenções feministas na arena do conhecimento, nas epistemologias e campos 

definidos pelas várias ciências. Mais que isso,  

em colaboração e interdependência com tais intervenções elaboraram-se 
práticas e discursos específicos e criaram-se espaços sociais (espaços 
“gendrados”, ou seja, marcados por especificidades de gênero) nos quais a 
própria diferença sexual pudesse ser afirmada, tratada, analisada, 
especificada ou verificada. (LAURETIS, 1994, p.206). 

Consoante a análise de Sandra Harding, a teoria feminista nos seus primórdios direcionou 

os esforços no sentido  

de estender e reinterpretar as categorias de diversos discursos teóricos de 
modo a tornar as atividades e relações sociais das mulheres analiticamente 
visíveis no âmbito das diferentes tradições intelectuais. Se a natureza e as 
atividades das mulheres são tão sociais quanto as dos homens, nossos 
discursos teóricos deveriam ser capazes de revelar nossas vida com tanta 
clareza e detalhe quanto supomos que as abordagens tradicionais revelem 
as vidas dos homens. (1992, p.07). 

O desafio e o propósito eram, portanto, “tornar objetivas ou exatas as categorias e conceitos 

das abordagens tradicionais onde elas ainda não o fossem.” (HARDING, 1992, p.07). 

Todavia, as próprias pesquisas relativas às experiências femininas foram evidenciando tanto 

fenômenos obscurecidos pelas teorias dominantes e sua incapacidade de explicá-los, 

quanto problemas nas formulações iniciais dos estudos de e sobre mulheres. Assim, se 

gênero, a partir da década de 1970, fora utilizado para problematizar e teorizar as diferenças 

sexuais, não tardou a evidenciar limites para as formulações feministas.  

O pensamento feminista num primeiro momento, conforme argumentos de Teresa de 

Lauretis (1994, p. 207) e partilhado por várias outras estudiosas, utilizava o conceito de 

gênero como diferença sexual, entendida como a diferença da mulher em relação ao 

homem. Partia-se do pressuposto da “oposição universal de sexo (a mulher como a 

diferença do homem, com ambos universalizados: ou a mulher como diferença pura e 

simples e, portanto, igualmente universalizada)”. Essa oposição binária dificultava, ou antes, 

impossibilitava pensar “as diferenças entre mulheres e Mulher, isto é, as diferenças entre as 

mulheres ou, talvez mais exatamente, as diferenças nas mulheres”. 

Outro problema percebido nos primeiros estudos era a tendência de acomodar ou recuperar, 

segundo a autora (Lauretis, 1994, p. 208), o “potencial epistemológico radical do 

pensamento feminista” nos limites do patriarcado. Potencial que se refere à possibilidade de 
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compreender o “sujeito social e as relações da subjetividade com a socialidade de uma 

outra forma: um sujeito constituído no gênero, sem dúvida, mas não apenas pela diferença 

sexual, e sim por meio de códigos lingüísticos e representações culturais”. Pensá-los, 

portanto, como “sujeitos múltiplos e contraditórios” ao invés de único e dividido, 

“engendrado” tanto nas experiências das “relações de sexo” como nas relações étnico-

raciais e de classe. 

As críticas feministas no âmbito das ciências dizem respeito fundamentalmente ao caráter 

de universalidade das categorias (binárias) dominantes e à racionalidade (cartesiana) que 

orienta a produção do conhecimento. Razão esta que se pretende objetiva e neutra. De 

acordo com Claudia de Lima Costa (1998a, p.59), 

embora as categorias modernas e valores do Iluminismo – tais como 
direitos, igualdade, liberdade e democracia – inicialmente tenham instruído 
muitos dos movimentos feministas de emancipação, o discurso humanista 
da teoria moderna, juntamente com suas noções de Sujeito e Identidade 
intrinsecamente essencialistas, fundacionalistas e universalistas, tendeu a 
apagar as especificidades (de gênero, de classe, de raça, de etnia e de 
orientação sexual, etc.) dos diferentes sujeitos que ocupavam outras 
fronteiras políticas que não aquelas do homem branco, heterossexual e 
detentor de propriedades. 

Ainda, segundo a crítica de Heleieth Saffioti (1992, p.192), a lógica identitária “é, 

efetivamente, monológica, ou seja, anti-relacional” e, portanto, impossível para pensar as 

relações de gênero. Noções que até então garantiram a veracidade do conhecimento 

científico, como as de objetividade e de neutralidade, têm sua validade questionada, pois “os 

padrões de normatividade científica são impregnados por valores masculinos”, evidenciando 

“as relações de poder constitutivas da produção dos saberes” (RAGO, 1998, p.25). Nessa 

questão é pertinente o argumento de Sandra Harding (1992, p.13) de que “no exame da 

crítica feminista à ciência, devemos, portanto, refletir sobre tudo o que a ciência não faz, as 

razões das exclusões, como elas conformam a ciência precisamente através das ausências, 

quer sejam elas reconhecidas ou não”. 

No âmbito das ciências, Margareth Rago (1998) entende que mudanças vêm acontecendo, 

entretanto considera ingênuo pensar numa total ruptura com os modelos de conhecimento 

dominantes nas ciências humanas, pois parte do suposto de que se rupturas houve, o 

mesmo se pode afirmar quanto às permanências/continuidades, ainda que sua 

argumentação tenha como foco principal as rupturas (ou tentativas de). Sua análise 

corrobora a defesa de que “o feminismo não apenas tem produzido uma crítica contundente 

ao modo dominante de produção do conhecimento científico, como também propõe um 

modo alternativo de operação e articulação nesta esfera.” (RAGO, 1998, p.23). 
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Harding (1992, p.11), cujo foco de análise é os desafios feministas à ciência e à 

epistemologia, argumenta em favor da “instabilidade das categorias analíticas”, pois acredita 

que “não passa de delírio imaginar que o feminismo chegue a uma teoria perfeita, a um 

paradigma de „ciência normal‟ com pressupostos conceituais e metodológicos aceitos por 

todas as correntes”, de modo que “as categorias analíticas feministas devem ser instáveis – 

teorias coerentes e consistentes em um mundo instável e incoerente são obstáculos tanto 

ao conhecimento quanto às práticas sociais”.  

Na ótica dessa autora, as diferentes perspectivas teóricas que informam os estudos de 

gênero não devem ser tratadas como excludentes, mas antes sugere que se deva “resistir a 

tentação de desconsiderar os problemas que cada corrente formula e de escolher uma em 

detrimento da outra” (HARDING, 1992, p.20). Ainda, sua proposição é de que a teoria 

feminista não tenha a pretensão de exclusividade interpretativa, mas que a ciência e a 

epistemologia feministas tenham “um valor próprio ao lado, e fazendo parte integrante, de 

outras ciências e epistemologias – jamais como superiores às outras.” (1992, p.23). 

Verifica-se do exposto que a perspectiva feminista gera uma nova forma de pensar e fazer 

ciência, e de olhar a realidade social no que tange às relações de gênero, pois, nos termos 

de Lia Zanotta Machado (1997, p.107) “trata-se da introdução de um olhar situado na 

produção do saber” ou, melhor, parafraseando Teresa de Lauretis (1994), de um olhar 

“gendrado”. 

CONSTRUCTO DA CATEGORIA GÊNERO E ALGUMAS POLÊMICAS 

O uso de gênero para dar ênfase ao caráter social das distinções baseadas no sexo, 

segundo vários estudos, aparece inicialmente entre as pesquisadoras feministas americanas 

na década de 1970. O artigo da antropóloga Gayle Rubin, “The traffic in women: notes on 

the political economy of sex”, publicado em 1975, tornou-se um marco de referência, em 

várias áreas das Ciências Humanas e Sociais, como o primeiro a incorporar a noção 

“sistema de sexo/gênero”. Segundo a historiadora Joan Scott (1995, p. 72), o uso do termo 

“gênero” “indicava uma rejeição do determinismo biológico implícito no uso dos termos 

„sexo‟ ou „diferença sexual‟”, e, ao mesmo tempo, incorporava a noção relacional na 

construção social das definições normativas de masculino e feminino.  

A utilização de “gênero” para se referir à organização social entre os sexos, no entanto, não 

se constituiu em consenso e tampouco em um conceito linear entre as estudiosas desse 

campo nos vários saberes disciplinares. Para Heleieth Safiotti (1992, 1999) e Lia Zanotta 

Machado (1992, 1997), a expressão “relações de gênero” tem sido adotada mais 

amplamente pelas feministas inglesas e americanas, ao passo que entre as feministas 

francesas prevalece a expressão “relações sociais de sexo”, pois o próprio sexo se constitui 
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numa elaboração social, ou seja, não estaria circunscrito simplesmente ao fator biológico. 

Porém, “gênero” ou “relações de gênero” e “relações sociais de sexo” têm sido incorporados 

distintamente nas diversas áreas das Ciências Humanas e Sociais valendo-se das noções 

que abarcam e conforme o contexto em que se inserem. 

Nesse sentido,  

os conceitos e as questões introduzidas a partir dos campos francês e 
americano carregam consigo uma discursividade que aponta e está 
impregnada de toda uma história política das relações não só entre homens 
e mulheres, mas também entre as maiorias e as minorias raciais, étnicas e 
regionais. (MACHADO, 1997, p.103) 

Em termos demasiadamente sucintos, e segundo Lia Zanotta Machado (1992, 1997), poder-

se-ia falar em duas correntes presentes nos contextos onde os movimentos feministas e os 

campos de estudos (inter)disciplinares se desenvolveram: a “igualitarista”, que compreende 

a noção de diferença sob o signo da inferioridade e da desigualdade, e a “diferencialista”, 

que reconhece a diferença (biológica e cultural) na constituição das identidades. Trata-se, 

como indica a análise desenvolvida pela autora, de formas distintas de pensar, significar e 

posicionar igualdade e diferença nas diversas áreas das Ciências Humanas e Sociais e no 

interior delas em diferentes contextos políticos, sociais, históricos e culturais. 

A ênfase na questão da dominação nas relações sociais de sexo, pelo pensamento 

igualitarista no campo francês, foi desenvolvida pelos saberes disciplinares da Sociologia, 

da Antropologia e da História, embora se acomode de forma diferente nessas áreas, como 

sugere as indicações da autora (Machado, 1997, p.105): 

Na Sociologia, onde a reflexão sobre o poder é fundante, o desafio será a 
introdução da temática do poder de sexo em frente à dominância do foco do 
poder de classe que se sente ameaçado. Na Antropologia, onde a reflexão 
sobre as categorias sexuais é fundamental e tradicional, o desafio será o 
confronto entre a ideia de dominação de sexo e as ideias de diferença 
hierarquizada e de diferença por complementaridade. Na História, o desafio 
será confrontar o lugar esquecido e secundário das mulheres pelo efeito de 
uma hegemonia de uma história política. 

A “politização da ideia de cidadania universal e igualitária” não se coaduna com a noção de 

diferença, que adquire uma conotação despolitizante e conservadora. Contudo, a questão 

da diferença será abordada pelo olhar das disciplinas da Psicanálise, Filosofia e Literatura. 

Conclui a autora (Machado, 1997, p. 113) que “os desdobramentos teóricos da dominação 

de sexo e de uma diferença de sexo seguem caminhos separados, desenhando raras 

intersecções”. 

No contexto anglo-saxão, de acordo com Lia Zanotta Machado (1997, p.120), a noção de 

diferença adquiriu outro significado, decorrente da “politização das diferenças culturais”: 

“tudo é posto no plural: não há uma categoria de mulher no singular, como não há uma 
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categoria de indivíduo no singular, porque esses se diferenciam no interior da diversidade 

cultural”. A politização das diferenças culturais favorecerá o desenvolvimento da “reflexão 

sobre a subjetividade, a partir da categoria de alteridade” e se fará presente, diferentemente 

do campo francês, no âmbito da Sociologia, da Antropologia e da História. 

Embora debates e disputas entre essas correntes estejam presentes no campo brasileiro, a 

questão da igualdade e da diferença não foi apreendida como antinômica, pois os próprios 

movimentos feministas marcaram suas diferenças em relações a outros movimentos sociais 

nas lutas pela igualdade. Ainda, segundo esta autora (MACHADO, 1997, p.124), “a 

politização em favor da igualdade parece ser compatível com a politização em favor da 

diferença. O campo simbólico parece exigir, não o contraste entre os dois conceitos, mas a 

articulação”. Lembremos que a constituição dos estudos sobre mulheres ou de gênero numa 

perspectiva interdisciplinar emergiram do diálogo dos movimentos feministas com outros 

movimentos sociais, em defesa das liberdades democráticas e de melhorias das condições 

de vida, e do diálogo com os movimentos feministas tanto franceses quanto anglo-saxões.  

Mas, no ocaso da década de 1980, primou-se no campo das ciências sociais pelos “estudos 

de gênero”; opção relacionada ao intuito de romper com as marcas do determinismo 

biológico quando se usa o termo “mulheres” ou “sexo”. Todavia, conforme constatam Ana 

Costa e Cecília Sadenberg (1994), o uso da categoria gênero também permitiu estudar a 

opressão das mulheres e as relações desiguais de poder sem assumir propriamente o 

projeto feminista e, em geral, significou uma substituição de termos sem as devidas revisões 

dos conteúdos, tornando-se, por vezes, termos permutáveis. 

A polêmica entre estudos de mulheres ou estudos de gênero é abordada por Joan Scott 

(1995, p.75) ao se referir ao uso inicial do termo “gênero”, cuja busca de reconhecimento 

político no campo científico adquiriu conotação mais objetiva e neutra do que o uso do termo 

“mulheres”. Dessa forma, “gênero” estaria mais de acordo com a “terminologia científica das 

ciências sociais, dissociando-se, assim, da política (supostamente ruidosa) do feminismo”, 

posto que “não implica necessariamente uma tomada de posição sobre a desigualdade ou o 

poder, nem tampouco designa a parte lesada”. Para esta autora, esse uso de “gênero” 

corroborou para “a busca de legitimidade acadêmica para os estudos feministas, nos anos 

80”. 

No diálogo do feminismo com outras vertentes teóricas, autoras americanas como Scott 

(1995, 1999) ou brasileiras como Rago (1998) destacam a convergência entre a crítica 

feminista e o pensamento pós-moderno/pós-estruturalista, donde,  

as teóricas feministas propuseram que o sujeito deixasse de ser tomado 
como ponto de partida, mas que fosse considerado dinamicamente como 
efeito das determinações culturais, inserido em um campo de complexas 
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relações sociais, sexuais e étnicas. Portanto, em se considerando os 
„estudos da mulher‟, esta não deveria ser pensada como uma essência 
biológica pré-determinada, anterior à História, mas como uma identidade 
construída social e culturalmente no jogo das relações sociais e sexuais, 
pelas práticas disciplinadoras e pelos discursos/saberes instituintes. 
(RAGO, 1998, p.27). 

O entendimento que perpassa essa formulação é de que não há anterioridade das relações 

econômicas e sociais em relação às culturais. 

Claudia Costa (1998b) ao discutir os usos e abusos da categoria gênero nas diversas áreas 

das ciências humanas e sociais, mesmo concordando que o conceito de gênero quando 

aliado às correntes estruturalistas e pós-estruturalistas permitiu a negação epistemológica 

de qualquer tipo de essência à mulher, evidencia que a concepção de gênero como 

relacional gerou também certos equívocos, como o de pensar que “o gênero ficava, por 

assim dizer, entre o homem e a mulher, e não nas relações de poder que estruturam 

sistemas de desigualdade e opressão.” (1998b, p.135).  

É instigante a crítica dessa autora quando se refere aos rumos de alguns desses estudos no 

Brasil: “não fosse suficiente a mulher ter virado gênero nos anos 80, vejo o gênero virando 

masculinidade no final dos 90” (COSTA, 1998b, p.136). Se, de um lado, as correntes 

feministas pós-estruturalistas se mostraram avessas à essencialismos, binarismos e lógicas 

identitárias, de outro, radicalizaram a noção de diferença pela “prática desconstrutivista 

negativa”, de modo que “a mulher passou a ser aquilo que não pode existir, uma categoria 

oca, uma ficção, uma identidade que não pode ser afirmada.” (1998b, p.137). Seus 

argumentos defendem o que considera como o paradoxo da mulher: o “anti-essencialismo 

epistemológico” e o “essencialismo político” – “o difícil equilíbrio entre o pessimismo da 

razão e o otimismo da vontade (política)” (1998b, p.139), concordando com a noção de 

Lauretis (1994) de que a mulher é mais um projeto político à descrição de uma realidade. 

A historiadora norte-americana Joan Scott publicou em 1986 (nos EUA) o artigo “Gênero; 

uma categoria útil de análise histórica”, que se tornou uma referência nos estudos de gênero 

no contexto brasileiro desde a década de 1990. Ao teorizar gênero e constitui-lo como 

categoria analítica, essa autora pretendia transcender o uso comumente descritivo das 

pesquisas e que associava o conceito ao estudo relativo às mulheres.  

NOTAS “FINAIS” 

Tanto no senso comum como nas ciências, a distinção biológica de sexo, e não menos de 

cor, serviram de suporte e justificação para desigualdades e discriminações sociais. 

Contrapondo-se a esses argumentos biologizantes e naturalizantes, estudiosas feministas 

irão enfatizar e analisar a construção social das distinções baseadas no sexo. O termo 
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“gênero” faz parte dos estudos de feministas contemporâneas “para reivindicar um certo 

terreno de definição, para sublinhar a incapacidade das teorias existentes para explicar as 

persistentes desigualdades entre as mulheres e os homens” (Scott, 1995, p.85). Certamente 

as interpretações sobre gênero não são poucas e com distintos pressupostos, mas 

transcende o escopo dessa reflexão. 

Ao adentrar esse campo de estudos e reflexões destacamos duas “tensões” transversais 

nesse processo investigativo. Uma referenciada por Maria Odila Leite da Silva Dias (1992, 

p.39), quando destaca as dificuldades ao se enveredar pelos estudos de gênero, uma vez 

que se trata “de terreno minado de incertezas, saturado de controvérsias movediças, 

pontuado de ambiguidades sutis que é preciso discernir, iluminar, documentar, mas que 

resistem a definições”, ou, conforme a síntese de Maria Izilda Santos de Matos (1997, p.87), 

“caminho inóspito para quem procura marcos teóricos fixos e muito definidos”. A outra se 

refere à noção de dimorfismo sexual (essencialista) para distinguirmos os seres humanos, 

que, não raro, nos faz resvalar para a justaposição homem e masculino em contraposição a 

mulher e feminino. 

A categoria “gênero” traz impregnado o caráter social e relacional de “tornar-se mulher e o 

tornar-se homem” (Saffioti, 1992, p.187), os quais adquirem significados não fixos e 

universalizantes nos contextos históricos e culturais. Essa categoria constituiu-se, a partir 

dos debates feministas, num importante eixo de estruturação das relações sociais e 

implicam do ponto de vista sociológico relações hierárquicas de poder – historicamente 

negados e desconsiderados em análises de diferentes campos do conhecimento.  

E, neste sentido, verifica-se que, nos estudos feministas dos anos de 1980 e 1990 

destacaram-se os questionamentos à forma como o conhecimento dito científico foi 

construído, que pautado na objetividade, na neutralidade e em oposições binárias 

(naturalizadas e perpetuadas pelas ciências em geral), excluiu, no mínimo, metade dos 

indivíduos. Emergiram, portanto, questões antes obscurecidas e que passam a ser tratadas 

a partir de outro “olhar” e lugar – que se reconhece posicionado, “gendrado” (Lauretis, 

1994).  

No âmbito das ciências humanas e sociais, que subsidiam as análises e os processos de 

intervenção social, quando das reflexões e formulações teóricas sobre a condição feminina 

e as relações de gênero nas sociedades ocidentais, em geral, foram e o são ainda 

predominantemente desenvolvidas por mulheres. E, não é demasiado aferir a importância 

política e intelectual dos movimentos feministas que trouxeram à tona as condições 

desiguais e discriminatórias das mulheres na sociedade, cujas bases se assentavam em 

qualidades atribuídas como naturais aos sexos masculino e feminino. Dicotomias de 
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espaços e lugares, assimetrias de capacidades e habilidades, suportes à dominação 

masculina, justificativas à exclusão, exploração e inferiorização das mulheres, embora 

constitutiva e constituinte da cena social hodierna, são submetidas a críticas constantes 

desde então.  

Nos debates e estudos iniciais enfatizava-se a questão da identidade feminina – “a mulher”, 

única e universal, submetida à dominação masculina. Enfoque que nos primórdios da 

década de 1980 é questionado pelos movimentos de mulheres negras e de homossexuais – 

gays e lésbicas. As críticas e autocríticas possibilitaram, a partir da intersecção de outras 

clivagens – classe social, raça/etnia, opção sexual e religiosa, geracional – a ampliação dos 

horizontes dos conhecimentos relativos à diversidade de experiências e identidades das 

mulheres. 

Trata-se de um campo de estudos interdisciplinar, portanto, que não se pretende ilhado, 

mas antes procura estabelecer interlocuções com diferentes perspectivas teóricas, e nesse 

processo é construído e desconstruído, de modo que, consonante ao pensamento de 

Harding (1992), mais pertinente se tornam considerar as categorias analíticas na teoria 

feminista como instáveis e permeadas por disputas teóricas e políticas. 
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