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Resumo 
A expressão “economia doméstica” nos remete a ideia de administração da 

casa, que espontaneamente é associada a figura da “dona de casa” – isto é, da 

mulher como a administradora do lar.  Ao mesmo tempo, é crescente o campo de 

estudos sobre a crítica feminista da economia, a qual desponta como crítica à 

economia mainstream, que pretende descontruir a ideia do homo oeconomicus da 

teoria neoclássica, que “simbolicamente” reserva às ações racionais aos homens, 

cabendo às mulheres às ações emotivas e impulsivas. Partindo desse referencial, 

essa comunicação pretende apresentar como material empírico um retrato do 

surgimento dos cursos superiores em economia doméstica no Brasil, buscando 

esboçar tal expansão do ensino para mulheres com a literatura feminista produzida 

no mesmo período, a qual aponta pontos divergentes, mas também, similaridades 

quando o assunto é mulher, economia e “racionalidade”. Assim, o entrelaçamento 

das temáticas em questão, buscará desmistificar o papel da mulher “impulsiva” e 

“irracional” que configura o imaginário social, procurando agregar à discussão dos 

estudos críticos a ideia de “vidas conexas” (cf. Zelizer, 2009a) ao assinalar que a 

própria crítica feminista não pode guiar-se por “dualidades perigosas” (cf. Zelizer, 

2009a).  
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Entre Capitalismos, práticas econômicas e a ciência1 

 

Max Weber, em “A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo”, ao 

apresentar as “afinidades eletivas” entre a ética protestante e o capitalismo, 

demonstrou a importância da compreensão do desenvolvimento do “espírito” 

capitalista, o qual teve de lutar contra um mundo inteiro de forças hostis, em 

especial, o que apresenta como “tradicionalismo econômico”. Neste sentido, vale 

retomar as análises de Weber sobre os escritos de Benjamin Franklin que buscam 

dar conta do surgimento de uma nova ética religiosa em consonância com o 

desenvolvimento de uma “nova” ética econômica, vislumbrada especificamente nos 

Estados Unidos. Na obra de Weber, Franklin é considerado um representante da 

ética do trabalho e dos negócios, característica representativa do “espírito” 

capitalista que é, segundo Weber, formado pelo protestantismo ascético.  

 Cabe ressaltar que os escritos de Franklin foram fundamentais e 

impulsionaram, de certo modo, o surgimento de um mercado editorial sobre 

conselhos econômicos. Ele é o escritor do famoso “Poor Richard’s Almanac” (1732), 

cujos provérbios, tais como “um tostão poupado é um tostão ganhado”, até hoje são 

mencionados e conhecidos no mundo todo. 

 
Benjamin Franklin (1706-1790), frequentemente exaltado como 
“o primeiro norte-americano civilizado” [grifo meu] e “o 
apóstolo dos tempos modernos”, era entre outras coisas um 
inventor e um bem-sucedido homem de negócios. (Oliven, 
2001:15).  

 
De acordo com Kessel (2006), um dos principais fatos que influenciaram 

Weber a escolher Benjamin Franklin como a personificação do “tipo ideal” do espírito 

do capitalismo se refere a sua visibilidade, que antecedeu o desenvolvimento social 

do capitalista, enfatizando o poder do “espírito” como fator causal na história. O 

espírito que Weber buscou descrever, portanto, é um espírito que move não apenas 

os indivíduos, mas pode também caracterizar e até mesmo marcar toda uma época 

cultural, econômica e socialmente (Kessel, 2006).  

																																																													
1 Uma versão deste paper foi apresentada no 17° Congresso Brasileiro de Sociologia em 2015. 



Aqui, cabe fazer referência a Antônio Candido e seu livro “Os Parceiros do 

Rio Bonito” que retrata as mudanças do cotidiano caipira diante da expansão 

capitalista. A cultura caipira ao ser pressionada pela modernização cria seus canais 

de resistências, mas de todo modo, acaba sendo descaracteriza com o avanço da 

economia capitalista.  

Da mesma forma, também podemos resgatar Florestan Fernandes, em 

especial, “A Revolução Burguesa” que apresenta o surgimento do tipo social do 

burguês, no qual demonstra historicamente como o “capitalismo”, ou melhor, a 

ordem social competitiva perpassou por sistemas como o escravocrata e atingiu a 

oligarquia no Brasil, apresentando assim, como a sociedade agrário/exportadora, a 

escravidão e o sistema monárquico, gradativamente, foram cedendo espaço aos 

valores e comportamentos burgueses. Assim, a revolução burguesa não afetou 

apenas os modos de produção, mas motivou (novos) atores sociais que emergiam 

naquele momento, isto é, o antigo regime e a velha ordem econômica favoreceram o 

despertar do raciocínio econômico capitalista. Assim, o referido autor buscou 

analisar as rupturas e continuidades desse processo durante o período de 

constituição da ordem burguesa no país. 

Neste caso, cabe ressaltar, a pesquisa de Fernando Henrique Cardoso, sobre 

o capitalismo e a escravidão no Brasil meridional, que nos fornece exemplos que 

denotam as características econômicas específicas que marcaram a região da 

metade-sul do Rio Grande do Sul, em especial, a região de Pelotas. A partir dos 

trabalhos de Candido, Florestan e Cardoso temos, de certa forma, estudos que 

ilustram a formação e a reorganização daquilo que podemos chamar de habitus 

(Bourdieu, 1997) econômico do brasileiro, e reforçam que as práticas econômicas 

são construções sociais, que tornam-se naturais na sociedade, constituindo-se com 

suas peculiaridades.   

Nos tempos antigos, o termo economia era usado para distinguir a economia 

da casa (oikos) a partir da cidade (polis), de acordo com Aristóteles2. A concepção 

de economia, portanto, deriva de um deslocamento do termo que passou do campo 

privado para o da administração pública, indo do manejo dos recursos domésticos 

para o gerenciamento de questões que envolve a economia de um país (Polanyi, 

1997; Elias, 2006: 171). Neste sentido, a expressão “economia política” nasce como 

																																																													
2Ver em: Boland. D. G. Economics and Aristotle´s Division of the Sciences, 1997. In: 
http://www.cts.org.au/1997/aristotl.htm. Acesso: janeiro, 2014. 



sintoma principal dessa mudança, na qual os fisiocratas foram os responsáveis pela 

introdução do termo em um domínio mais amplo e científico (Elias, 2006: 171).  

 Os fisiocratas influenciados pelas ciências naturais perceberam aspectos da 

sociedade como um conjunto de funções, em certa medida auto-reguladas como os 

processos da natureza, que seguem suas próprias leis; assim, passaram a 

descrever e formular leis que explicavam as relações entre os fenômenos no campo 

da ciência econômica, justificadas empiricamente; ilustrando, uma teoria social 

(Elias, 2006: 171). 

 Já na primeira metade do século XIX, os economistas clássicos foram muito 

além do foco dado à capacidade “natural” e auto-reguladora das funções sociais da 

sociedade. Eles alocaram as “leis econômicas”, em especial, a concepção de 

“mercado”, entendida como a capacidade auto-reguladora de certas funções sociais, 

no centro de suas doutrinas (Elias, 2006). 

Em pouco tempo, essa percepção de economia naturalizou-se na sociedade 

moderna e, passou a ser concebida automaticamente como uma economia de 

mercado governada por leis próprias e por instituições sociais, endossada pela lei da 

oferta e demanda; e, motivada pelo medo da fome e pelo desejo de ganho (Polanyi, 

1977).  

 A ciência econômica passou a produzir suas próprias teorias e afirmar sua 

independência com relação às ciências da natureza e demais ciências sociais, 

tomando a forma de um estudo dedicado ao comportamento dos indivíduos. Essa 

autonomia da ciência econômica em relação às demais ciências é explorada por 

Polanyi como – “falácia economicista”, que associa naturalmente a economia com o 

seu sentido formal – o mercado, (Polanyi, 1977). Isto é, “(...) o que designamos por 

falácia economicista foi e é um erro essencialmente do ponto de vista teórico. Isso 

porque, para todos os efeitos práticos, a economia consiste agora de fato em 

mercados e o mercado envolve de fato a sociedade” (Polanyi, 1977: 09). 

Essa aparente síntese dos conceitos que expressa a economia (científica 

atual) foi tema de muitos pesquisadores, principalmente, aqueles advindos das 

ciências sociais que buscaram (re)estabelecer um diálogo entre a antropologia, a 

história, e a sociologia com a economia, buscando romper suas fronteiras e 

compreender os fatos econômicos como produtos da interação social (Abramovay, 

2004). 



A partir dessa perspectiva teórica, este trabalho parte do pressuposto de que 

a economia, enquanto teoria e prática, pode ser vista como resultado da relação de 

interdependência de diversas instituições sociais, as quais sofrem modificações ao 

longo do tempo a partir de mudanças na configuração social (Polanyi, 1977; Elias, 

2006; Smelser, 1963). Neste ponto, a sociologia processual e relacional de Norbert 

Elias também se torna instigante para observar o avanço de práticas econômicas, e 

mesmo culturais, ao longo do tempo. O autor, ao retratar a sociedade de corte, 

apresenta como o termo “economia” era empregado pejorativamente pelas classes 

altas do século XVII e início do século XVIII. Neste período, a correspondência entre 

consumo e status compunha o código social que dominava as atitudes “econômicas” 

dos estratos mais altos das tradicionais sociedades europeias pré-industriais, 

anteriores à Revolução Francesa.  

 O código social dos ricos e poderosos era em grande medida oposto à lógica 

que exigia a subordinação das despesas à renda. O ethos de consumo (status-

consumption ethos) em função do estatuto social era a única salvaguarda da 

posição social da família, e mais ainda, o êxito social dependia da vontade de 

adequar as despesas domésticas e o consumo, em geral, exclusivamente à posição 

social que se tinha ou a que se aspirava na sociedade (Elias, 1986:42).   

 Elias (2006) aponta que o recente ethos que prescreve como virtude o 

equilíbrio das contas pessoais e a poupança de parte da receita para investimentos 

só poderia surgir em uma sociedade com recursos líquidos (poupança) para que 

fosse viável o desenvolvimento de crédito e investimento (Elias, 2006), isto é, esse 

“novo” ethos não poderia florescer em uma economia na qual vigorava o “status-

consumption ethos”. 

 O “saving-for-future-profit ethos” nasce, portanto, com a ascensão da burguesia 

profissional, que “obriga” (moralmente) os indivíduos (ou a família) a equilibrar as 

despesas e receitas, isto é, mantendo um nível de consumo abaixo das receitas, 

com o objetivo de reinvestir a diferença para aumentar as receitas futuras, já que o 

êxito social depende, agora, da subordinação dos desejos imediatos à necessidade 

de economizar para garantir rendimentos futuros (Elias, 1997: 41). 

 Elias (2006), demonstra como essa mudança de comportamento econômico de 

determinados estratos sociais está relacionada com a ascensão de uma classe 

média (burguesia profissional) para os quais as atitudes “racionais” passam a ser 



equilibrar gastos e renda, vender com lucro e poupar para investir (Elias, 1997; 

2006).  

 Cada vez mais, essa conceitualização da economia, nos tempos modernos, 

passa a delimitar seu sujeito universal - o homem (europeu, branco) racional. De 

modo geral, podemos afirmar que as discussões sobre economia no século XIX, e 

de certa forma, até hoje prestam pouca atenção ao papel da mulher, da família, do 

consumo, considerados temas de uma economia doméstica que parece não possuir 

relevância no núcleo da ciência econômica mainstream; isto, é a economia 

doméstica passa a ser  associada ao período pré-capitalista, isto posto: – “O modo 

de produção na sociedade pré-capitalista e no início do capitalismo era baseado no 

trabalho conjunto da família, isto é, homem, mulher, criança, jovens, velhos, 

parentes e não-parentes que constituíam uma “household”, não separado da ordem 

pública” (Oliveira e Pimentel, 2011:05). 

 Assim, a crítica feminista da economia contesta tal ciência economia 

mainstream, bem como o modo de produção do conhecimento – nesse caso, 

reclama a invisibilidade de tal “economia doméstica”, e busca compreender as 

práticas econômicas realizadas pelos demais atores sociais, em especial o papel da 

mulher, da família e do consumo para além das atitudes do homem racional.  

 Essa busca pela reconfiguração da economia remete a relação dual, enfatizada 

por Zelizer (2011) – entre economia e intimidade como mundos hostis ou esferas 

esperadas, isto é, por um lado temos o dinheiro, a economia e os interesses 

materiais; e, por outro, a vida pessoal e íntima, constituindo-se como polos opostos 

(Zelizer, 2011).  

 Em seu livro “A negociação da intimidade”, a socióloga, apresenta como a 

separação rígida entre estas duas esferas pode provocar situações injustas, ao 

considerar, por exemplo, o trabalho doméstico como simples expressão do afeto da 

mulher por sua família; já que a vida íntima não pode ser contaminada pelo 

“dinheiro”. Assim, ao realizar um estudo sobre os significados sociais do dinheiro, a 

autora demonstra que os fenômenos econômicos como o dinheiro, ainda que 

parcialmente autônomos, estão em interdependência com os sistemas de 

significados e com as estruturas de relações sociais em transformação ao longo da 

história (Zelizer, 2003). Um exemplo é a existência de diferentes significações que 

envolve o dinheiro no âmbito doméstico, no qual o dinheiro das esposas é tratado de 

forma distinta do dinheiro que vem da renda dos maridos (Zelizer, 2003).  



 Para a autora, o dinheiro incorpora os significados sociais e simbólicos 

atribuídos ao dinheiro daqueles que os manejam; neste caso, o dinheiro do homem 

tem destino diferente do dinheiro da mulher, já que é ele (homem) quem cumpre 

uma função social (produtiva) na sociedade. Cabe lembrar que, mesmo a moeda 

vista como a materialização da racionalidade econômica, ela possui um sentido 

“extra econômico”; assim, afirma a autora, o dinheiro só tem valor a partir das 

relações sociais.  

Hochschild, no livro “The commercialization of intimate life”, demonstra que os 

conflitos da vida íntima são reflexos das contradições da sociedade capitalista, isto 

é, o espírito do capitalismo entra na vida íntima e compete com a instituição familiar, 

afetando as mulheres, em especial, com relação ao seu papel de mãe e de esposa. 

A autora mostra que, atualmente, os códigos de conduta prescrevem uma mistura 

de padrões femininos e masculinos, entre o tipo tradicional e o moderno de vida, no 

qual as mulheres precisam conviver com patrões tradicionais (mãe, esposa e dona 

de casa) e modernos (independência e trabalho). Assim, no mundo em que o sujeito 

universal é racional, a administração das emoções e das mudanças ocasionadas 

pelos tempos modernos recai na (re)configuração do papel da mulher – a qual passa 

a sentir a “pressão” da divisão sexual do trabalho tanto no âmbito público quanto no 

privado – somando-se, assim, duas jornadas diárias de trabalho. 

 Ambas as autoras buscam uma explicação que transita entre as práticas 

econômicas cotidianas e o papel social designados aos homens e às mulheres ao 

longo do tempo. Nesta perspectiva, Zaloom (2013) propõe-se a traçar uma história 

moral do orçamento doméstico, partindo de um ponto muito interessante para buscar 

desvendar essa relação entre a economia no âmbito público e na esfera privada; 

deste modo, passa a questionar: – Por que as finanças pessoais, um domínio 

definido pelos setores de políticas públicas e financeiro, parece pessoal em tudo? 

Neste sentido, ela apresenta a importância dos especialistas em economia 

doméstica que buscam definir metas familiares, e para isso utilizam normas e 

técnicas de gestão advindos do mundo empresarial. De acordo com a referida 

autora, tais especialistas sempre encorajaram as mulheres de classe média a fazer 

um orçamento doméstico, que é um conceito introduzido para donas de casa norte-

americanas antes mesmo do governo federal norte-americano adotar tal conceito 

(Zaloom, 2013). 



Vale enfatizar que, no mesmo ano em que houve a aprovação no Brasil do 

Código Civil da República (1916), foi elaborado um manual de economia doméstica, 

intitulado “O lar feliz: manual de economia doméstica, de jardinagem, de avicultura, 

etc. para uso das jovens mães e de todos quantos amam seu lar”. Este manual, 

como está no título, é destinado às jovens mães e esposas que pretendem ser 

dedicadas ao seu lar. Nele, o autor (anônimo) busca estabelecer o papel a ser 

desempenhado tanto por homens como por mulheres para a harmonia do lar3. 

De acordo com Pilla (2009), manuais de economia doméstica circularam pelo 

Brasil no século XIX e na virada do século XX. “Preocupados em manter seus 

leitores atualizados, os autores dos manuais de boas maneiras continuavam 

defendendo os usos e costumes mais tradicionais (...) Todos imbuídos do mesmo 

espírito civilizatório, cumprindo funções sociais específicas” (Pilla, 2009: 08). 

 No Brasil, os cursos de Economia Doméstica passaram a existir, mais 

precisamente, a partir de 19454, como resultado da III Conferência Interamericana 

de Agricultura, realizada em Caracas (Venezuela), com o tema “A mulher e o 

fomento agrícola”. Naquele momento, havia uma demanda por mão de obra técnica 

que auxiliasse o agricultor e sua família com informações sobre como administrar a 

terra, aumentar a produção e melhorar as condições da vida rural (Garcia, 2001)5.  

Garcia (2001) ressalta que a profissão de economista doméstico também está 

ligada à implantação do Serviço de Extensão Rural, que surgiu com a criação da 

Associação de Crédito e Assistência Rural, em Minas Gerais, e depois estendido 

pelo país. Um dos principais objetivos do programa era conter a migração da zona 

rural para a urbana e estimular a produtividade agrícola (Garcia, 2001: 47).  

Deste modo, seguiu-se a criação dos cursos superiores em economia 

doméstica, no qual nasceram atrelados às faculdades de Ciências Agrária. 

Cabendo, deste modo, ao engenheiro agrônomo cuidar da “unidade econômica” com 

o intuito de aumentar a produção, e, agora, à profissional de economia doméstica, 

																																																													
3Informação e trecho extraído de: MALUF, Marina; MOTT, Maria Lúcia. Recônditos do mundo 
feminino. In: SEVCENKO, Nicolau (org.).  História da vida privada no Brasil,vol. 3: da Belle Époque à 
Era do rádio. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. p. 374. 
4 Vale ressaltar que, antes mesmo da institucionalização dos cursos superiores de economia 
doméstica, já existiam várias escolas técnicas e de segundo grau direcionadas ao público feminino no 
Brasil, entretanto, as bibliografias utilizadas, normalmente, eram traduções ou adaptações, isto é, não 
se produzia material próprio para esses cursos. O objetivo desse trabalho consiste em mapear o que 
foi produzido no Brasil sobre economia e orçamento doméstico, por isso a ênfase no ensino superior. 
5 Esses dados também alimentam o conteúdo sobre “economia doméstica” disponível no Wikipédia e 
na página do curso de economia doméstica da UFC. Acesso: janeiro, 2014. 



caberia a administração da “unidade social” (Garcia, 2001: 50), cargo que era 

ocupado, anteriormente, pelas “supervisoras domésticas” exercido por moças que 

faziam curso técnico em economia doméstica (Garcia, 2001: 42); estabelecendo-se 

uma clara divisão sexual do trabalho.  

De acordo com Garcia (2001), a criação dos cursos de economia doméstica 

foi motivada pela expansão do programa de Extensão Rural que, mais tarde, 

também atendeu aos problemas domésticos relacionados a vida na cidade – “no 

sentido de auxiliar a mulher em como poderia administrar a casa sozinha, sem a 

ajuda de empregada doméstica e levando a ela uma série de facilidades que 

melhorariam sua vida diária e minimizariam seu trabalho no lar, mesmo que 

trabalhasse fora de casa” (Garcia, 2001: 49). Essa vocação é característica tanto 

dos cursos das escolas femininas, da disciplina para mulheres no ensino secundário 

e, de certa forma, da formação dos cursos superiores. 

Isto é, os cursos superiores de economia doméstica surgiram com a mesma 

concepção das escolas de segundo grau; contudo, o curso superior visava preparar 

estudantes para levar conhecimento especializado e garantir a melhoria da 

qualidade de vida das famílias, em especial, da zona rural; bem como, preparava-as 

para o mercado de trabalho.  

Com esse objetivo, em 1952, surgiu a primeira Escola Superior de Ciências 

Domésticas, na Universidade Rural do Estado de Minas Gerais, hoje Universidade 

Federal de Viçosa. Atualmente, tal curso encontra-se em funcionamento.  

No Rio Grande do Sul, foi criado o curso superior em Ciência Doméstica na 

Universidade Rural do Sul, hoje, Universidade Federal de Pelotas. No interior de São 

Paulo, o curso foi instituído junto a Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” 

(ESALQ), que é uma unidade da Universidade de São Paulo. Esses dois cursos 

tiveram início na década de 50 e, foram extintos na década de 90.  

 Já o departamento de Economia Doméstica da Universidade Federal do 

Ceará vinculado ao Centro de Ciências Agrárias foi onde nasceu, na década de 

1950, o curso de extensão de Economia Rural Doméstica. Na Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro constituiu-se o curso de graduação em Economia 

Doméstica, oferecido pelo Departamento de Economia Doméstica em 1963. Já, em 

Pernambuco, o curso de licenciatura em Economia Doméstica teve origem em 1971, 

na UFRPE (Universidade Federal Rural de Pernambuco). De modo geral, hoje 

temos cinco cursos de economia doméstica em funcionamento nas universidades 



brasileiras, são elas:  Universidade Federal de Viçosa (UFV), Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Universidade Federal do Ceará (UFC), 

Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e Universidade Estadual do 

Oeste do Paraná (UNIOESTE). 

A profissão de economista doméstico, assim como, a criação do Conselho de 

Economia Doméstica e as competências do economista doméstico foram 

reconhecidas com a Lei nº 7.387 de 21 de outubro de 1985. Esse reconhecimento 

tardio é resultado de um movimento que visava fortalecer a profissão frente aos 

avanços técnicos, científicos e, mesmo sociais que agitaram a década de 70 e 80; e, 

que de certa forma, explicam tanto a extinção das disciplinas, das escolas 

secundárias, e mesmo, alguns dos cursos superiores de economia doméstica no 

país (Amaral Jr., 2013: 280). 

Vale enfatizar que, um dos motivos que “reforça” a decadência dos cursos no 

país, é a carta endereçada ao Ministro da Educação em 2010, na qual a secretária 

de Educação Superior Maria Paula Dallari Bucci revela que “o curso teve sua 

importância social e histórica, mas que está em decadência, e que seu conteúdo 
não condiz mais com as exigências e demandas da sociedade [grifo nosso], 

sendo que os cinco cursos existentes hoje no país somam menos de mil alunos e 

tendem à extinção” (apud Amaral Jr., 2013: 280).  

O universo aqui descrito, portanto, ganha robustez quando traçamos uma 

comparação entre os atuais manuais de economia, conhecidos como livros de 

finanças pessoais e qualificados como autoajuda financeira pela maioria das 

editoras brasileiras. Tal constatação é decorrente de pesquisas anteriores (Leite, 

2012) que envolveram a análise do advento do ideário de investimento no Brasil via 

o mapeamento dos consultores financeiros ligados ao mercado editorial de finanças 

pessoais (Leite, 2012).  

Os manuais de economia doméstica que rechearam e ainda recheiam as 

prateleiras da editoras brasileiras, de modo geral, buscam (re)traduzir a economia da 

empresa para o âmbito da casa (oikos). Cada vez mais, os atuais manuais 

apresentam o contexto político e econômico, como períodos de inflação, juros, 

estabilidade, como condições para “adequação” ao “comportamento racional”, 

entendido como aquele advindo da academia e dos modelos empresariais. 

Isso não significa dizer que a sociedade está cada vez mais próxima do 

comportamento daquele homo economicus da ortodoxia econômica. O que se 



observa são agentes que passam a se comportar a partir da lógica argumentativa 

propalada pelos manuais e especialistas e por outros dispositivos culturais que estão 

em consonância e operam conjuntamente na sociedade (Leite, 2012). Portanto, se 

há, de um lado, os “profetas” desse discurso, por outro lado, há também uma 

sociedade receptiva a acatar (Grün, 2007) aos conselhos e práticas produzidos por 

tais agentes. 

 Assim, as primeiras evidências apontam para um contencioso cultural, 

formado por esse universo, que valoriza uma ética econômica e reforça a 

necessidade de poupança (condena as dívidas) e, é respaldada por uma lógica 

cristã que ressalta a importância da família e, opera como mecanismo social capaz 

de (re)estabelecer o papel social de indivíduos na tradicional composição do lar, no 

qual, historicamente, cabe (naturalmente) à mulher a administração da casa6.Isto é, 

a ciência econômica enquadra comportamentos sociais relacionados ao que cabe ao 

homem (racional) e a mulher (irracional e emocional).  

A lógica argumentativa empregada pelos manuais e especialistas passam a 

impor sentidos e a induzir o indivíduo, em especial, a mulher (irracional e 

emocional),  a policiar suas práticas econômicas cotidianas, evitando que compre 

aquele presente mais caro ou gaste em badulaques (Zelizer, 2003), pois ela é 

constrangida a tomar certas decisões e incentivada a economizar e a poupar, muitas 

vezes, coagida por temores de crises e inflação advindos da esfera econômica 

formal (Polanyi, 1977), isto é, é possível a economia adentrar no âmbito doméstico, 

entretanto é obscuro o que acontece nesse âmbito.   

As primeiras evidencias revelam que o conteúdo, propalado pelos antigos e 

novos manuais e seus especialistas, está atrelado a metáforas do universo familiar 

(Lakoff, 1996), que são empregadas para justificar a poupança e a preocupação com 

a qualidade de vida das famílias, ao mesmo tempo que, conceitos como inflação, 

crise, juros, etc. passam, analogamente, a fazer parte do cotidiano de tais indivíduos 

e famílias.  

 

O Outro lado... 

																																																													
6 Uma constatação dessa possível (re)ordenação de papéis também pode ser encontrada facilmente 
nos livros sobre gestão e negócios, que incentivam o empreendedorismo: nessas publicações, a 
mulher empreendedora que abre seu próprio negócio em casa torna-se autônoma, no que se refere à 
dependência financeira, ao processo de trabalho formal, pois passa a ter liberdade para circular 
livremente e estar mais presente na vida doméstica (Leite, 2012). 



 

O movimento feminista tem início no século XIX, configurando a primeira 

onda, no qual as reivindicações centravam-se no direito ao voto e na participação da 

mulher na esfera pública. Em 1922, é fundada a Federação Brasileira pelo 

Progresso Feminino, que buscava lutar pelo sufrágio feminino e o direito ao trabalho 

sem a autorização do marido (Duarte, 2003), indícios de crítica ao Código Civil de 

1916.  

 É nos anos 70, auge da economia doméstica (como curso superior) no Brasil, 

que tem início a segunda onda do movimento feminista, que surge com a crise da 

democracia e a ascensão da ditadura militar. Nesse período, as pautas ainda eram a 

valorização do trabalho da mulher, contra a violência sexual, e também contra a 

ditadura militar (Duarte, 2003). Diferentemente, da segunda onda nos Estados 

Unidos que já criticavam diretamente a ideia de que as mulheres teriam satisfação 

em apenas cuidar do lar e dos filhos; assim, as reivindicações eram por trabalho e 

autonomia (Duarte, 2003).  

É na terceira onda do movimento feminista que passa-se a discutir gênero via 

recorte de classe e de raça, considerando as especificidades das mulheres em suas 

regiões. Entretanto, é nesse momento, que as divisões binárias (masculino/feminino) 

são contestadas e, de certa forma, é quando o curso de economia doméstica passa 

a ser alvo de críticas, em especial da secretaria do MEC, como mencionamos 

anteriormente. 

Entretanto, o movimento feminista no Brasil não consegue “afrontar” a ética 

cristã; por exemplo, a inclusão das mulheres no mercado de trabalho está sempre 

envolta por um ideário que valoriza a ética de inclusão econômica reforçada pelo 

ideário de família cristã (Leite, 2012). Essa dinâmica permite transferir a análise 

centrada em aspectos socioeconômicos para o campo cultural, mas tal constatação 

pode indicar que estamos diante de outro tipo de sociedade tradicional e 

conservadora (Douglas,1996; Grün, 1998); isto é, a mulher é pensada via o universo 

familiar.  

De acordo com Lopes (2012: 01), as pioneiras da Economia Doméstica no 

Brasil “acreditavam que elas não apenas abriam as portas para a entrada das 

mulheres na academia/universidade como aumentavam o respeito para com as 

mulheres ao dar estatuto científico ao trabalho doméstico”.  Entretanto, como aponta 

a referida autora, as próprias escolhas dessas profissionais corroboraram por 



desvalorizar o saber empírico das donas de casa e acabam por “valorizar 

instrumentos teóricos e metodológicos caracterizando historicamente uma forma 

androcêntrica de fazer ciência e trabalhar conforme sistemas de significados da 

esfera pública ocultando – num processo de cientificismo – as reflexões acerca da 

apropriação pela universidade da divisão social sexual do trabalho” (Lopes, 

2012:01). Isto é, as dicotomias foram reforçadas (Lopes, 2012) e o modelo 

tradicional cristão de família paira como benção na sociedade brasileira; assim, não 

é problematizado as relações de gênero; e, tais dualidades encobrem realidades 

obscuras. 

 A crítica feminista da economia pode abrir caminhos para discussões que 

busquem questionar também as relações de gênero e a ciência. Neste ponto, 

também referenciamos Lopes (2012), pois acreditamos que estudar a economia 

doméstica no Brasil também nos permite constatar “as formas de produção e 

reprodução do conhecimento que demarcam lugares do masculino e feminino 

também na academia” (Lopes, 2012, pg. 03). Assim, a sociologia econômica aliada a 

crítica feminista da economia pode fornecer uma chave epistemológica para a 

compreensão da vida econômica dos indivíduos atenta as questões de gênero.  

 

Referências Bibliográficas 
 

ABRAMOVAY, R. Entre Deus e o Diabo. Mercados e interação humana nas ciências 
sociais. Tempo Social, Revista de Sociologia USP, São Paulo, v. 16, n. 2, 2004. 
ALMEIDA. S. E., S; FARIA, I. A. Economia doméstica: a estudante de 1940 no 
Atheneu Sergipense e o profissional do século XXI. V Congresso Brasileiro da 
História da Educação, 2008. In: 
http://www.sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe5/pdf/626.pdf. Acesso: janeiro, 2014. 
Boland. D. G. Economics and Aristotle´s Division of the Sciences, 1997. In: 
http://www.cts.org.au/1997/aristotl.htm. Acesso: janeiro, 2014. 
BOURDIEU, Pierre. O mercado de bens simbólicos. In: A economia das trocas 
simbólicas. Org. Sérgio Miceli. São Paulo: Perspectiva, p. 99-181, 1974. 
_____. Las estructuras sociales de la economía. Trad. Thomas Kauf. Barcelona: 
Editorial Anangrama, 2003. 
_____. A formação do habitus econômico. Revista Sociologia, 2003. 
DOUGLAS, M. Como as instituições pensam. Trad. Carlos Eugênio Marcondes de 
Moura. São Paulo: Edusp, 1998. 
_____. Missing persons: a critique of the social science. Cap. 2 The strong 
presence of homo economicus. New York: Russell Sage Foundation, 1996. 



CANDIDO, A. Os parceiros do Rio Bonito: estudo sobre o caipira paulista e a 
transformação dos seus meios de vida. São Paulo: Ed Duas Cidades; Ed 34, 2001.  
CARDOSO, F. H. Capitalismo e escravidão no Brasil meridional: o negro na 
sociedade escravocrata do Rio Grande do Sul. São Paulo: Difusão, 1977. 
DUARTE, Constância Lima. Feminismo e literatura no Brasil. In:  Estudos 
Avançados.  n.17. São Paulo: Ed. USP, 2003.  Quadrimestral.  ISSN 0103 - 4014.  
ELIAS, N. A Sociedade de Corte. Trad. Ana Maria Alves. Lisboa: Editorial Estampa, 
1986. 
_____. O processo civilizador: uma história dos costumes. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, v.1, 1993. 
_____. Introdução à sociologia. Lisboa: Edições 70, 1980. Zahar, 1994.  
_____.  A Sociedade dos Indivíduos. Trad. Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Zahar, 
1994. 
_____. “Sobre a sociogênese da economia e da sociologia”. Escritos e ensaios 1: 
Estado, processo, opinião pública. (Org. F. Neiburg e L. Waizbort), Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Eds., 2006. 
FERNANDES, F. A revolução burguesa no Brasil: ensaio de interpretação 
sociológica. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1975. 
GARCIA. T. M. Uma história em cena construindo a identidade de seus atores: 
o curso de ciências domesticas da UFPel (1960-1997). Tese de doutorado defendida 
no Programa de Pós-Graduação em Educação. Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, 2001.  
GARCIA-PARPET, M. F. Mundialização dos mercados e padrões de qualidade: 
“vinho, o modelo francês em questão”. Tempo Social, Revista de Sociologia USP, 
São Paulo, v. 16, n. 2, 2004. 
GRÜN, R. Decifra-me ou te devoro! As finanças e a sociedade brasileira. MANA, v. 
13, n. 2, p. 381-410, 2007. 
HALBWACHS, M. Memória Coletiva e memória histórica. A memória coletiva. São 
Paulo: Vértice, Editora dos Tribunais, 1990. 
HOCHSCHILD, A. R. The Second Shift: Working Parents and the Revolution at 
Home. New York: Viking, 1989. 
_____. The Commercial Spirit of Intimate Life and the Abduction of Feminism: Signs 
from Women’s Advice Books. In: Postmodernism, GermanSociological 
Association, 1990. 
_____. The Commercialization of Intimate Life. Berkley: University of California 
Press, p. 1-103, 2003. 
ILLOUZ, E. Cold Intimacies: The Making of Emotional Capitalism, Polity Press, 
London, 2007.  
KESSEL, V. Benjamin Franklin: the personification of Max Weber’s ‘spirit of 
capitalism’. In:  In: http://ideashistory.org.ru/pdfs/a31.pdf#page=150, 2006. 
LAKOFF, G. Moral politics: what conservatives know that liberals don’t. Chicago: 
University of Chicago Press, 1996. 



LEITE, E. S; Reconversão de habitus: o advento do ideário de investimento no 
Brasil. Tese defendida no Programa de Pós-Graduação em Sociologia – UFSCar, 
2012. 
LEITE, E. S; MELO, N. M. Uma nova noção de empresário: a naturalização do 
“empreendedor”.  Revista de Sociologia e Política, Vol. 16, Núm. 31, novembro, 
2008. 
LENOIR, Remi. Généalogie de la morale familiale. Paris: Seuil, 2003. 
LOPES, Maria Fátima. A história de um campo acadêmico feminino no Brasil. In: IX 
Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Género, Sevilla, 2012.  
MARTES, A C. B. RODRIGUES, C L. Afiliação Religiosa e Empreendorismo Étnico: 
O Caso dos Brasileiros nos Estados Unidos. Revista de Administração 
Contemporânea - RAC, Rio de Janeiro, v. 8, 2004. 
MALUF, Marina; MOTT, Maria Lúcia. Recônditos do mundo feminino. In: 
SEVCENKO, Nicolau (org.). História da vida privada no Brasil,vol. 3: da Belle 
Époque à Era do rádio. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. p. 374. 
MAUSS. M. Ensaio sobre a dádiva. Forma e razão nas sociedades arcaicas. São 
Paulo: Edusp, 1950. 
NEIBURG, F. As moedas doentes, os números públicos e a antropologia do 
dinheiro. MANA,13(1): 119-151, 2007. 
OLIVEIRA, A. M.; PIMENTEL, C. R. C. a relação da economia doméstica com a 
família, o feminismo e o gênero. In: III Seminário Nacional Gênero e Práticas 
Culturais: Olhares Diversos sobre a Diferença, 2011. In: http:// 
www.itaporanga.net/genero/1/GT14/01.pdf. Acessado em Janeiro /2015.  
OLIVEN, R. G. De olho no dinheiro nos Estados Unidos.Estudos Históricos, Rio de 
Janeiro, n. 27, 2001. 
PILLA, M. C. B. A. Manuais de civilidade, modelos de civilização. 2009. In: 
http://www2.ufpel.edu.br/ich/ndh/downloads/historia_em_revista_09_maria_pilla.pdf. 
Acesso: janeiro, 2014.  
POLANYI, K. A grande transformação: as origens da nossa época. Tradução: 
Fanny 
Wrobel. Rio de Janeiro: Campus, 1980. 
_____. A subsistência do homem e ensaios correlatos. São Paulo: Contraponto, 
2012 [1977]. 
PONTES, H. Elias, Renovador da Ciência Social, in: Dossiê Norbert Elias. São 
Paulo: Edusp, 1997. 
RAUD-MATTEDI, C. A Construção Social do Mercado em Durkheim e Weber: 
uma análise do papel das instituições na sociologia econômica clássica. Programa 
de Pós-Graduação em Sociologia Política. Universidade Federal de Santa Catarina. 
Cadernos de Pesquisa, n. 34, p.1-13, 2003. 
SMELSER, N. A sociologia da vida econômica. Livraria Pioneira: São Paulo, 1963 
[1968]. 



SORJ, B. Trabalho, gênero e família: quais políticas sociais? In: GODINHO, Tatau; 
SILVEIRA, Maria Lúcia da (Orgs.). Políticas públicas e igualdade de gênero. São 
Paulo: Coordenadoria Especial da Mulher. p. 143-148, 2004. 
STEINER, Philippe. A Sociologia Econômica. São Paulo: Atlas, 2006. 
SWEDBERG, R. Preface. In: Swedberg, R. Explorations in economic sociology. 
New York: Russel SageFoundations, 1993. 
THOMPSON, E.  A formação da classe operária inglesa. Rio de Janeiro, Paz e 
Terra, 3 v, 1987. 
WEBER, M. Economia e sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva. 
Brasília: UnB, 1991. 
_____. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. São Paulo: Martin Claret, 
2001. 
ZALOOM, C. The Discipline of the Speculator. In: Aihwa Ong and Stephen Collier, 
eds. Global Assemblages: Technology, Politics and Ethics as Anthropological 
Problems. New York: Blackwell, 2004. 
_____. Out of the Pits: Traders and Technology from Chicago to London. 
University of London Press, 2006.  
____. A Moral History of the Household Budget. CWI Workshop. The Center for 
the Study of Wealth and Inequality, November 7, 2013. 
ZELIZER, V. The Social Meaning of Money. New York: Princeton, 1994. 
_____. O Significado social do dinheiro – “dinheiros especiais”. In: A Nova 
Sociologia Econômica: uma antologia, org. Rafael Marques e João Peixoto. Celta 
Editora, Oeiras. p. 125-165, 2003. 
_____. Dualidades perigosas. Mana. Vol.15, n.1, p. 237-256, 2009a. 
_____. Dinheiro, poder e sexo. Cadernos Pagu [online]. N.32, p. 135-157, 2009b.  
_____. A negociação da intimidade. Coleção Sociologia. Tradução de Daniela 
Barbosa Henriques. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 
	


