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RESUMEN 

Este trabalho trata da Epistemologia Feminista e sua relação com as Ciências Sociais. A 

Epistemologia Feminista crítica concepções ocidentais que orientaram e dominaram a produção do 

conhecimento e ainda são hegemônicas. Tais concepções não levaram em consideração as diferenças 

existentes entre os sujeitos, caracterizando-se como teorias excludentes de compreensão e análise de 

sociedade. Em sua produção cientifica, as concepções teóricas ocidentais tomaram como base o 

homem branco, heterossexual, civilizado e desenvolvido excluindo aqueles que não estavam no 

padrão mencionado - no caso aqui as mulheres. De forma diferenciada, a Epistemologia Feminista 

propõe que o ponto de partida seja o sujeito e que o mesmo encontra-se em um estado dinâmico, 

determinado culturalmente e está presente em um complexo de relações sociais, sexuais e étnicas. 

Dentre as contribuições críticas, emergiu a teoria feminista, trazendo especialmente, uma discussão 

política com um viés emancipatório. Tais discussões surgiram, mais especificamente, entre as décadas 

de 1930 e 1970. No Brasil as primeiras publicações são recentes, pois apenas em 1970 que passam a 

se desenvolver. Não se tem clareza em relação a uma teoria feminista do conhecimento, bem como a 

mesma tem sido pouco debatida em âmbito nacional. Daí a importância de um levantamento dos 

artigos publicados nos periódicos brasileiros sobre a produção do conhecimento a partir da 

Epistemologia Feminista nas Ciências Sociais. As bases de dados utilizadas para tanto foram Portal 

de Periódicos da Capes, Scielo e Scopus. A busca foi feita através das palavras chaves “Epistemologia 

Feminista” e "Ciências Sociais". 

 

ABSTRACT 

This paper deals with Feminist Epistemology and its relationship with Social Sciences. Feminist 

epistemology criticizes Western conceptions that have guided and dominated the production of 

knowledge and are still hegemonic. Such conceptions did not take into account the differences 

between the subjects, characterizing themselves as excluding theories of understanding and analysis 

of society. In his scientific production, Western theoretical conceptions took as its basis the white 

man, heterosexual, civilized and developed excluding those who were not in the pattern mentioned - 

in the case here women. Differently, Feminist Epistemology proposes that the starting point be the 

subject and that it is in a dynamic state, determined culturally and is present in a complex of social, 

sexual and ethnic relations. Among the critical contributions, feminist theory emerged, especially 

bringing a political discussion with an emancipatory bias. Such discussions arose, more specifically, 

between the 1930s and 1970s. In Brazil the first publications are recent, since only in the 1970s they 

began to develop. There is a lack of clarity about a feminist theory of knowledge, much as it has been 

debated at the national level. Hence the importance of a survey of the articles published in the 

Brazilian periodicals on the production of knowledge from Feminist Epistemology in Social Sciences. 

The databases used for this were Capes, Scielo and Scopus Portal of Periodicals. The search was done 

through the key words "Feminist Epistemology" and "Social Sciences". 
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       I.  Introdução 

A ampliação da atuação da mulher nos diversos espaços sociais durante o século XX 

desencadeou o surgimento de cursos, fóruns, mesas redondas, estudos em eventos e periódicos 

debatendo e refletindo acerca da inserção e transição feminina na sociedade ocidental.  Os estudos 

tornaram-se crescentes a partir da década de 1970 no Brasil. Neste período as teorias feministas 

passam a desenvolver-se em nível epistemológico. (Rago, 1998)  

A Epistemologia é a teoria do conhecimento científico, portanto trata-se de algo amplo. 

Greco & Sosa (2008) salientam que grande parte do que foi escrito na epistemologia abordaram 

as seguintes questões: “O que é conhecimento?” e “O que podemos conhecer?” E se conhecemos 

algo, surge ainda uma terceira questão “como conhecemos o que conhecemos?” A teoria do 

conhecimento é um dos domínios da filosofia, o qual estuda as relações entre objeto e o sujeito.  

No século XIX em contraposição as ideias ortodoxas em termos de construção científica, 

a ciência começa a perceber que o conhecimento não é universal e imutável, e sobretudo único. 

Contrariamente, o conhecimento é construído cultural e temporalmente. Há, portanto, um 

questionamento sobre o que ciência e como ela é historicamente e socialmente construída.  Tais 

questionamentos rompem com o paradigma da razão ao estabelecer um embate ao modo 

dominante de produzir ciência e com isso emergem novas tendências epistemológicas, dentre elas 

a feminista.  

Dentre os temas no debate que envolve o feminismo emergem questões relacionadas à 

sexualidade, educação, mercado de trabalho, violência, raça, movimentos sociais de mulheres, 

contemplando a luta pela igualdade de direitos, as tensões geradas na trajetória das mulheres do 

espaço privado ao público como as duplas ou triplas jornadas de trabalho, o controle da sua 

sexualidade, entre outros temas.  

Diante deste contexto e das contribuições da epistemologia feminista na produção do 

conhecimento, o objetivo deste estudo é realizar um levantamento dos artigos publicados nos 

periódicos brasileiros sobre a produção do conhecimento que utilizou a Epistemologia Feminista 

nas Ciências Sociais como referencial teórico. Destaca-se que o presente estudo foi iniciado no 
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ano de 2016, encontrando-se em construção e apresenta características de uma pesquisa 

exploratória. 

 

II. A epistemologia feminista e as Ciências Sociais 

Segundo Melo (2010) a presença feminina no campo científico como produtora de 

conhecimento reflete em todo ocidente como uma questão social e no Brasil o debate está no cerne 

da necessidade de uma maior participação das mulheres em espaços majoritariamente dominados 

pelos homens.  

Na ciência, apesar da maior escolarização de mulheres, ainda permanece o imaginário da 

ausência delas como cientistas. No entanto, o processo de inclusão está ocorrendo de forma lenta e 

dicotômica, no qual algumas áreas, como da saúde, das ciências sociais e humanas tem a alta presença 

feminina, em detrimento a das ciências exatas.  

 Louro (2003) salienta que alguns estudos sobre a desigualdade social transcenderam a 

categoria classe e passaram a ser desenvolvidos voltados para a discriminação de gênero, raça e etnia 

a partir de movimentos políticos, os quais resultaram em diferentes perspectivas teóricas-

metodológicas. Neste contexto, destacam-se os estudos feministas, os quais foram embasados por 

diferentes conceitos e desdobrados em nível epistemológico.  

As principais críticas que emergiram da teoria feminista foram em relação aos conceitos do 

saber ocidental que se volta para o interior da lógica da identidade, trazendo uma reflexão incapaz de 

pensar a diferença. Baseando-se em conceitos universais de homem, branco, heterossexual, civilizado 

e desenvolvido excluindo aqueles que não estão no padrão mencionado. Segundo Louro (2003, p. 

143) “... há uma história da ciência que ganhou legitimidade e universalidade. Esta Ciência, escrita 

com maiúsculas, fala por todos e de todos, já que foi pensada, conduzida e instituída a partir dos 

interesses e das questões daquelas cujas vozes pretenderam (e pretendem) representar toda a 

humanidade”.  

 

A produção de conhecimento constitui relações de poder e neste sentido Rago (1984, p.5), 

lembra Foucault, que fundamentalmente questiona essas concepções dominantes da cultura ocidental. 
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Salientando que “...a produção da verdade se daria pela coincidência entre o conceito e a coisa, no 

movimento de superação da distância entre a palavra e a coisa, entre aparência e a essência. ” 

Neste sentido, vale destacar que existe um ponto em comum entre as teorias feministas e de 

filósofos como Foucault, trazendo a descrição das dispersões, que propõem um novo modo de operar 

no processo de produzir conhecimento. A definição de desconstrução de Derrida que sugere a 

decomposição "das sínteses, das unidades e das identidades ditas naturais, ao contrário da busca de 

totalização as multiplicidades” (Rago, 1984, p. 5).  

Neste sentido, Scott (1990) vai dizer que a noção de desconstrução significa investigar no 

contexto a forma que se exerce qualquer oposição binária, desconstruindo a posição hierárquica, ao 

contrário de aceitá-la como real, correta ou torna-lá naturalizada.  

O ponto de partida da epistemologia feminista é o sujeito, considerando que o mesmo se 

encontra em um estado dinâmico, o qual é determinado culturalmente e está presente em um 

complexo de relações sociais, sexuais e étnicas. Para Louro (2003, p. 143) a “...pesquisa feminista é, 

então assumidamente, uma pesquisa interessada e comprometida, ela fala a partir de um dado lugar. ” 

Por sua vez,  Calvelli & Lopes (2012, p. 351) compreendem que se modifica a tradicional 

ideia do:  

 

[...] cientista isolado em seu gabinete, testando seu método acabado na realidade empírica, livre das emoções 

desviantes do contato social, mas um processo de conhecimento construído por indivíduos em interação, em 
diálogo pontos de vista, alterando suas observações, teorias e hipóteses, sem um método pronto, reafirma-se a 

ideia de que o caminho se constrói caminhando e interagindo.  
 

Percebe-se que existe uma ruptura teórica e prática da maneira que se produz conhecimento, 

a qual era embasada no chamado racionalismo científico, objetivando encontrar a verdade e o 

universalismo. Rago (1984) considera que se a teoria feminista rompe com modelos dominantes, 

sendo necessário reconhecer que existem também permanências dessa tradição científica. A busca de 

paradigmas que incluem ao invés de excluir torna-se elemento sine qua non no processo científico. 

Questões feministas foram incorporadas em diferentes campos de conhecimento científico. 

Os temas sobre mulher e gênero foram trabalhados pela historiografia marxista, mas sofreu 

dificuldades em seu interior, pois foi secundarizado em relação as lutas de classe. Além disso, essa 

entrada foi possível porque o marxismo estava sendo criticado pelos sinais de esgotamento em 
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conceitos que se mostravam insuficientes. Nota-se que as vertentes feministas ao serem incorporados 

no campo epistemológico dominantemente, geram instabilidade e rupturas em questões tidas como 

permanentes.  

Na inserção da mulher em um mundo tido socialmente como masculino, no qual ela não é 

dominante da linguagem, ressalta-se que a mesma luta para criar uma. Neste sentido, a teoria 

feminista aponta novos significados e categorias para interpretação dos fenômenos que ocorrem, 

incorporando também a subjetividade como que inerente ao conhecimento que é completamente 

contrária ao conhecimento objetivo e absoluto das Ciências Naturais. (Longino, 2008) 

 Diante das contribuições da teoria feminista, torna-se relevante demonstrar os artigos 

publicados nos periódicos brasileiros sobre a produção do conhecimento que utilizaram a 

Epistemologia Feminista nas Ciências Sociais como referencial teórico. 
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   III. Metodologia 

O presente estudo trata de uma pesquisa exploratória, que Gil (2008, p.27), define 

como aquela que “têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos 

e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis 

para estudos posteriores”. Pode utilizar estudos de caso, levantamentos bibliográficos e 

documentais e aplicação de entrevistas. 

Para desenvolver a pesquisa, optou-se por um levantamento de dados, buscando uma 

aproximação inicial com a temática, pois como salienta Gil (2008, p.27) “...as pesquisas 

exploratórias constituem a primeira etapa de uma investigação mais ampla.”. Para tal, 

utilizaram-se artigos científicos obtidos via bases de dados específicas. 

As bases de dados podem ser entendidas como fontes formais e secundárias, bem 

como, biografias, catálogos, dicionários, livros, manuais, entre outros. Optou-se pela 

utilização de Bases de Dados, pela grande quantidade de dados reunidos e disponíveis em um 

só ambiente. Entre eles, há artigos de periódicos, livros e produções dos programas de Pós-

Graduação.  

Para a busca estratégica, intentando perceber quanto tem sido produzido, e onde está 

sendo publicado, optou-se por três bases de dados: Portal de Periódicos da Capes1; Scielo2 e 

Scopus3 . A busca foi feita através do conceito chave “Epistemologia Feminista”, sendo 

pesquisadas em conjunto as palavras “epistemologia e feminista”.  

                                                
1 Segundo a Capes o “Portal de Periódicos da Capes oferece acesso a textos completos disponíveis em mais de 37 

mil publicações periódicas, internacionais e nacionais, e há diversas bases de dados que reúnem desde referências e resu-

mos de trabalhos acadêmicos e científicos até normas técnicas, patentes, teses e dissertações dentre outros tipos de mate-

riais, cobrindo todas as áreas do conhecimento. Inclui também uma seleção de importantes fontes de informação científica 

e tecnológica de acesso gratuito na web.” Disponível em: <https://www.periodicos.capes.gov.br/index.php?op-

tion=com_pcollection&Itemid=104>. Acesso em: 02 dez. 2016. O Portal de Periódicos da Capes está disponível em: 
<http://www.periodicos.capes.gov.br/>. Acesso em: 19 out. 2016. 
2 A ScientificElectronic Library Online (SCIELO), ou Biblioteca Científica Eletrônica em Linha, é uma biblioteca 

eletrônica que disponibiliza uma coleção selecionada de periódicos científicos brasileiros. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/>. Acesso em: 19 out. 2016. 
3 Segundo informações disponíveis no site da Editora Elsevir o Scopus é “a maior base de dados de resumos e 

citações de literatura científica revisada por pares, conta com ferramentas inteligentes para acompanhar, analisar e visua-

lizar a pesquisa. O Scopus oferece a visão mais abrangente sobre a produção de pesquisa do mundo nas áreas de ciência, 
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Para seleção dos textos foram filtrados apenas os artigos. Esta opção deu-se devido 

a especificidade desse tipo de publicações, que dissipa informações de maneira mais dinâmica 

e rápida, se comparados com livros, teses e dissertações que levam muito tempo para serem 

publicados. Sendo assim, os artigos tornam-se a fonte mais atualizada sobre o objeto de estudo.  

Após selecionar os artigos, o filtro seguinte foi delimitar artigos publicados em 

periódicos brasileiros. A restrição a estudos publicados em periódicos nacionais, se deu 

intentando perceber quanto tem sido produzido de conhecimento diretamente relacionado ao 

termo “Epistemologia Feminista” no cenário nacional brasileiro.  

Com a busca, emergiram cento e dez resultados, destes foram selecionados dezessete 

artigos, os quais utilizavam a Epistemologia Feminista como referencial teórico. Os critérios 

de seleção foram: a) não foi utilizado marco temporal inicial, pois o intuito do trabalho foi 

identificar a totalidade da produção brasileira, porém o recorte final é o ano de 2016, ano da 

realização do levantamento; b) textos das bases de dados Scielo, Portal de Periódicos da Capes 

e/ou Scopus; c) textos em formato de artigos; d) artigos publicados em periódicos brasileiros; 

e) conter o termo “Epistemologia Feminista” no título, resumo e/ou palavras-chave; f) leitura 

completa do texto com o intuito de identificar se a Epistemologia Feminista foi utilizada no 

referencial teórico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
tecnologia, medicina, ciências sociais e Artes e Humanidades.”. Disponível em: <http://www.americalatina.else-

vier.com/sul/pt-br/scopus.php>. Acesso em: 02 dez. 2016. A base de dados Scopus está disponível em: <https://www.sco-

pus.com/>. Acesso em: 19 out. 2016. 
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IV. Análise e discussão dos dados 

A partir do levantamento realizado emergiram dezessete artigos, os quais estão apresentados 

no Quadro 01 a seguir.  

 

Quadro 01 – Produções publicadas em periódicos brasileiros que relacionam seus objetos de estudo à 

Epistemologia Feminista 

Texto Revista Qualis Interdisciplinar 

A1 Revista Sequência  B2 

A2 Cadernos Pagu A1 

A3 Estudos Feministas A1 

A4 Estudos Feministas A1 

A5 Estudos Feministas A1 

A6 Estudos Feministas A1 

A7 Estudos Feministas A1 

A8 Pró-Posições *  

A9 

Revista Brasileira de Ciências 

Sociais  

** 

A10 GEO URRJ B2 

A12 Artemis B4 

A11 Texto Contexto Enfermagem  B2, e na versão impressa A2 

A13 Revista Brasileira de Direito  *** 

A14 Famecos B1 

A15 Artemis B4 

A16 Estudos Feministas A1 

A17 Estudos Feministas A1 

Fonte: Os autores 
* Não está classificada no Webqualis na área Interdisciplinar, mas é A1 em Educação, A2 em Ensino e B2 em 

Antropologia/Arqueologia. 
**Não está classificada no Webqualis na área Interdisciplinar, mas é A1 em Antropologia/Arqueologia e também em 

Ciência Política e Relações Internacionais. 
***Não foi possível concluir a busca no Webqualis disponível na Plataforma Sucupira, porém no site da Revista4, consta 

que a mesma é A1. 
Fonte: As autoras  

 

Dos dezessete artigos encontrados, foi possível perceber que estes estão distribuídos em dez 

periódicos brasileiros. Dentre eles, sete na Revista Estudos Feministas (41,1%), dois na Revista 

                                                
4  Disponível em: <https://seer.imed.edu.br/index.php/revistadedireito>. Acesso em: 19 out. 2016.  
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Àrtemis (11,7%), e nos demais periódicos foram encontrados um artigo, sendo eles: Revista Brasileira 

de Ciências Sociais (5,9%); Cadernos Pagu (5,9%); Revista Brasileira de Direito (5,9%); Texto& 

Contexto Enfermagem (5,9%); Revista Pro-posições (5,9%); Revista Sequência (5,9%); GEO UERJ 

(5,9%); e Revista Famecos (5,9%).  

Segundo dados consultados na Plataforma Sucupira5, na área Interdisciplinar, os periódicos 

são classificados no Qualis da seguinte forma: Revista Estudos Feministas, A1; Cadernos Pagu, A1; 

Texto & Contexto Enfermagem, B2 e na versão impressa A2; Revista Sequência, B2; Revista Àrtemis, 

B4; e Revista Famecos, B1. A Revista Brasileira de Ciências Sociais, não está classificada na área 

Interdisciplinar, mas é A1 em Antropologia/Arqueologia e também em Ciência Política e Relações 

Internacionais, o mesmo ocorre com a Revista Pro-posições, que é A1 em Educação, A2 em Ensino 

e B2 em Antropologia/Arqueologia. Sobre a Revista Brasileira de Direito, não foi possível concluir a 

busca na Plataforma Sucupira, porém no site da Revista 6 , consta que a mesma é A1. Foram 

encontrados artigos no período entre 2004 a 2016, vale destacar que em 2008 foi o ano que teve maior 

número (6) de publicações e em outros foram encontrados somente dois ou nenhum artigo. 

Intentando identificar em quais áreas do país está centrada a discussão sobre Epistemologia 

Feminista, optou-se por verificar qual a região das instituições a que estão vinculados os autores e 

autoras dos dezessete artigos encontrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Disponível em: <https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/lista-

ConsultaGeralPeriodicos.jsf>. Acesso em: 19 out. 2016. 
6  Disponível em: <https://seer.imed.edu.br/index.php/revistadedireito>. Acesso em: 19 out. 2016.  
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Gráfico 1 – Regiões do Brasil das Instituições de Ensino que os pesquisadores dos dezessete artigos estão 

vinculados. 

Sul Sudeste Internacional Nordeste Centro-Oeste
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Fonte: As autoras  

 

Dos dezessete artigos encontrados em periódicos brasileiros, quatorze são vinculados a 

Instituições de Ensino (IES) brasileiras e três a IES internacionais. Dos quatorze artigos brasileiros, 

apenas um está vinculado a IES da rede privada de Ensino, que é um a artigo da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Além desse, estão alocadas na região Sul outros cinco 

artigos, os quais estão vinculados às seguintes IES: Universidade Federal de Santa Catarina, dois 

artigos; e Universidade Estadual de Ponta Grossa, Universidade Estadual de Maringá e Universidade 

Federal do Paraná, um artigo. Nas demais regiões brasileiras, todas as IES são públicas, seja em nível 

federal ou estadual e são as seguintes, cada uma responsável por um artigo: na região Sudeste, 

Universidade de São Paulo, Universidade de São Paulo em parceria com a Universidade Federal de 

Minas Gerais, Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca Fundação Oswaldo Cruz, 

Universidade Federal de São Paulo e Universidade Federal de Minas Gerais; na região Nordeste, 

Universidade Federal de Pernambuco e Universidade Estadual da Bahia; e região Centro-oeste, 

Universidade de Brasília.  

Através do levantamento foram encontrados também três artigos publicados em periódicos 

brasileiros, mas que seus autores estão vinculados a IES de fora do Brasil. Dessas, uma é da rede 
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privada, a Universidad Academia de Humanismo Cristiano localizada em Santiago no Chile. As 

outras duas também são de ensino público, sendo elas: Universidad de Girona, alocada na Espanha e 

Universidade Sorbonne Nouvelle, na França.  

A partir do exposto, é possível identificar que os artigos foram produzidos em sua grande 

maioria por pesquisadores vinculados a IES públicas. Sobre o número de autores e autoras e coautores 

e coautoras dos dezessete artigos, foi possível identificar a participação de vinte e sete pesquisadores, 

destes vinte e quatro são pesquisadoras, e apenas três pesquisadores, e vale ainda destacar que os três 

estão no mesmo artigo e todos como coautores. Ao todo, quatorze artigos tiveram apenas uma autora, 

um teve duas autoras (autora e coautora), um teve duas autoras e três autores (sendo a primeira autora 

pesquisadora), e um seis autoras (autora e coautoras).  O que demostra que as pesquisas foram 

desenvolvidas em sua grande maioria por mulheres.  

Acerca das discussões realizadas nos dezessete artigos sobre Epistemologia Feminista, 

verificou-se com maior ênfase a temática “Gênero” e “Feminismo”. Em pelo menos um dos artigos 

foram tratados temas como Economia; Cidadania; Ontologia e Movimento Feminista; Uma 

perspectiva da teoria feminista: dialética e relacional; Hierarquia de gênero e papéis sexuais; Uma 

perspectiva da teoria feminista: tempo e feminilidade; Saúde; Psicologia feminista; Androcêntrismo 

e Ciência Jurídica; Saberes hegemônicos e Ciência Geográfica; Relações de Poder e Estado; Ruptura 

Epistemológica; Comunicação; Corpo e Fisiculturismo; Fotografia; Crítica Feminista e desigualdade.  
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V. Conclusões  

Para Gil (2008), os resultados obtidos em pesquisas exploratórias permitem a identificação 

de hipóteses pesquisáveis e/ou a formulação de problemas de pesquisa precisos para trabalhos futuros. 

O presente texto buscou identificar quanto há e onde estão centralizadas as publicações que utilizaram 

a Epistemologia Feminista como referencial teórico no Brasil. A partir do levantamento realizado foi 

possível identificar alguns pontos.  

 Com base nos filtros de seleção utilizados emergiram dezessete artigos, dos quais as maiores 

concentrações estão no Qualis A1, extrato mais alto da classificação do Webqualis. O ano com maior 

número de publicações foi 2008, o periódico foi a Revista Estudos Feministas e a maior parte das 

publicações foram realizadas por mulheres. 

Em relação as principais perspectivas discutidas pelos artigos, identificou-se “Gênero” e 

“Feminismo”. Em estudos futuros pretende-se analisar de forma qualitativa e mais aprofundada o 

conteúdo dos artigos encontrados nas bases de dados. 

Pode-se considerar que há poucas publicações (apenas dezessete artigos), tendo em vista as 

Bases de Dados pesquisadas. Assim uma possibilidade para estudos futuros é ampliar as bases de 

dados utilizadas e também expandir a pesquisa para outros países.  

A delimitação temporal do estudo ocorreu até o ano de 2016, ano em que foi realizado o 

levantamento. Assim, emerge a necessidade de continuar o estudo conforme novos artigos forem 

sendo publicados, com o intuito de verificar se as tendências identificadas têm continuidade.  
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