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De acordo com a teoria do standpoint, nossas experiências influenciam e definem 

nosso olhar para o mundo e consequentemente, para a produção do conhecimento. Autoras 

como Sandra Harding (1996), Donna Haraway (1995), Cecilia Sardenberg (2002, 2014, 2015) 

e outras, apontam para a dimensão desse conhecimento situado como elemento catalisador de 

diferentes lugares de fala, por sua vez, plurais e diversos pois partem de diferentes condições 

materiais, culturais e subjetivas de existência.  

Harding (1996 apud ANDRADE, 2015) fala da objetividade forte, necessária (e 

intrínseca) às epistemologias feministas, contraposta à objetividade fraca, a primeira, porém, 

potente. Segundo a autora, “a objetividade forte requer que o sujeito de conhecimento seja 

colocado na mesma crítica e plano causal como os objetos de conhecimento” (HARDING, 

1996 apud ANDRADE, 2015, p. 69). Um exercício necessário ao campo de produção 

científica – e feminista. 

Sardenberg (2015), em leitura aproximada às interseccionalidades, utiliza a metáfora 

do caleidoscópio de gênero para elucidar as dinâmicas de opressão que atravessam a vida das 

mulheres e a dinâmica das relações sociais em que gênero se constrói e se reconstrói a partir 

de diferentes simbioses entre os marcadores sociais como raça, classe, idade, sexualidade. 

“Uma ótica é política de posicionamentos”, diz Donna Haraway (1995, p. 27). Assim, começo 

esse texto tentando me localizar (ou citando pelo menos traços que me atravessam) pois 

entendo que esse é um primeiro exercício para a problematização que aqui trago e por isso ser 

de grande valia à teoria e ciência feminista, “insaciavelmente curiosa a respeito das redes de 

posicionamento diferenciais” (HARAWAY, 1995, p. 32).  

 Mas quem disse que se localizar é fácil? Sob a minha e a sua consciência ainda pesam 

o jugo moderno da suposta objetividade, do dualismo cartesiano que bipolariza esse e outros 

aspectos de nosso estar no mundo. Não é o mundo moderno dual? Não é essa a construção 

que os afetos feministas tentam ressignificar, deslocar e feminizar? Não é a tradição que nos 

pesa? Aos moldes do que coloca Haraway (1995), questionamentos como esses são 
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possibilidades desestabilizadoras que levam a agenciamentos outros e à maquinação de 

quadros de conhecimento mais sensíveis e filóginos, proposta das próprias epistemologias 

feministas.   

 Entendo como Patricia Hill Collins (2015), que raça, gênero e classe são categorias de 

análise que estruturam todas as relações, reconhecendo que uma dessas categorias pode ter 

primazia sob outras em determinado tempo e lugar. Então, como essas categorias imbricadas 

me fazem? Como elas fazem as minhas relações? Em casa, no convívio com meus pares em 

sua diversidade, no convívio com outras mulheres? Como essas posições de sujeito/a me 

inscrevem no âmbito da produção do conhecimento? Como potencializar as coalizões e como 

fazer disso algo potente? De que modo opero ao mesmo tempo um lugar de privilégio e 

opressão?  

 Fazer essas perguntas só se tornou possível a partir do encontro com as epistemologias 

feministas, a partir dos estudos de teóricas como Audre Lorde (1984) nos incitando a 

examinar constantemente nossa posição do e no mundo. E como isso alivia a alma! Como isso 

abre caminhos de encontro consigo e com o outro/a sem necessariamente passar pelo crivo da 

pseudo-objetividade de que ansiava os modernos e os que nos apontam o dedo vituperando 

que fazemos uma ciência menor por fazer ciência feminista, por assumir nossas dores, por 

descermos do púlpito e gritar que nosso saber é localizado, parcial e que visa diretamente 

contribuir com as mudanças sociais e de paradigma. Ressalto, contudo, que essa construção 

não se dá sem tensões, mas também, e principalmente, contribuições, como veremos.  

 

Uma ciência feminista 

 

 Como bem argumenta Cecília Sardenberg (2002), a crítica feminista à ciência tem 

virado de cabeça para baixo os pressupostos epistemológicos do campo, afirmando que aquela 

não é nem nunca foi neutra. Desde Descartes, passando pela Modernidade e as grandes 

filosofias da história do século XIX, acreditava-se que a Ciência com seus frutos seria a 

grande realização da humanidade, pois pautada na objetividade, buscava a real significância 

das coisas e dos fatos, que estavam dados. Buscava-se a verdade, as descobertas, a realização 

máxima da evolução positiva do humano. Isso desenhou a Ciência como o discurso máximo e 

mais verdadeiro acerca do real, possibilitador de grandes feitos, postura que foi colocada em 

xeque a partir de atrocidades recentes e de peso mundial como foram alguns acontecimentos 
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do século XX, dentre eles a Segunda Guerra Mundial, os bombardeamentos de Hiroshima e 

Nagasaki, o acidente nuclear de Chernobil, a citar alguns.  

 Nesse sentido, a Ciência se configurou como a leitura mais legítima acerca do mundo. 

Torre de marfim, para tanto, que não passaria imune a abalos, a críticas a seu anseio 

totalizador, generalizante, pouco subjetivo e que excluía mulheres e todos os outros sujeitos 

historicamente marginalizados. O feminismo foi um desses eixos problematizadores.  

 O próprio marxismo, denunciador de que os interesses de classes moldam as relações 

sociais e a dinâmica material da existência, já se imprimia enquanto crítica à realidade das 

ciências, embora propusesse uma teleologia, um fim último das coisas – a luta de classes 

como motor da história, que através da consciência e da derrocada dos meios de produção, 

instauraria o comunismo. O próprio historicismo de Dilthey com o entendimento da história 

enquanto imprevisibilidade (e não determinação), propôs o método hermenêutico como 

possibilidade de análise em ciências humanas.  Ainda dentro do âmbito da filosofia, uma 

crítica latente veio dos chamados pós-estruturalistas que problematizando a configuração do 

sujeito moderno e da linguagem, questionaram a Razão e o Real. De acordo com Sardenberg 

(2002), tais filosofias, em suas versões mais extremadas, propuseram várias mortes, dentre as 

quais a morte do sujeito, da história e da metafísica. Isso gerou uma profunda crítica à 

importância da matéria, da linguagem, provocando um deslocamento da hierarquia de valores 

e das coisas em seu sentido material (BARRETT, 1999). A verdade e a objetividade são uma 

nonsense, portanto, dizem as feministas e os pós-estruturalistas.   

 Quais seriam então as contribuições do feminismo para pensar o fazer científico? E 

qual seria a proposta da epistemologia feminista para (re)pensar o Real? Sandra Harding 

(1998) nos fala das possibilidades trazidas pelo feminismo para pensar a partir das 

experiências e das múltiplas posições de sujeito os métodos, os olhares para a produção do 

conhecimento e seus fins, afinal o conhecimento é político. O feminismo denunciou o viés 

excludente das epistemologias tradicionais, dizendo que há critérios androcêntricos de 

privilégio para dados assuntos serem estudados pela Ciência. O feminismo gerou, portanto, 

um conhecimento menos perverso pois a desnudou da incumbência de busca da verdade, da 

pseudo-objetividade e de um conhecimento “mais verdadeiro”. O feminismo pôs em xeque a 

própria Ciência (FARGANIS, 1997).  

 Para Bandeira (2008), a crítica feminista à Ciência nasceu como produto do 

pensamento em consonância com os processos de interação com os movimentos sociais e a 

própria formulação do conceito de gênero, que para ela: 
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Representou um aporte decisivo às abordagens menos descritivas, 

consolidando-se como uma categoria analítica, cuja densidade conceitual 

tem sido fundamental não apenas para uma nova/outra prática de produzir 

ciência, mas sobretudo para as transformações das estruturas sociais 

(BANDEIRA, 2008, p. 211). 
  

 

 Assim, a epistemologia feminista tem aberto possibilidades desestabilizadoras 

(HARAWAY, 1995) para se pensar o conhecimento, sua produção e efeitos. Há de se pensar 

que essa epistemologia está situada ela própria em um campo de tensões, em uma arena de 

conflitos que reflete a multiplicidade de vozes e a pouca substancialidade de visões do mundo 

e teorias que se dizem uníssonas. Daí ser “impossível falarmos de ‘epistemologia feminista’ 

no singular” (SARDENBERG, 2002, p. 98).  

 Entendendo a potência da consideração das múltiplas posições do sujeito, as 

epistemologias feministas formulam a necessidade de uma abordagem empática, 

compromissada com o mundo real e com as experiências. Colocam em xeque a própria noção 

de interpretação do mundo, salientando a importância do/a observador/a e o uso que faz de 

suas observações. A pesquisa é entendida como uma modificação conjunta entre observador/a 

e observado/a. Assim, pergunta Sandra Farganis (1997), será que não precisamos de uma 

nova definição de Razão que ora se encontra abalada pela crítica feminista à Ciência? Ou 

teríamos já a formulação de uma ciência feminista com seus métodos e técnicas próprios? 

 Ainda Sandra Harding (1998), questiona se existe um método de investigação 

feminista e de que modo este desafia e complementa as metodologias tradicionais. A autora 

conclui que a proposta não é de inventariar novos métodos e técnicas, mas lançar novos 

olhares e usos renovados para métodos comuns, o que nos leva a entender que o viés 

feminista estaria, portanto, na abordagem, no olhar e na aplicação das chamadas lentes de 

gênero. O modo de fazer feminista seria então uma abordagem gendrada, localizada e 

subjetiva.  

 Por outro lado, Sardenberg (2002) argumenta que “é chegada a hora de afirmarmos 

que o que fazemos, quando fazemos tudo isso, é também o fazer de uma ciência feminista” 

(SARDENBERG, 2002, p. 113). Assim, uma ciência feminista coloca em suspeição a noção 

de verdade, a Razão e propõe a feitura de uma ciência filógina, sendo uma epistemologia 

alternativa e também plural.   

   

Um percurso histórico 
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 Por meio da crítica feminista à Ciência, entendemos que ela própria se configura como 

uma ciência. Com suas críticas pontuais à suposta objetividade, neutralidade e busca pela 

verdade, articulou suas teorias para pensar a condição das mulheres e as relações entre os 

gêneros. Vem de longe a pergunta pelas origens e causas da subordinação das mulheres e essa 

pergunta atravessou as diferentes tentativas de explicação desse e de outros questionamentos, 

sendo muitas, portanto, as suas respostas. Longe de tentar trazer aqui uma linearidade, 

delinearemos algumas contribuições das teorias feministas na elaboração de algumas dessas 

respostas ou na formulação de perguntas outras.  

 As feministas pioneiras questionaram a não participação política das mulheres. 

Lutava-se pelo sufrágio, pelo acesso à educação a partir do entendimento de que os 

liberalistas assumiam uma perspectiva tradicional sob a causa das mulheres, visão 

corroborada inclusive por outras iguais como Madame de Staël. “A natureza das mulheres 

determina seu destino e elas não devem ir contra ele” (NYE, 1995, p. 21), pensava-se. O 

entendimento de que a Revolução Francesa com seus ideais de liberdade, igualdade e 

fraternidade, não trouxe mudanças efetivas para os direitos das mulheres gerou insights em 

mulheres como Mary Wollstonecraft e Harriet Taylor. Um pouco antes, Olympe de Gouges 

anunciava a sua Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. 

 Tinha-se no voto a entrada primeira para a cidadania. As mulheres não votavam pois 

não foram educadas para tal. Mas quais seriam as mulheres a serem educadas e exercerem 

posterior cidadania? A educação alcançaria a todas? Sabemos que não, que poucas teriam 

acesso a essa cidadania limitada, e aí reside uma das principais críticas ao feminismo liberal.  

 As feministas marxistas foram as principais responsáveis por críticas como essa, por 

entender que o alcance do voto não seria o suficiente por promover a libertação das mulheres. 

Há de se entender, contudo, que a pauta do marxismo não se alinhava a priori à causa das 

mulheres, mas que esse espaço foi conquistado a partir de muitas tensões e principalmente 

contribuições de feministas como Clara Zetkin, Alexandra Kollontai e Emma Goldman. 

Também de Friedrich Engels, quando apontou que a origem da família é antes de tudo 

econômica e que a burguesia faz da mulher propriedade privada necessária ao capital. A 

opressão das mulheres teria por causa, portanto, a exploração de uma classe por outra.  

 Entendendo que o socialismo solucionaria todos os problemas das mulheres, pois 

aboliria os meios de produção e a família seria desnecessária do ponto de vista econômico, as 

feministas marxistas representaram um choque entre as esperanças feministas e a prática 

comunista (NYES, 1995).  
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 A antropóloga Margaret Mead pesquisando três tribos nativas da Nova Guiné – os 

arapesh, os mundugumor e os tchambuli – trouxe em sua pioneira obra Sexo e Temperamento 

(1935), um estudo dos modos de vida dessas tribos desde a infância até à idade adulta, 

concluindo que as construções sociais estão por longe às diferenças de sexo. Entre os arapesh, 

homens e mulheres estavam envolvidos com os cuidados e com a manutenção maternal e 

nutritiva da tribo, embora houvessem lugares “sexuados” como a cabana menstrual. Os 

mundugumor apresentavam uma hostilidade, uma personalidade social violenta, mais 

próximos (homens, mulheres e crianças) de nossos padrões de masculinidade. Entre os 

tchambuli, às mulheres era dedicada a pesca e a competição; aos homens, as cerimônias e os 

adornos, a arte. Assim, concluiu a autora, os padrões de comportamento não são ligados ao 

sexo, as chamadas qualidades masculinas e femininas não são baseadas em diferenças sexuais 

fundamentais e determinantes, mas reflete condicionamentos culturais (MEAD, 1979). 

Destacamos o pioneirismo de Mead para a posterior formulação do conceito de gênero, como 

veremos adiante.  

 Publicado em 1949, O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir (2009) traz a máxima: 

“não se nasce mulher, torna-se”. Com isso, a filósofa apresenta a ideia de que os papéis de 

gênero são socialmente construídos e de que a mulher, historicamente subjugada, foi 

construída como o Outro. A Biologia, a Psicanálise, a História, a Mitologia e a própria cultura 

tiveram considerável protagonismo nessa formulação, o que gerou papéis muito bem 

definidos para os sexos, estando a mulher sempre no lugar de inferioridade, no lugar menor e 

de menos privilégio. É ímpar a contribuição de Beauvoir para as teorias feministas e há de se 

pensar também no alcance dessa obra (dividida em dois volumes) quando de sua publicação – 

e até hoje, da importância desta para o campo da ciência feminista. Contudo, algumas críticas, 

como o essencialismo, são lançadas sob as formulações da filósofa. Não estaríamos exigindo 

muito dessa mulher e de seu tempo? Ficamos com suas contribuições, entendendo a 

importância para outros estudos e para o próprio feminismo enquanto movimento.  

 Para as feministas radicais, a opressão masculina modela o mundo de forma estrutural 

e seus desdobramentos. É uma lógica que afeta as mulheres e seus corpos. “Como todo 

sistema de opressão, a supremacia masculina se assenta finalmente na força, no poder 

político, no estupro, na agressão e na ameaça de agressão” (MILLET, 1968). Frente a esse 

sistema de opressão, defendiam a união de todas as mulheres contra os homens. Rejeitando o 

individualismo de base liberal, propunham uma mudança pela força comum contra o 

patriarcado, essa estrutura de opressão que segundo Shulamith Firestone (1976), era repassada 
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através da reprodução. Para Firestone, portanto, as funções reprodutivas estariam no centro da 

desigualdade entre os sexos.  

 Entre as socialistas, e como Engels já apontava, a opressão das mulheres foi explicada 

principalmente pelo lugar que elas ocupam na manutenção da família, incumbindo-se da 

reprodução em detrimento da produção. Segundo as quais, a opressão envolveria uma cadeia: 

maternidade, família, ausência da produção e da vida pública, desigualdade sexual. Como diz 

Juliet Mitchell: 

 

 

A ausência da mulher do setor crítico da produção historicamente, é claro, 

tem sido causada não apenas pela sua fraqueza física em um contexto de 

coerção – mas também pelo seu papel na reprodução. A maternidade exige 

afastamentos periódicos do trabalho, mas este não é um fenômeno decisivo. 

É mais propriamente o papel das mulheres na reprodução que se tornou, pelo 

menos na sociedade capitalista, o “complemento” espiritual do papel dos 

homens na produção. Produzindo filhos, cuidando deles, e mantendo o lar – 

estas atividades formam o imo da vocação natural da mulher, dentro desta 

ideologia. Tal crença tem conseguido muita força por conta da aparente 

universalidade da família como uma instituição humana (MITCHELL, 2006, 

p. 211-212).  
 

 

 Conforme diz, a esfera da sexualidade feminina configurou-se como a dimensão mais 

proibida da vida das mulheres – restritas apenas a reproduzir. O problema sem nome de que 

fala Betty Friedan (1971), tomava o cerne das discussões da chamada segunda onda do 

feminismo. A liberação sexual, o direito ao divórcio, ao aborto, temas ligados ao corpo e ao 

privado tomaram forma gerando uma abertura à chamada “questão da mulher” em países 

como França, Estados Unidos, Brasil e outros países da América Latina.  

 Gayle Rubin no texto O tráfico de mulheres: notas sobre a “economia política” do 

sexo (1975), postula uma formulação alternativa para o patriarcado. Fala em sistema de 

sexo/gênero como sendo “uma série de arranjos pelos quais uma sociedade transforma a 

sexualidade biológica em produtos da atividade humana, e nos quais essas necessidades 

sexuais transformadas são satisfeitas” (RUBIN, 1975, p. 03). Presente em todas as sociedades, 

molda as relações sociais sendo os homens os principais beneficiários dessas relações e as 

mulheres, objetos de troca capazes de manter a coesão dos grupos. Contudo, “é aos parceiros, 

não aos presentes, que essas trocas conferem o poder quase místico do laço social” (RUBIN, 

1975, p. 21). Trazendo um percurso crítico aos pensamentos de Marx, Freud e Lévi-Strauss, a 

autora conclui que nosso sistema de sexo/gênero é edipiano e baseado ainda na economia 

política do tráfico de mulheres. Uma revolução cultural libertaria não só as mulheres, mas 

todas as camisas de força do gênero. Em crítica às radicais, comenta que devemos buscar não 
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o fim dos homens, mas do sistema social que cria o sexismo e o gênero, devendo ser 

reorganizado pela ação política. Fato é que Gayle Rubin traz uma abertura ímpar à elaboração 

do conceito de gênero, eternizado nas formulações da historiadora Joan Scott, quando o 

propõe enquanto categoria de análise.   

 Segundo Scott (1995), gênero parece ser a tentativa de busca por legitimidade 

acadêmica para os estudos feministas na década de 1980. Para ela, o conceito é “uma forma 

de indicar ‘construções culturais’ – a criação inteiramente social de ideias sobre os papéis 

adequados aos homens e às mulheres” (SCOTT, 1995, p. 75). Categoria relacional, permite a 

percepção sobre as diferenças sexuais dentro de uma maneira de pensar engessada e dual. Um 

termo mais neutro, portanto, que a categoria mulheres. Observa-se que é deslocada uma 

grande ênfase à linguagem, com seu peso gendrado e político. Para essa formulação, 

menciona, foi de grande contribuição a percepção marxista do conceito de patriarcado, do 

pós-estruturalismo francês e do próprio feminismo. Ressalta que não podemos enxergar as 

relações sem considerar também outros sistemas de poder como o econômico, o político e a 

própria cultura. 

Sobre isso, Heleieth Safiotti (2008) lança críticas, argumentando que entender gênero 

como um conceito relacional é um pleonasmo que beira outros essencialismos e parece não 

considerar a dimensão histórica do patriarcado, estrutura real que oprime, mescla exploração e 

dominação e que mesmo com avanços nos campos prático, teórico e político, não sofreu 

fissuras importantes. A autora fala em ordem patriarcal de gênero, irrompendo com um olhar 

que alia a construção social do gênero e a existência do patriarcado (enovelado com raça e 

classe) que incide sob o corpo das mulheres, não isentando o uso do conceito de gênero, mas 

criticando sua utilização exclusiva. Safiotti reivindica que as considerações sobre o 

patriarcado não caiam no esquecimento, reforçando a importância da consideração deste na 

leitura das relações sociais e de poder quando diz: 

 

Pessoas podem se situar fora do esquema de dominação-exploração das 

classes sociais ou do de raça/etnia. Ninguém, nem mesmo homossexuais 

masculinos e femininos, travestis e transgêneros ficam de fora do esquema 

de gênero patriarcal (SAFIOTTI, 2008, p. 18). 

 

 Crítica ainda mais profunda ao gênero e às formulações do feminismo vêm da filósofa 

Judith Butler, que promove verdadeira fissura ao que chama de ordem compulsória do 

sexo/gênero/desejo. Diz: “a hipótese de um sistema binário dos gêneros encerra 

implicitamente a crença numa relação mimética entre gênero e sexo, na qual o gênero reflete 

o sexo ou é por ele restrito” (BUTLER, 2002, p. 24). O sexo é maquinado no próprio gênero e 
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gênero no sexo, sendo, portanto, construções culturais e discursivas inscritas em estruturas 

binárias condicionadas pelo discurso cultural hegemônico. Dialogando com Monique Wittig, 

entende o sistema de heterossexualidade compulsória como causa da opressão de gênero, que 

fixa e limita o indivíduo dentro da lógica binária. Em Wittig, a lésbica surgiria como um 

terceiro gênero, transcendente a esses padrões.  

 Em Butler, portanto, gênero seria a repetição de atos que se inscreveriam 

performaticamente no corpo (substância), gerando significados, performances, sendo então 

“constituinte da identidade que supostamente é” (BUTLER, 2002, p. 48). Essas teorias são 

inspiradoras para os estudos queer e segundo Adriana Piscitelli (2002), têm gerado críticas e 

tensões na produção teórica e mobilização política pelo redimensionamento que dá ao sexo e 

ao gênero e pela própria ideia de performatividade.  

 Piscitelli no texto Re-criando a (categoria) mulher? traz um panorama importante de 

emergência e debate acerca do conceito de gênero, tecendo comentários sobre a importância 

da recriação da categoria mulher nas discussões contemporâneas. Ancorada em Linda 

Nicholson, elucida que a identidade sexual já não é entendida em termos puramente 

biológicos e destaca a necessidade de falar de mulheres em contextos específicos, para quem a 

categoria mulher possibilitaria o reconhecimento de diferenças e não inviabilizaria a prática 

política. A partir de Cláudia de Lima Costa, aponta a mulher enquanto uma categoria teórica, 

prática e política necessária. Conclui que a categoria mulheres não deve ser abandonada, mas 

reelaborada, revisitada.  

 Além dessas contribuições, importantes fissuras no campo teórico do feminismo são 

abertas pelas pensadoras negras. A partir da denúncia do lugar das mulheres negras 

duplamente oprimidas na sociedade, dilatam o olhar para as dimensões de raça, classe e 

também da sexualidade. “Não há hierarquias de opressão”, alerta-nos Audre Lorde (1984), e 

essas opressões estão imbricadas de forma latente, como vimos. Diz Luiza Bairros: 

 

 

Uma mulher negra trabalhadora não é triplamente oprimida ou mais 

oprimida do que uma mulher branca na mesma classe social, mas 

experimenta a opressão a partir de um lugar que proporciona um ponto de 

vista diferente sobre o que é ser mulher numa sociedade desigual racista e 

sexista (BAIRROS, 1995, p. 461). 

 

 Nesse sentido, irrompem o olhar para uma vivência simultânea das opressões imersas 

em marcadores de raça, classe, gênero e sexualidade. Racismo, capitalismo e patriarcado se 
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enlaçam, configurando diferentes plantations modernas1 e situações de opressão, como 

menciona Patricia Hill Collins (2015). O que propõem é uma análise vivenciada e holística 

das relações sociais (COLLINS, 2016).  

 

Considerações finais 

 

 Falar de uma ciência feminista é falar também de suas contribuições, da importância 

do campo não só no âmbito teórico, mas também na prática política. É se colocar em primeira 

pessoa como num exercício visceral. Repito, um exercício. De distanciamento de uma forma 

outra de fazer ciência que aprisiona em dualismos, em determinações, em supostas 

objetividades.  

 Não me propus dar conta de todas as teorias e contribuições da teoria feminista. Fiz 

escolhas, e nessas escolhas tentei elaborar um balanço histórico (não linear) importante para 

pensarmos inclusive a historicidade do próprio campo, que como epistemologia alternativa 

ainda galga espaço dentro de uma produção academicista maior, mas que fissura, irrompe e se 

faz. De modo rizomático, já sentimos seus desdobramentos, só não sabemos exatamente para 

onde aponta.  
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