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RESUMO: 

Realiza-se uma síntese dos contributos do Feminismo Sociológico, mediante a teoria social de 
cunho feminista, para a ciência, concentrado nas últimas quatro décadas. Por meio de uma 
revisão bibliográfica perpassa discussões em volta da desconstrução das ideias androcêntricas, 
que impuseram barreiras ao acesso e participação das mulheres nesta esfera de produção. 
Assim, tanto a epistemologia feminista, quanto a contribuição das chamadas metodologias 
feministas, quanto as indicações de caráter metodológico, sobretudo a atenção as metodologias 
qualitativas, auxiliaram para a concretização de um caminho de combate mais profícuo ao 
conservadorismo acadêmico, e possibilitam a efetivação de outros discursos, agora produzidos 
por quem lhes era negado o direito. Concluímos que as principais contribuições foram a própria 
introdução e dinamização da categoria de análise gênero; a associação de outras perspectivas 
teóricas; autocrítica feminista somada a ação política e ativista que pode ser exercida sob 
diversos aspectos. 

PALAVRAS-CHAVE: Feminismo sociológico; ciência; teoria feminista; ativismo. 

1. Introdução
O engajamento do feminismo acadêmico, especialmente a partir das décadas 

de 1960/70, em sua fase de grande expansão teórica e metodológica, trouxe 
significativas contribuições, nomeadamente de ordem epistemológica assim como 
metodológica, para a teoria social. Deste modo, em nosso texto procuramos evidenciar 
algumas destas contribuições especialmente para o campo da sociologia e, além disso, 
tentar perceber como se processa o que denominamos de Feminismo Sociológico, 
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destacando seus avanços no campo científico. Para tanto, utilizamo-nos de revisão 
bibliográfica, envolvendo a discussão da teoria social feminista (Lovell, 1996; Chafetz, 
1997) assim como das epistemologias feministas (Alcoff & Potter, 1993).  

O feminismo, enquanto ativismo social, avança para além da discussão público 
versus privado, de problematizações essencialistas (muitas vezes compreendidas como 
deterministas), “naturalizadas”, dos binarismos, da chamada objetividade, que muitas 
vezes preenchiam as análises da teoria social tradicional (Lovell, 1996). Neste texto, 
procuramos entender, como o debate dessas discussões favoreceu a elaboração de 
categorias analíticas e de como elas ampliaram significativamente os resultados das 
investigações.  

O feminismo, enquanto movimento social contestador, nomeadamente a partir 
da segunda metade do século XX, trouxe consigo uma ampliação em diversos aspectos 
de uma grande parcela da humanidade. Destacamos aqui as perspectivas nos campos 
da política, esteja ela ou não num nível institucional; da cultura, em suas mais diversas 
concepções; da análise social e da história, mediante as mudanças de padrões, em sua 
maioria comportamentais. 

Desta maneira, as universidades, assim como muitas de suas docentes 
engajadas, inseridas neste contexto de mudança, impulsionaram as discussões, críticas 
aos cânones, promoveram quebras assim como o incremento na forma de se encarar 
os saberes. Ou seja, a partir da teoria social as formas de conhecimento, do mesmo 
modo como as pessoas que os processam, não podem ser compreendidas 
isoladamente. Pelo contrário, elas passam a ser parte importante desse processo, 
promovendo uma contribuição para a crítica frequente à ciência e sua produção, por 
vezes, sectária e excludente (Schiebinger, 2001).  

Em espacial, no caso do feminismo acadêmico, não se limitando às 
universidades, ele pode ser exercido em suas dimensões tanto política quanto analítica. 
O primeiro evidencia-se pelo acesso, formação, permanência e debate de temáticas 
feministas nos espaços acadêmicos. Já o segundo, bastante ligado à escola anglófona, 
principalmente na atuação e no debate no interior da sociologia, liga-se à ideia de 
visibilidade feminina e feminista, nos espaços acadêmicos, compreendidos também 
enquanto lugares de combatividade e resistências (Scott, 1992). 

Apesar da implementação da categoria gênero, associado ao maior acesso das 
mulheres ao meio acadêmico seja enquanto estudantes ou docentes, não foram 
suficientes para eliminar as discriminações que séculos de construção sociocultural 
engendraram em nossa sociedade. Afinal, o patriarcado é uma ideia constituída e, por 
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isso mesmo, sua discussão e potencial fim podem sim ser reivindicados. Porém, é 
inegável que a partir do uso mais corriqueiro entre acadêmicos/as da categoria gênero, 
fins dos anos 1980, sua maior ocorrência e participação no debate em torno da 
temática é potencializada, de modo que sua discussão e embate são travadas em 
diversas dimensões.   

Não obstante, em nosso texto, procuramos focar essas análises em relação ao 
conhecimento sociológico, com o objetivo de ampliar a contribuição proporcionada 
pelas teóricas feministas e seu julgamento ao modelo cientificista androcêntrico. Este 
fomenta não somente o debate, assim como o conjunto de pesquisas científicas como 
um todo, que inserem, a partir da inclusão de gênero, outras variáveis, como, por 
exemplo, os componentes geracional e de localização geográfica, assim como questões 
de classe, etnia/raça, saúde, vulnerabilidade, encarceramento entre outros.  

O androcentrismo pode ser definido como uma forma de tentar normatizar a 
jeito de pensar e conceber o conhecimento. Sendo assim, criando uma hierarquização 
e exclusão, dicotomizando maneiras outras de perceber e compreender as diversas 
manifestações dos saberes. Um olhar centrado apenas numa hermética compreensão 
do que se denomina enquanto pensamento e conhecimento científico. Para tanto, a 
concepção de um Feminismo Sociológico, impulsionado através da crítica do feminismo 
aos conhecimentos androcêntricos (Keller, 1991; Schiebinger, 2001), torna-se, a nosso 
ver, um elemento de intensa importância e pertinência porque descentraliza a ciência 
que vai do homem, enquanto categoria essencializada, para o humano promovendo a 
inclusão de outros gêneros e de tudo aquilo que este conceito trabalha em si mesmo. 
 O aprofundamento teórico e metodológico trazido pelo Feminismo Sociológico 
se dá, em sua maioria, ao romper com o historicismo das análises empreendidas até 
então, salvo algumas exceções. Em seu lugar, associado às contribuições críticas, 
especialmente da teoria marxista, das análises do chamado pós-modernismo e ainda 
do pós-estruturalismo (Walby, 1990), há uma ampliação do olhar científico e a inclusão 
de novos objetos de estudos, potencializando os saberes, discutindo-os. Obviamente, 
que somente esse fenômeno não foi capaz de romper com séculos de conservadorismo 
ou mesmo de teorias excludentes e ainda podemos observar/sentir fortes aspectos 
dele.  

Assim sendo, como foi supracitado, uma grande contribuição do Feminismo 
Sociológico, associado à filosofia, é o aprofundamento das discussões que orbitam em 
torno da ideia de Epistemologia Feminista. Por meio desta, e não exclusivamente, 
ocorrem intensas alterações nas análises mediante as histórias de vida (biografias), os 
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estudos etnográficos, entre outros (Alcoff; Potter, 1993). Destacamos aqui o feminismo 
empirista, a perspectiva feminista e o feminismo pós-moderno. 

 

2. Feministas acadêmicas criticam o saber científico tradicional 
Consideramos, ao longo deste texto, ser mais adequado tratarmos a expressão 

feminismos, no plural, atendendo a necessidade de visibilizar suas múltiplas 
abordagens e não é nossa pretensão homogeneizar suas distintas contribuições. As 
teóricas feministas, especialmente aquelas inseridas no interior do campo sociológico, 
passaram a explicar o motivo das opressões (Pateman, 1996), das subalternizações 
(Spivak, 2010), das desvantagens (Walby, 1996: 6) por quais as mulheres 
atravessavam em vários campos – político, cultural, intelectual, econômico, doméstico 
– daí resultando a extensa diversidade teórica inserida no interior do feminismo e suas 
diversas abordagens. Destacamos que esse feito não é decorrente de uma exatidão. 
Todavia foi uma resposta socialmente e intelectualmente construída mediante as bases 
concretas fornecidas até então. 

A culminância dessas discussões, expostas anteriormente, dá-se mediante a 
introdução e consolidação do conceito de gênero como uma categoria importante para 
a análise do social (Walby, 2011: 4). Isto ocorre quando se concebe que o gênero é 
uma construção social, tornando-se relevante compreender a cotidianidade produzida 
pelas pessoas, de diferentes sexos e gêneros, em suas relações psicológicas, sociais, 
culturais e históricas. Particularmente, evidenciando a construção cultural do gênero 
(Conover, 1988; Amâncio, 2003), diferenciando este da dimensão exclusivamente da 
sexualidade e do sexo, em grande medida, da ideia de binarismo, desessencializando 
ou desbiologizando a categoria, além de interromper com uma espécie de cultura 
silenciada, o que passa a intensificar e ampliar o objeto de análise dos estudos 
feministas de forma mais concreta (Scott, 1990: 72; Schouten, 2011: 14). De certo 
modo, a teoria social passou por alterações substanciais, derivado da inclusão da 
categoria gênero. Todavia, Scott (2009: 108) destaca uma certa perda de “agudeza 
crítica” do conceito. Sendo assim, continua a ser mais um desafio com o qual o 
feminismo acadêmico tem que lidar. 

Aliada a categoria gênero, estão, conforme apontam diversas/os pensadoras/es 
feministas, as categorias raça/etnia e classe. Destacamos aqui o trabalho de Chafetz 
(1997) que emprega a dimensão de etnia e classe associada ao gênero. Saffioti (2015) 
define essa tríade – gênero, raça/etnia e classe, como “nó” epistemológico. Contudo, 
Scott (1990: 73) salienta a não “paridade” dessas categorias, principalmente pela não 
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homogeinização teórica das feministas (marxismo, weberianismo, entre outras). 
Evidencia-se, mais uma vez, a pluralidade dos feminismos. Além disso, somam-se 
algumas variantes, tais como: as questões de geração e geolocalização, citadas 
anteriormente, como também religião e estado civil são inseridas, porém com menor 
intensidade que as demais categorias informadas. 
 Em nossa compreensão e concordando com algumas/alguns autoras/es 
(Harding, 1983; Cobo, s.d: 8; Nfah-Abbenyi, 2005) o ingresso dessa categoria nos 
estudos das ciências sociais e humanas é um elemento sem retorno, uma “revolução 
epistemológica” (Harding, 1983: 311), na medida em que trouxe à luz elementos até 
então invisibilizados por outras correntes teóricas, assim como pela própria sociologia. 
Todavia, não devemos interpretar esta informação como uma espécie de 
determinismo, pelo contrário, compreendemos que os saberes são dinâmicos, e, como 
tal, são reconstituídos, reinterpretados e ressignificados. Além do mais, demonstra a 
não estagnação do conhecimento como todo promovendo a visão de um pluralismo 
que é fonte de intensos debates sobre modelos de análise e profundidade na (e da) 
fragmentação, o que, de fato, não é um prejuízo em si, na medida em que contribuam 
para uma efetiva construção de um entendimento, cada vez mais crítico, e 
comprometido com a emancipação social. Essa medida acaba por possibilitar, não de 
maneira mecânica, ao conhecimento, e passar discutir sobre si mesmo. 
 A crítica feminista, em relação ao conhecimento não é um fenômeno recente, 
em grande medida é exercida com base nas observações e relações com a produção 
da teoria social feminista. Estas, por sua vez, passaram a ser mais intensificadas a 
partir da década de 1970, no período da chamada segunda geração do movimento 
feminista (Lovell, 1996: 313). É importante ressaltar que não foi necessariamente o 
feminismo e sua teoria crítica que alteraram as bases do conhecimento, no entanto, 
não se pode negar sua participação neste processo. Dado que a provisoriedade dos 
saberes é uma premissa levantada desde a antiguidade. Talvez o elemento mais 
importante trazido pelo olhar crítico, através do ponto de vista feminista, foi o de 
ampliação e redefinição de aspectos teórico-metodológicos envolvidos na promoção 
das pautas dos diversos feminismos. 
 Além do mais, amiúde, as áreas sob as quais aplica-se o adjetivo feminista, no 
interior do conhecimento científico, em grande medida naquele que está 
institucionalizado, são consideradas periféricas ou de menor impacto, político e 
científico. No que pode vir a ser interpretado, muitas vezes, enquanto um puro 
reducionismo de gênero. O exposto demonstra, no mínimo, dois cenários, sendo eles: 
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1. Aquele que prioriza saberes, o que pode ser considerado uma forma de 
hierarquização destes. Obviamente que a opção política por uma determinada forma 
de saber ou mesmo opção metodológica, tanto inclui quanto segrega outra, posto que 
se baseia, na maior parte das vezes, em escolhas de viés teórico. Em grande medida, 
pelo fato de não se conseguir analisar a totalidade, esgotando-a; e 2. As questões 
práticas, como destacam Alcoff e Potter (1993: 2) são secundarizadas, em detrimento 
de uma pretensa universalidade do conhecimento (ainda defendida por parte de 
intelectuais). Especialmente, pelo fato de a maior parte das investigações feministas o 
seu objeto ser de ordem fundamentalmente prática. 
 Essa última observação nos remete a contraditoriedade dessas relações 
estabelecidas pela ciência, compreendida aqui de modo geral. Posto que, a crítica 
feminista à ciência consegue tornar a categoria gênero como importante a diversos 
temas (subciências) das áreas sociais e humanas do conhecimento (Walby: 2011).  

A produção do conhecimento conservador dá-se, muitas vezes, segundo 
modelos hierarquizados, estratificados e cristalizados. Há, nesse sentido a crítica ao 
modelo hegemônico, notadamente herdeiro do positivismo, que prioriza critérios tais 
como: objetividade (Keller, 1991: 83-102; Cobo, s.d.: 8); hierarquização (Harding, 
1996: 52-72), exatidão, em detrimento de uma pretensa neutralidade na produção do 
conhecimento (Haraway, 1995) além de exclusão de saberes que não estão moldados 
num suporte validado por estes padrões. 

Por exemplo, os trabalhos de Harriet Martineau (1802-1876) e Marianne Weber 
(1870-1954) constituem bons exemplos da forma como a academia invisivilizou as 
mulheres e as arredou do mundo da produção da ciência. O que acontece por efeitos 
do forte androcentrismo que vigora neste campo, dotando-o de entendimentos e 
valorizações que estão percebidas a partir das visões totalizantes. 

De maneira mais concreta, especificamente, após a segunda metade do século 
XX, há uma retomada dos estudos de intelectuais críticas ao modelo androcêntrico, 
nomeadamente revisitando os trabalhos de Margareth Mead, Simone de Beauvoir, Jane 
Addams entre outras. Não podendo, tampouco devendo esquecer, das contribuições 
de outros/as pensadores/as. Desta forma, a construção do conhecimento não se torna 
romanceada em conceber apenas os aportes femininos como exclusivos e coerente 
com o novo paradigma, assim como se propõe ao diálogo com outras conjunturas 
acadêmicas. Não essencializando a categoria. Todavia, vale salientar que essa 
afirmação busca trazer contributos para o feminismo, independentemente do sexo 
biológico. Porém, não retirando o protagonismo das mulheres, que são sincréticas, 
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múltiplas e compreendidas no plural. São muitas as contribuições dos homens para o 
feminismo, destacamos aquelas trazidas nos trabalhos de Hernández e Amorós (1998: 
200), Carmo e Amâncio (2004) e Schouten (2011: 19). Sendo assim, seria, a nosso 
ver, excludente de outras formas de interpretação. A contradição deve ocorrer para 
efetivar a dinâmica dessa relação a promoção de conhecimentos dialéticos. Com isso, 
conceitos, teorias, pressupostos podem ser (re)visitados, sejam constituídos por 
pessoas e não necessariamente por sexo o que não vem a minimizar ou subjugar o 
enfrentamento feminista, já que concebemos como um movimento de emancipação 
das opressões.  

 

3. Feminismo Sociológico 
 Concordamos com Walby (2011: 2) quando afirma que houve um profundo 
impacto causado pelo feminismo na Sociologia. Isto evidencia o que de fato irá ocorrer 
na maior parte das academias, principalmente ocidentais. Podemos observar diversas 
mudanças nas perspectivas epistemológicas, metodológicas, conceituais, teóricas e 
estas, em sua relação com a sociedade, em muitos casos, alterando comportamentos, 
fomentando debates e ações coletivas para além das individuais, somando-se a criação 
de movimentos, locais de discussão, associações de apoio, entre outros.  

No que se refere as academias, podemos destacar a criação de disciplinas de 
Estudos de Mulher(es)/Gênero (Walby, 2011: 3; Pereira, 2017), além de cursos de pós-
graduação, mestrados e doutorados, na área e, mais recentemente, os estudos sobre 
as Masculinidades que trouxe, associada ao gênero e a hierarquização social, o 
conceito de masculinidade hegemônica (Connell, 1995; Connell & Messerschmidt, 
2013) ou masculinidade abstrata (Hartsock, 1985), que, de forma geral, trabalha a 
dimensão de construção social dessa tipologia de masculinidade, de onde pode ser 
analisada a ideia de dominação masculina (Bourdieu, 1995; 1996), numa evidente 
relação de poder.  

Todas essas formas estão nomeadamente constituídas por uma profunda 
interdisciplinaridade e multidisciplinaridade, dado esse que se encontra como uma 
realidade tangível, decorrendo não de uma exclusividade da sociologia, enquanto 
ciência, e sim de um fenômeno circunscrito em diversos outros saberes disciplinares 
referentes às ciências humanas e sociais. 

O Feminismo Sociológico pode ser percebido no cruzamento entre ativismo 
político, podendo ser exercida no interior de organismos institucionalmente 
constituídos, tais como partidos políticos e sindicatos, assim como, em associações de 
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bairros, movimentos sociais – rurais ou urbanos, no interior de grupos religiosos e a 
produção acadêmica. Por sua vez, manifesta-se, através de um compromisso com a 
causa e intensão de alteração do quadro nos mais diversos níveis. Pretende ser um 
caminho de desconstrução de privilégios, socialmente erigidos, que inserem o 
masculino enquanto norma comum (Schouten, 2011). 

De maneira hegemônica, o sujeito masculino é inserido no discurso como sendo 
o grande modelo de referência social por efeito do patriarcado (Walby, 1990). O 
conceito de dominação masculina que se conjuga com o de violência simbólica 
(Bourdieu, 1995: 143), principalmente inscrita na objetividade, são fatores, muitas 
vezes, ligados ao elemento público – considerado um espaço de decisões políticas –, e 
na subjetividade, elementos atribuído a esfera do mundo privado – compreendido 
enquanto elemento doméstico (Bourdieu, 1996: 37). A perspectiva simbólica é uma 
das principais características pelas quais se manifesta essa expressão de dominação. 
Tanto no ambiente público, como no ambiente privado. Em outras palavras, esse 
fenômeno ocorre tanto de maneira institucionalizada como do contrário, agindo e 
permeando diversos meandros. Não negligencia o conceito de patriarcado, porém o 
avança, em nosso entendimento, na medida em que não o dispõe em bases 
puramente materiais, como fora exercido por algumas/alguns autoras/es, como 
também avalia as sociedades com capitalismo mais avançado, que diferem, por vezes, 
de forma profunda, das demais. Notadamente, aquelas que convencionaram-se 
chamar de sociedades de Terceiro Mundo, economias periféricas ou ainda mercados 
emergentes. 

Além disso, o Feminismo Sociológico propõe trazer outras categorias que não 
são aquelas ligadas ao masculino, compreendido enquanto dominador por si mesmo e 
pela categoria a qual domina, haja vista, que apenas a manutenção seria reafirmar 
essas dimensões utilizando outras nomenclaturas. Ou seja, fazer uso de categorias 
patriarcais para tentar desconstruí-lo é uma tarefa hercúlea, especialmente, que a 
utilização de muitos métodos científicos auxilia nessa manutenção, em grande medida, 
quando desconsideram as categorias inseridas por essas teóricas. Para tanto, 
destacamos a categoria de gênero como a mais representativa desta virada. 

O processo de mudanças, fomentada pela crítica feminista, reivindicam a 
garantia de direitos para esses indivíduos que estavam excluídos do processo de 
análise, não sendo objeto destas. Em grande medida, essa problematização fora 
desenvolvida pela primeira geração do movimento feminista, em fins do século XIX e 
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primeiras décadas do século XX, assim como a discussão em torno do acesso à 
educação e do voto universal. 

Scavone (2008: 173) propõe três problemas básicos para ajudar na reflexão 
crítica sobre a ciência exercida pelas feministas, são elas: 1) a validade, mediante o 
envolvimento de quem pesquisa, através de sua atuação; 2) as abordagens teórico-
metodológicas sob as quais a sociologia está inserida e das quais pode dispor para 
aprofundar suas análises; e 3) a própria alteração promovida atendendo a introdução 
de novas abordagens, conceitos e temas,  que, por sua vez, foi inserida especialmente 
através do ativismo de teóricas acadêmicas que reivindicavam uma nova maneira de 
observar e compreender o conhecimento.  

A crítica feminista é dada, ao mesmo tempo, em seu interior e exterior. Não em 
nível de separação entre estas, mas de simultaneidade onde um e outro são 
perpassados mutuamente, assim como a autocrítica do feminismo (Chafetz, 1997; 
Skeggs, 2008) que comumente buscar revistar-se, para construir assim um 
conhecimento mais comprometido com as causas dos movimentos feministas. 

Então, a crítica feminista é exercida, dentre outros aspectos, em relação ao 
ocultamento da participação das mulheres na produção de saberes, evidencia a ideia 
de poder-saber (Foucault, 2006) exercida pelo elemento pretensamente universal, o 
masculino (o falso neutro). É uma quebra ao hegemonismo e ao monismo, não só 
acadêmico, em busca de uma ampliação dos cânones, onde um dos principais 
questionamentos é o de: como se pode conseguir uma ciência universal se, pelo 
menos, metade da população está fora dessa análise? Por meio disso, entre outras 
questões, o Feminismo Sociológico é um tema que desperta interesse, especialmente 
apoiado na mudança dos paradigmas tradicionais, com a ideia de construção de novos 
elementos de análise e aprofundamento destes, tais como o gênero considerado como 
algo consolidado. 
 O Feminismo Sociológico é também oriundo da emergência da visibilidade em 
relação à contribuição das mulheres cientistas, pois ultrapassa a produção feminista 
deste saber. Na medida em que se evidencia esta produção, possibilita levar em 
consideração outras subalternizações que se agregam a ela, como, por exemplo, a 
negligência das academias do Sul, a partir do que é denominado por Connell (2012) 
enquanto metrocentrismo ou teoria do Sul, e a priorização das academias do Norte, 
global e teórico, ditando as regras para os demais centros de pesquisa do mundo.  

Esta abordagem vai além da mera especulação, isto é, ele é constituído por 
propostas teóricas e metodológicas que validam seus posicionamentos, investigações e 
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resultados, demonstrando a partir de dados suas implicações. Sobretudo, quando estas 
pesquisas são derivadas de uma metodologia qualitativa, a qual se percebe a 
ampliação dos critérios de análise, em grande medida, distanciando-se dos elementos 
quantitativos, principalmente com o cruzamento de técnicas objetivando atender as 
demandas solicitadas. Dentre essas contribuições, destacamos a metodologia 
feminista, que, como o próprio nome adverte, é desenvolvida a partir de experiências 
feministas, no interior da ciência, especialmente, advindas das epistemologias 
feministas.  

Talvez a maior característica de uma metodologia feminista seja sua profunda 
interdisciplinaridade, que tem como referência a ideia de dialogicidade, no sentido 
freiriano (Cf. Freire, 2012 [1968]), promovendo assim a contribuição de vários saberes 
disciplinares, através de técnicas e pontos de vistas oriundos de cada um deles. 

Em outras palavras, o Feminismo Sociológico é a procura por demonstrar a 
ampliação do contributo e participação feminista na efetiva produção da ciência 
(Guevara, 2010; Harding, 1996; Keller, 1991; Schiebinger, 2001; Scott, 1992), 
quebrando barreiras, desconstruindo estereótipos e expandindo as fronteiras dos 
saberes (Skeggs, 2008: 679). A efetiva construção do conhecimento, identificado aqui 
como oriundo de uma contribuição feminista, ainda possibilita ir para além do exposto, 
na medida em que desconstrói o mundo balizado pelo binarismo sexual (mulher-
homem) que procura rotular identidades, buscando “normatizá-las”. 

O Feminismo Sociológico é então executado, dentre outros contornos, a partir 
de uma profunda interdisciplinaridade que, por sua vez, se configura desde a ideia de 
diálogo e de construção coletiva do conhecimento, não o isolando em si mesmo, 
crescendo por meio do debate e da contribuição de outras formas de manifestação dos 
saberes. 

Essa interdisciplinaridade não pode ser confundida com um relativismo teórico, 
enquanto uma resposta que sirva a determinada pesquisa por conveniência de quem a 
executa, forjando-a. É, de modo muito evidente, intentar não construir o que Bourdieu 
(1989: 25-26) denomina como “monoteísmo metodológico”. Longe disso, ela implica 
em não cair num monismo conceitual, numa inquietação constante por parte de quem 
pesquisa. É não se deixar enveredar pela ideia de que exista uma única maneira de 
procurar enxergar e analisar as sociedades e seus impactos sobre o/os ser/seres. É 
não tentar observar todas as problematizações a partir da uma mesma ótica, 
percebendo que os saberes são localizados, assim como quem os produz (Haraway, 
1995). Ou ainda, não cair na tentação de profetizar soluções, ou mesmo de sacralizar 
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teorias. É poder problematizar os temas percebendo-os enquanto espaços de 
opressão, procurando combatê-los, não se apropriando dos discursos alheios, pondo-
se no lugar de outras pessoas. 

Uma outra possibilidade que o Feminismo Sociológico implica é, de fato, na 
revisão profunda acerca do campo de investigação das ciências sociais e humanas, no 
que se refere a implicação de maior reflexividade, experiência de quem pesquisa, por 
meio da introdução de novas teorias, conceitos, consciência e conhecimentos com 
dimensões de engajamento teórico e político. Todavia, essas concepções não são 
frutos unicamente das contribuições feministas, podendo ser encontrados em outros 
autores antes da Segunda Geração. No entanto, ressaltamos a retomada desses 
preceitos como pontos significativos e necessários a produção do conhecimento.   

Esta, por sua vez, não se limita ao aspecto teórico, mas também avança sobre 
o arcabouço metodológico, especialmente em relação ao olhar que o conhecimento 
possui mediante a inserção da mulher – e do feminino – nas relações de poder 
(Foucault, 2006), saber (Guevara, 2010; Keller, 1991), classe (Walby, 1990), dentre 
outras, assim como métodos mais participativos, tal como a dimensão da metodologia 
qualitativa (Ramazanoğlu & Holland, 2002: 9; Taylor, 1998: 358), e utilização de um 
conjunto de associação de técnicas de investigação. Ou ainda, a partir da ampliação 
trazida pela implementação da discussão sobre o igualitarismo (fruto de uma 
concepção de feminismo liberal com conotação burguesa), compreendida, na maioria 
das vezes, como reivindicação das feministas da Primeira Geração, da mesma maneira 
que, mediante a introdução das questões relativas às discussões de gênero, que 
perpassam diversas categorias, tais como: etnia/raça, classe, identidade, geração, 
trabalho, saber-poder, dentre outras.  

Todavia, não adianta querermos creditar apenas a esse aspecto as limitações 
que são marcas de um contexto histórico muito mais profundo. Os indivíduos são 
influenciados por essa construção cultural que vislumbrava a segmentação como traço 
natural. O movimento feminista impulsiona esse outro olhar de pertença e passa a 
oportunizar também às mulheres – e com elas outras tantas categorias que foram 
chamadas de minoritárias – no lugar de produção de discurso. 

O campo de investigação é expandido, introduzindo assim uma concepção de 
multidimensão, trazida mediante esse alargamento, ela implica em lançar mão de 
novas formas de atuação por parte de quem investe na pesquisa, utilizando diretrizes 
de outros saberes. Com isso, incluindo o papel de ativismo e fugindo da pretensa 
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neutralidade, que baseou, durante bastante tempo, as pesquisas científicas, 
notadamente aquelas com perspectivas mais conservadoras da sociedade. 

A multidimensão que evidenciamos está ligada a diferentes temporalidades que 
coexistem em espaços-tempos distintos. Por exemplo, em algumas realidades grupos 
de mulheres que discutem questões salariais, ingresso ao ensino superior, ao passo 
que outras lutam por liberdade da violência doméstica, outras, por sua vez, por 
afirmação sexual, questões de saúde e inserção na política, ou ainda pelo combate à 
miséria e desnutrição dos corpos. Isso implica dizer que os diversos contextos não são 
em si mesmos homogêneos, inclusive pelas questões regionais de cada conjuntura 
envolvida na pesquisa possui. A concepção de que o tempo histórico não é si mesmo 
homogêneo, foi um outro contributo incorporado aos estudos feministas e de gênero: 
analisar as diversas realidades interligadas, porém respeitando suas próprias 
constituições.  

 

4.Considerações finais 
 Este ensaio teve como ponto de partida evidenciar algumas das contribuições 
que as feministas acadêmicas trouxeram para a sociologia. Nomeadamente, em 
perceber como se processa o Feminismo Sociológico, com destaque para seus 
avanços.  

A partir do exposto, as concepções advindas do Feminismo Sociológico 
baseiam-se, em regra geral, na crítica frequente aos determinismos e universalismos 
sob os quais uma grande parcela do conhecimento científico está sedimentada. Sendo 
exercida pela teoria social feminista, possuindo aspectos de incorporação de outras 
categorias, tais como o feminismo negro, o feminismo dos países colonizados, a 
introdução do conceito de dominação masculina em somatório ao de patriarcado, a 
crítica a ideia de um feminismo hegemônico, entre outros. 

Além disso, a revisão de teorias somando-se as análises a partir de 
pressupostos de outras ciências (tais como: psicanálise, filosofia, história, economia e 
antropologia), deram sustentação a esse movimento. Há também a autocrítica do 
feminismo, especialmente, com a questão da separação da biologia, a revisão 
constante de seus pressupostos e fundamentos, associado a pressão por novas formas 
de ação política e ativismo, para além da epistemológica (sendo essa bastante visível), 
seja dentro da universidade ou mesmo fora desse espaço. 

Outra grande contribuição da teoria crítica feminista para a sociologia deu-se a 
partir da introdução da categoria de gênero, também utilizada em diversas áreas 
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disciplinares. Essa admissão proporcionou um vasto equacionamento aos saberes, 
fomentando novas investigações, reforçando a autocrítica aos/as teóricos/as, além de 
promover a inclusão de uma parcela significativa da humanidade, principalmente, 
quando interseccionam categorias. A observância desses aspectos é necessária, posto 
que são condicionantes importantes a uma análise com maior rigor, trabalhado, em 
sua maioria, com bases em uma metodologia qualitativa, privilegiando outras formas 
de aportes e recolha de dados, para além das análises deles. 

Portanto, essa nova maneira de encarar o conhecimento, e sua construção, é 
uma das contribuições do(s) feminismo(s) acadêmico, assim como do conjunto de sua 
crítica, não sendo apenas oriundo desse aspecto. E, com essa medida, a ampliação de 
terrenos para análise, principalmente no campo social, tornam-se uma demanda cada 
vez mais intensa e necessária. 
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