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10. O FEMINISMO MUDOU 
A CIÊNCIA POLÍTICA 
BRASILEIRA? UMA REFLEXÃO 
SOBRE OS ESTUDOS 
FEMINISTAS E DE GÊNERO 
NA PRODUÇÃO ACADÊMICA 
RECENTE1

Daniela Rezende2

Maria Ligia G. G. R. Elias3 

Introdução 

A pergunta que dá título ao capítulo tem como inspiração as 
reflexões desenvolvidas por Londa Schiebinger na obra O feminis-
mo mudou a ciência?, (1999 [2001]) em que a autora avalia o impac-

1 As autoras agradecem a colaboração das estudantes de graduação em Ciências 
Sociais da Universidade Federal de Viçosa: Camila Teixeira, Maria Eduarda 
Cardoso e Vitória Guimarães na construção dos bancos de dados. 

2  Doutora e mestra em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais. 
Professora no Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de 
Viçosa. Coordenadora do Núcleo Interdisciplinar de Estudos de Gênero/UFV. 
Suas pesquisas se voltam às desigualdades de gênero e instituições políticas e 
movimentos antigênero no Brasil. Email: danielal.rezende@ufv.br. 

3  Doutora em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. Mestra 
em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina. Fez 
estágio de pós-doutorado na Universidade Estadual de Maringá (UEM) e 
Universidade de Brasília (UnB). Suas publicações tem foco em teoria política e 
interdisciplinaridade entre gênero, lei e política. Orcid: https://orcid.org/0000-
0003-3645-9131. Lattes: http://lattes.cnpq.br/7484950078487715. Email: 
ligiagranado@gmail.com 
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to dos estudos feministas e de gênero em áreas como Medicina, 
Primatologia, Física e Matemática. Segundo Schiebinger (1999 
[2001]), p. 37), as reflexões feministas (ou sua ausência) nessas áreas 
influenciaram os métodos e conteúdos das investigações, trazendo 
“novas perspectivas, novos projetos de pesquisa e prioridades” (p. 
20), mas tendo como condicionante as alterações na cultura cien-
tífica4 e nas organizações científicas, ou seja, “para as mulheres se 
tornarem iguais na ciência eram necessárias mudanças, não apenas 
nas mulheres, mas também nas aulas de ciência, nos currículos, nos 
laboratórios, teorias, prioridades e programas de pesquisa” (p. 24).

Bem menos ambicioso que o trabalho de Schiebinger (1999 
[2001]), este capítulo tem como proposta fazer um balanço da pro-
dução acadêmica brasileira recente sobre gênero e feminismo na área 
da Ciência Política no Brasil. O objetivo é avaliar em que medida a 
emergência e a (tortuosa5) consolidação dos estudos feministas e de 
gênero na Ciência Política fomentou a produção de conhecimento, 
considerando o surgimento de novos temas e abordagens, levando 
em conta a mobilização de teorias feministas para se explicar os fenô-
menos recorrentes da política e da democracia brasileiras, quanto ao 
estudo de questões empíricas atinentes às relações de gênero e seus 
desdobramentos políticos, a partir do instrumental analítico e meto-
dológico da Ciência Política. Ainda que essa avaliação tenha como 
pano de fundo questões relacionadas à cultura científica da Ciência 
Política brasileira e outros aspectos institucionais e organizacionais 
relacionados à área, tal dimensão não será contemplada neste capítulo. 

Argumentamos que ponderar sobre o impacto da perspectiva 
feminista na Ciência Política brasileira envolve pelo menos dois pas-
sos: o primeiro é o de reconhecer o que entendemos como femi-
nismo, sua pluralidade, sua relação com a categoria gênero e suas 
implicações teóricas e epistemológicas, algo que será discutido na 
primeira parte deste capítulo, uma discussão de caráter mais teórico 
que fornece elementos para refletir sobre os estudos feministas e de 
gênero na Ciência Política brasileira. 

4 Segundo Schiebinger (1999 [2001], p. 139), as culturas da ciência envolvem dimensões como 
“rituais de conformidade cotidiana, códigos governando a linguagem, estilo de interações, modos 
de vestir-se, hierarquias de valores e práticas”.   

5 Aspecto explicitado por Heilborn e Sorj (1999) e Matos (2016). 
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O segundo passo é investigar como as questões apresentadas 
têm impactado a produção acadêmica da área e, mais especifica-
mente, as reflexões sobre a democracia brasileira, que se torna, pois, 
nosso caso. É possível identificar uma perspectiva feminista nos diferentes sub-
-campos da disciplina? Ou podemos dizer que a produção feminista na Ciência 
Política brasileira se concentra em algumas áreas? Considerando  que a pes-
quisa feminista não se restringe às discussões centradas na categoria 
gênero, seria possível identificar alguma concentração temática e/ou lacunas na 
produção nacional? Tais indagações são o fio condutor desse capítulo. 

Assim, o texto está dividido em três partes, além desta 
Introdução. Na seção a seguir, discutimos, de forma preliminar, 
questões-chave que fundamentam o debate sobre teorias e episte-
mologias feministas. Na segunda parte, apresentamos a metodologia 
de coleta de dados sobre as teses e dissertações e os artigos publi-
cados em periódicos e os resultados da pesquisa sobre a produção 
da Ciência Política brasileira na área aqui discutida. Esses apontam 
para a pluralidade temática dos estudos feministas e de gênero na 
Ciência Política brasileira e sua estreita relação com temas centrais 
relativos à democracia brasileira. Entretanto, os dados também in-
dicam uma inserção marginal dos estudos feministas e de gênero na 
área de Ciência Política, o que corrobora resultados de análises ante-
riores (MATOS, 2016; HEILBORN; SORJ, 1999). Por fim, na ter-
ceira parte deste capítulo realizamos algumas considerações sobre 
a relação entre os feminismos e seus impactos na Ciência Política 
brasileira, apontando algumas possibilidades para análises futuras, 
que permitam relacionar os achados mencionados e aspectos relati-
vos à organização da área, seguindo a proposta de Schiebinger (1999 
[2001]) e as questões levantadas em Matos (2016). 
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Teorias e epistemologias feministas e suas 
implicações para a Ciência Política

Consideramos ser pertinente fazer alguns esclarecimentos sobre 
o que entendemos como estudos de gênero e feminismos6. Nossa 
intenção não é nos aprofundarmos na história do pensamento e mo-
vimento feministas no Brasil, nem mesmo tratar de aspectos mais 
profundos dessa discussão que vem sendo elaborada com afinco e 
propriedade por diversas pesquisadoras (MATOS 2014; ALVAREZ 
1999, 2014; GROSSI, 2004; PINTO 2003; SORJ; HEILBORN, 
1999). Nosso propósito é simples: esclarecer alguns pontos sobre 
este campo, de modo que possamos, a partir disso, avaliar sua relação 
com as pesquisas desenvolvidas pela Ciência Política brasileira.  

Em primeiro lugar, é importante destacar a pluralidade do 
campo feminista. Os feminismos são múltiplos em seus desenvol-
vimentos teóricos e como movimento político, o que torna adequa-
do pensá-los como teoria em movimento ou movimento em teoria. 
Entretanto, apesar dessa pluralidade, é possível destacar alguns te-
mas e/ou categorias centrais, sendo o conceito de gênero como um 
deles.  Segundo Mikkola (2011 [2008]) e Scott (1995 [1986]), a prin-
cipal e inicial motivação para fazer a distinção entre sexo e gênero 
era questionar o determinismo biológico, ou seja, diferentes teóricas 
começaram a usar a palavra “gênero” como uma maneira de se refe-
rir à organização social da relação entre os sexos e, com isso, rejeitar 
a ideia, implícita nos termos “diferença sexual” e “sexo”, de que as 
desigualdades entre homens e mulheres teriam causas biológicas, 
inatas. Assim, evidencia-se uma questão fundamental que será ex-
plicitada ao longo deste capítulo: estudos de gênero e estudos sobre 
“mulheres”, são relacionados, mas não são idênticos7. 

6  Utilizamos de forma intercambiável as expressões “estudos de gênero e 
feminismos” e “estudos feministas e de gênero”. 

7  Nesse sentido, ver Scott (1995). A autora aponta que os estudos sobre mulheres 
possuem caráter mais descritivo, enquanto os estudos de gênero teriam como 
foco a análise das relações sociais estabelecidas entre homens e mulheres, 
considerando a forma como hierarquias são construídas, o que deve levar em 
conta categorias como raça e classe, por exemplo. 
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Nesse sentido, o termo gênero se tornou uma ferramenta im-
portante para refutar explicações biológicas que tendiam a natura-
lizar as diferenças e assim manter e/ou justificar as desigualdades 
entre homens e mulheres. Machado (2000, p. 5 e 6) define gênero 
como uma “categoria classificatória, que, em princípio, pode meto-
dologicamente ser o ponto de partida para desvendar as mais dife-
rentes e diversas formas de as sociedades estabelecerem as relações 
sociais entre os sexos”, e acrescenta que “não há nada de universal 
na configuração das relações de gênero, a não ser que são sempre 
construídas”. Como aponta Matos (2008), gênero foi um conceito 
divisor de águas para os estudos deste campo, pois incluiu perspec-
tivas e possibilidades analíticas mais amplas que não estavam con-
templadas nos “estudos de mulheres”,  permitindo assim um espaço 
de análise plural, capaz de agregar discussões sobre sexualidades, 
identidades, masculinidades (entre outras), devendo ser reconhecido 
como um campo legítimo de saber científico. 

No que se refere à Ciência Política, argumentamos que a carac-
terização de gênero como “um primeiro modo de dar significado às 
relações de poder” (SCOTT, 1995 [1986], p. 16), permite resgatar o 
argumento de que essas relações são generificadas, ou seja, a forma 
como são construídas relações de desigualdade e hierarquia têm um 
fundamento na desigualdade construída a partir dos sexos, o que 
significa que a distribuição de poder político se fundamenta, tam-
bém, na hierarquia existente entre homens e mulheres. Desse modo, 
é preciso considerar que a dimensão de gênero se apresenta como 
“(...) um elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas di-
ferenças percebidas entre os sexos e [...] uma forma primária de dar 
significado às relações de poder” (SCOTT, 1995 [1986], p. 86). 

Tal categoria, segundo Scott (1995 [1986]), envolve símbolos 
culturalmente disponíveis, conceitos normativos que expressam in-
terpretações desses símbolos, indo além do parentesco, incluindo 
questões referidas ao mercado de trabalho e educação, por exem-
plo e, por fim, relaciona-se a processos de construção da identidade 
subjetiva. Ela expressa ainda relações de poder que podem se ma-
nifestar de variadas formas e em diversas esferas do mundo social, 
entre elas, a esfera política. De acordo com a autora (p.92),
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a alta política é, ela própria, um conceito generificado, pois 
estabelece sua importância crucial e seu poder público, suas 
razões de ser e a realidade de existência de sua autoridade 
superior, precisamente às custas da exclusão das mulheres 
de seu funcionamento8. 

Assim, um ponto central para a compreensão do campo femi-
nista está no questionamento das dicotomias estruturantes do pensa-
mento político ocidental. A crítica feminista à dualidade e separação 
entre espaço público e espaço privado, fundamentada, como argu-
menta Pateman (1993), nos pares cultura versus natureza e masculino 
versus feminino, revela como o pensamento político se estruturou a 
partir da universalização de uma experiência localizada, qual seja, a 
do homem branco, racional, “civilizado” e livre para fazer política. 

 Questionar tais dicotomias leva a uma forma profundamente 
distinta de compreender as relações sociais, demonstrando a im-
portância das relações de poder e de opressão9 que se manifestam 
cotidianamente no espaço privado e como tais relações são estru-
turantes da vida pública. Ou seja, a dicotomia entre público e o 
privado, sendo o primeiro o locus da liberdade, da racionalidade e da 
política, estrutura um modo de pensar filosófico que “normaliza” 
uma realidade em que as relações privadas são ocultadas e desvalo-
rizadas. A atenção a essas relações leva a discussões sobre violência, 
divisão sexual do trabalho, subvalorização do trabalho reprodutivo e 
do cuidado e naturalização de relações de dominação. Dessa forma, 
a atenção à experiência vivida, cara às teorias feministas, leva a uma 
reconfiguração e reformulação de conceitos e perspectivas norma-
tivas sobre a vida em sociedade. Isso implica também na reformu-
lação de ideias e valores como “liberdade”, “autonomia”, “justiça”, 
permitindo analisar suas implicações para o entendimento das so-
ciedades e, ainda, da democracia. 

8  Para uma análise da relação entre a constituição da esfera pública e política e sua relação com a 
opressão das mulheres, ver Pateman (1993).

9  Segundo Young (1990, p. 4), opressões correspondem à desvantagens e injustiças que algumas 
pessoas e grupos sofrem em razão de práticas comuns e cotidianas. Opressão refere-se não apenas 
ao resultado de ações intencionais de uma pessoa (ou grupo) em relação a outras, não corresponde 
apenas a atos deliberados de coerção possuindo também um sentido estrutural. Essas questões 
foram detalhadas em Elias (2016) e Elias e Abreu (2017). 
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Por exemplo, a consideração das experiências das mulheres e o 
questionamento da dicotomia entre espaço público e privado pavi-
menta uma crítica contundente a um dos fundamentos do pensa-
mento político moderno que é o voluntarismo do contrato social. As 
análises de Carole Pateman (1993) demonstram como a sociedade 
civil, resultante do contrato, é sustentada pela exclusão das mulheres 
da política. Assim, a autora argumenta que a liberdade desfrutada 
no espaço público é garantida pela sujeição das mulheres no espaço 
“privado” e que, portanto, a liberdade e igualdade tidas como uni-
versais não são estendidas às mulheres. Ao analisar os contratos de 
casamento, um de seus objetos empíricos, a autora demonstra que, 
ao contrário de um engajamento individual voluntário, há ali formas 
de subordinação legitimadas por instituições e rituais corriqueiros. 
Segundo Biroli (2013), as análises de Pateman demonstram a con-
vivência entre regimes e valores democráticos e as bases não demo-
cráticas de instituições centrais para as sociedades em que vivemos.

Deste modo, uma característica estruturante ao campo de gê-
nero e feminista é a capacidade de “interpelar, de recolocar e ressig-
nificar permanentemente os conteúdos e as formas daquilo que se 
apresenta como contingentemente universal, [...] na constante pro-
blematização das hierarquias e das subordinações, na crítica contu-
maz às opressões de todas as ordens” (MATOS, 2008, p. 350). Esse 
esforço pode contribuir para ampliar o poder explicativo das teorias 
sobre a política, além de permitir uma compreensão mais acura-
da dos mecanismos de produção e manutenção de desigualdades, 
como afirma Miguel (2015).  

Reconhecida a importância e legitimidade científica da categoria 
gênero e sua centralidade para o desenvolvimento de uma perspec-
tiva teórica e epistemológica, cabe explicitar que assim como gêne-
ro e mulher são conceitos distintos, o mesmo acontece com gênero 
e feminismo, que são ideias relacionadas, porém diferentes. A teoria 
política feminista não se refere exclusivamente às questões de gênero, 
mas constitui-se como quadro teórico que, a partir das desigualdades 
entre homens e mulheres, elabora suas teorias e interpretações sociais, 
políticas e filosóficas. Os feminismos reconhecem “que formas efeti-
vas de opressão convivem com direitos universais, restringindo as ex-
periências e escolhas de parte dos indivíduos” (BIROLI, 2013, p. 86). 
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Desta forma, gênero pode ser compreendido como um marca-
dor de desigualdades entre outros, sendo fundamental articular essa 
categoria com outras também estruturantes de desigualdades como 
classe, raça, idade, sexualidade, etnia, deficiências e colonialidade, 
nas pesquisas e teorias feministas (cf. GONZALEZ, 1983;  SCOTT, 
1995 [1986], CRENSHAW, 1989; COLLINS, 1990; HOOKS, 2000; 
CURIEL, 2007;  HIRATA, 2014; LUGONES, 2014). Queremos, 
pois, destacar que a perspectiva feminista não deve se limitar a uma 
preocupação com as desigualdades de gênero, mas pode englobar 
outras formas de desigualdades como raça, classe, sexualidade, co-
lonialidade e por isso não pode ser entendida apenas como uma 
questão identitária10. 

Nesse sentido, a pesquisa feminista pode ser identificada tanto 
por meio de temas e objetos, como também por uma reflexão episte-
mológica: do ponto de vista feminista, toda pesquisa científica é, de 
certa forma, um ato político, e, portanto, ideias como neutralidade 
científica obscurecem determinados vieses, esquecimentos e silencia-
mentos no processo de investigação e elaboração teórica. Entretanto, 
isso não corresponde a um fazer científico menos “rigoroso”, mais 
fluido ou subjetivo. Trata-se de um engajamento tanto com os méto-
dos e modos de fazer ciência, como uma percepção de que este é um 
ato situado em uma estrutura de poder-saber (HARAWAY, 1995). 

Desse modo, categorias analíticas são instrumentos mobiliza-
dos pelo feminismo, que é compreendido aqui como mais do que 
um campo de pesquisa, mas também (e principalmente) como uma 
perspectiva científica/epistemológica que está presente em (e orien-
ta) formas de fazer pesquisas e operar métodos. Como nos alerta 
Biglia (2014), a pesquisa feminista não envolve, necessariamente, o 
uso de instrumentos e métodos de pesquisa específicos, mas corres-
ponde a um uso coerente com os postulados feministas visando à 
produção de saberes rigorosos e sistemáticos sobre realidades que 

10  No capítulo “Contrapúblicos e os novos conflitos da esfera pública”, nesta obra, discute-se as 
elaborações de Nancy Fraser e suas reivindicações de que as pautas de gênero, entre outras, estejam 
aliadas à uma discussão redistributiva. Tais considerações são pertinentes quando destacamos neste 
capítulo a importância de considerar os feminismos e os estudos de gênero como uma perspectiva 
crítica às mais diversas desigualdades e ainda uma perspectiva epistemológica.  
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queremos conhecer mais ou dar novo enfoque a teorias e conceitos 
“canônicos”, aspecto também defendido por Matos (2008).     

Assim, a perspectiva feminista não consiste simplesmente em 
adicionar a experiência “das outras” (sendo essas todas e todos que 
não concentram os meios de formular pesquisas e se pronunciar 
sobre o mundo) mas em denunciar que o pensamento científico 
calcado em abstrações e universalizações consiste também em uma 
produção situada e, portanto, é limitada, localizada e permeada por 
relações de poder. Trata-se de um questionamento profundo sobre 
aquilo que é com frequência apresentado como atemporal e univer-
sal quando fundamentalmente são elementos conformados pelos 
valores e crenças daqueles que os formularam. 

Desta forma, o campo feminista é profundamente crítico às de-
sigualdades e também atento ao fato de que o pensamento científico 
não está imune a isso. A perspectiva feminista se configura, pois, em 
um comprometimento com a crítica ao universalismo, à neutralidade 
da ciência, às explicações binárias, aos essencialismos e às estruturas 
de dominação; trata-se de considerar que estruturas sociais e políticas 
desiguais impactam a produção do conhecimento e a conformação 
de um campo científico. Tendo em vista o exposto, na próxima seção 
passamos à análise da produção recente da Ciência Política brasileira, 
considerando as discussões mobilizadas na presente seção.   

O caso: estudos feministas e de gênero na 
Ciência Política brasileira 

A análise desenvolvida a seguir dialoga de forma muito próxi-
ma com o levantamento exaustivo apresentado por Matos (2016)11, 
que já aponta uma resposta importante para os questionamentos le-
vantados na Introdução. Segundo a autora, a institucionalização do 
campo dos estudos feministas e de gênero ainda encontra desafios 

11 A autora compilou as teses e dissertações defendidas entre 2000 e 2012, disponibilizadas no Banco 
de Teses e Dissertações da CAPES e aquelas produzidas entre 2000 e 2015 nos programas de pós-
graduação classificados com as notas 5, 6 e 7 pela CAPES. As palavras-chave usadas na busca foram: 
gênero, mulher/mulheres, feminismos, movimentos feministas, teoria feminista, violência contra a 
mulher, Lei Maria da Penha, cotas, participação política, representação política e conferências de 
políticas públicas (MATOS, 2016, p. 354). 
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na área de Ciência Política, o que pode ser visto a partir dos dados 
por ela explicitados, que mostram 

um silenciamento ou quase ausência desses debates no âm-
bito da ciência política brasileira, o que nos revela que a 
entrada definitiva de tais temas na agenda de debates aca-
dêmicos e políticos nesse campo está ainda negligenciada 
(MATOS, 2016, p. 352).    

Esse diagnóstico é central para a análise aqui desenvolvida, uma 
vez que, para discutirmos a relação entre as teorias feministas e de 
gênero e a Ciência Política Brasileira é necessário mapearmos essa 
produção. Desta feita, evidencia-se de saída a pouca porosidade da 
Ciência Política brasileira aos temas discutidos na seção anterior, 
o que já indica a existência de limitações quanto às possibilidades 
de emergência de “novas perspectivas, novos projetos de pesquisa 
e prioridades” (SCHIEBINGER, 1999, p. 20) a partir do contato 
com as questões centrais para os estudos feministas e de gênero.  
Entendemos que para analisar a relação entre teorias e suas aplica-
ções e adaptações, é fundamental verificar se de fato essas teorias 
possuem ressonância nas pesquisas desenvolvidas. Para tanto, pro-
curamos isolar a produção nesta área específica, adotando os crité-
rios explicitados a seguir.   

Selecionamos as teses e dissertações produzidas no período de 
2000 a 2018 no âmbito dos programas de pós-graduação em Ciência 
Política reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal (Capes) e os artigos disponíveis na Plataforma Scielo, pu-
blicados pelos periódicos Dados (A1), Opinião Pública (A1), Sociologia 
e Política (A1), Cadernos Pagu (A2), Lua Nova (A2), Revista Brasileira de 
Ciências Sociais (A2), Revista Brasileira de Ciência Política (B1), Sociedade 
e Estado (B1), Revista Estudos Feministas (B1)12 entre 2008 e 2018. 
Optamos por limitar os dados à produção acadêmica da Ciência 

12 A classificação dos periódicos no Qualis da área está em parênteses. Optamos por utilizar as 
mesmas revistas pesquisadas por Matos (2016), à exceção da revista Política e Sociedade, que não 
estava indexada na plataforma de busca e foi substituída pela revista Opinião Pública.
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Política, considerando o documento de área da Capes13, que apresen-
ta as diretrizes para os programas de pós-graduação neste campo. 
A coleta de dados foi realizada no período de março a maio de 
2019. Análises anteriores (MATOS, 2016; MATOS; MARQUES, 
2010) nos serviram como base inicial, embora, como veremos na 
descrição da metodologia, os dados aqui apresentados tenham sido 
construídos a partir de critérios distintos, detalhados a seguir.  

A restrição da análise à pós-graduação é justificada dado o 
consenso entre analistas de que a Ciência Política brasileira se de-
senvolve e consolida a partir desse nível de ensino (MARENCO, 
2016; AVRITZER, 2016) e a ênfase na área em específico permite 
uma avaliação mais acurada da inserção dos estudos feministas e 
de gênero. Para a compilação dos dados relativos à produção da 
pós-graduação em Ciência Política, restringimos o levantamento 
aos cursos e programas acadêmicos em Ciência Política, excluindo, 
portanto, os mestrados profissionais e aqueles da área de Relações 
Internacionais14, Ciências Sociais e Sociologia Política.

Considerando a produção em nível de pós-graduação, partimos 
do banco de dados utilizado por Matos (2016)15, ampliando o período 
de tempo analisado para o intervalo de 2000 à 2018 e restringindo a 
análise aos estudos feministas e de gênero, considerando as seguin-
tes expressões de busca: mulher, mulheres, gênero, feminismo, feminista, 
levando em conta sua presença no título e/ou no resumo e/ou nas 
palavras-chave. Tal procedimento teve como objetivo garantir que 
as pesquisas realizadas dessem centralidade às perspectivas feminis-
tas e/ou de gênero. A escolha destes termos relaciona-se com a dis-
cussão apresentada na primeira parte deste texto e convergem com 
o argumento desenvolvido por Matos (2008), para quem é possível 
fazer uma distinção entre pesquisas em que há “teoria e gênero” e 
aquelas que se fundamentam em “teorias de gênero”. Como já ex-
plicitado, analisamos neste capítulo as pesquisas que se enquadram 

13 Disponível em:  http://www.capes.gov.br/images/documentos/Documentos_de_area_ 2017/39_ 
cpol_docarea_2016.pdf.

14 O capítulo de autoria de Mónica Salomón e Feliciano de Sá Guimarães neste volume apresenta 
dados relacionados à área de Política Externa. 

15  Agradecemos à autora pela disponibilização dos dados. 
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no segundo grupo, baseando-se em perspectivas feministas para se 
analisar fenômenos políticos. 

As plataformas utilizadas para a pesquisa foram o Catálogo de 
Teses e Dissertações da CAPES16, a Biblioteca Brasileira de Teses 
e Dissertações17 e o Portal Domínio Público18. Foram consideradas 
as variáveis nível de ensino, autoria, sexo da autora, data de defesa, 
orientadora, sexo da orientadora, instituição, nota atual do progra-
ma de pós-graduação, resumo e palavras-chave. Foram incluídas na 
análise 156 trabalhos de pós-graduação, o que corresponde a 120 
dissertações e 36 teses defendidas entre 2000 e 2018 em 19 institui-
ções de ensino superior nas cinco regiões brasileiras. Os programas 
incluídos na análise podem ser consultados na Tabela 1 abaixo:

Tabela 1. Programas de pós-graduação em Ciência Política incluídos na 
amostra

Instituição Região Nota Dissertações Teses Total

IUPERJ/IESP SE 7/6 4 3 7

UFF SE 4 3 0 3

UFG CO 3 1 0 1

UFMG SE 7 17 11 28

UFPA N 3 4 0 4

UFPB NE 3 1 0 1

UFPE NE 6 9 0 9

UFPEL S 4 5 0 5

UFPI NE A 1 0 1

UFPR S 5 9 0 9

UFRGS S 4 13 8 21

16  Disponível em: http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
17  Disponível em: http://bdtd.ibict.br/vufind/ 
18  Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaPeriodicoForm.jsp
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UFRJ SE 3 9 0 9

UFSCAR SE 5 7 0 7

UNB CO 6 13 6 19

UNICAMP SE 6 4 3 7

UNIEURO CO 3 12 0 12

UNILA S 3 2 0 2

USP SE 7 6 5 11

Total - - 120 36 156

Fonte: elaborada pelas autoras com base em Matos (2016) e dados coleta-
dos nas pesquisas.  

A partir da Tabela 1 é possível observar que os trabalhos re-
lacionados aos estudos feministas e de gênero se concentram na 
UFMG (28), seguida pela UFRGS (21) e UnB (19)19. As pesquisas se 
concentram nos programas de nota 6 e 7 (80 ou 51,28%) e na região 
Sudeste (72 ou 46,15%), enquanto o menor volume de trabalhos 
está na região Norte (4 ou 2,56%), quadro que espelha a desigual-
dade regional na pós-graduação em Ciência Política (CAPES, 2016). 

Considerando a média de trabalhos produzidos, tem-se 8,21 
trabalhos de pós-graduação, 5,26 dissertações e 1,89 teses por ins-
tituição, em um  período de 18 anos, entre 2000 e 2018. Uma vez 
que nem todas as instituições analisadas ofertam formação em nível 
de doutorado, a média de dissertações pode ser um indicador mais 
adequado. Ainda assim, o volume de estudos feministas e de gênero 
na pós-graduação em Ciência Política é reduzido e concentrado. 

Entretanto, o Gráfico 1 indica que a produção é crescente e se 
concentra no período de 2014 a 2018, em que foram produzidos 98 
trabalhos ou 55,14% do total. 

19 As orientações nessas instituições também se concentram em três pesquisadoras específicas: 
Marlise Matos (UFMG), Jussara Prá (UFRGS) e Flávia Biroli (UnB). 
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Gráfico 1.  Teses e dissertações sobre estudos feministas e de gênero na 
Ciência Política brasileira segundo ano de defesa, 2000-2018

Fonte: elaborada pelas autoras com base em Matos (2016) e dados coleta-
dos nas pesquisas.  

Note-se que o pico da produção se encontra em 2017 e que 
entre 2000 e 2003 essa foi bastante escassa. Uma interpretação pos-
sível para estes dados é de que a produção feminista na Ciência 
Política acompanha(va) o processo de consolidação da democracia 
brasileira, o que reforça a caracterização dos estudos feministas e 
de gênero como teoria em movimento ou movimento em teoria, 
conforme exposto na seção anterior.

Os anos 2000 são identificados pela chamada “onda rosa”, 
expressão que se refere aos novos governos à esquerda na região 
(PANIZZA, 2006; MATOS, 2014; ALVAREZ, 2014). Segundo 
Marenco (2006), a ascensão do Partido dos Trabalhadores ao execu-
tivo nacional marcaria o fim do processo de transição democrática 
no Brasil, já que seria o momento em que um partido que fez opo-
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sição ao regime autoritário desde sua fundação consegue vencer as 
eleições para a presidência da República. 

Os anos de 2003 a 2016 são também marcados pelo “ativismo 
institucional”, em que feministas ocuparam cargos da burocracia 
governamental com o propósito de promover agendas políticas pro-
postas por movimentos sociais (ABERS; TATAGIBA, 2014), prin-
cipalmente por intermédio da Secretaria de Políticas para Mulheres, 
criada em 2003. Esse processo de emergência de um “feminismo 
estatal”, através de um processo de gender mainstreaming, foi aponta-
do por Matos (2014) como característico da quarta onda feminista 
emergente na América Latina. 

Ademais, segundo Alvarez (2014) e Matos (2014), em se tra-
tando do movimento feminista, outra característica desta fase mais 
recente seria o chamado sidestreaming das ideias e práticas feministas. 
A expressão se refere a fluxos horizontais de difusão e debate femi-
nista que operam de diferentes lugares do feminismo (feminismos 
camponês, negro, lésbico, etc.). Alvarez (2014) define o sidestreaming 
feminista como o processo em que  o movimento se espalha  “ho-
rizontalmente em um amplo conjunto de comunidades, de classes, 
raciais e étnicas e arenas sociais e culturais” (ALVAREZ, 2014b, p. 
68), o que torna o feminismo ainda mais plural e heterogêneo tanto 
em suas pautas e reivindicações, como forma de ação política. 

Assim, nos anos 2000, destacaram-se ações de um “feminis-
mo estatal participativo”, ou ativismo institucional, organizações 
de advocacy feminista, bem como a multiplicação das estratégias dos 
movimentos feministas populares e periféricos. Observamos a efer-
vescência de um movimento que, nos últimos anos, articula diferen-
tes pautas e ações.  

Como forma de avaliar se a produção acadêmica na Ciência 
Política acompanhou esse processo, analisamos as teses e dissertações 
produzidas entre 2000 e 2018, classificando-as segundo “outra área te-
mática”, considerando aquelas que compõem a Associação Brasileira 
de Ciência Política20, segundo as palavras-chaves dos trabalhos, seus 

20 Para  a descrição das áreas temáticas, ver: https://www.google.com/search?client=safari& rls=en&
q=%C3%A1reas+tem%C3%A1ticas+abcp&ie=UTF-8&oe=UTF-8. 
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títulos e o nome do programa de pós-graduação em que foram defen-
didos, sucessivamente. A Tabela 2 detalha essas informações: 

Tabela 2.  Teses e dissertações sobre estudos feministas e de gênero na 
Ciência Política brasileira segundo área temática, 2000-2018

Área Dissertações Teses Total

Comportamento político 3 1 4

Comunicação política e opinião pública 14 4 18

Eleições e representação política 10 0 10

Estado e políticas públicas 25 8 33

Instituições políticas 23 3 26

Participação política 23 9 32

Política e economia 1 0 1

Política, direito e judiciário 2 1 3

Segurança pública e democracia 11 1 12

Teoria política 4 7 11

Sem informação* 4 2 6

Total 120 36 156

Fonte: elaborada pelas autoras com base em Matos (2016) e dados coleta-
dos nas pesquisas.

A tabela acima mostra que as pesquisas de mestrado sobre es-
tudos feministas e de gênero se concentram nas áreas de Estado e 
políticas públicas, Participação política e Instituições políticas. Já as 
pesquisas de doutorado se concentram nas áreas Participação políti-
ca, Estado e políticas públicas e Teoria Política. Considerando o ex-
posto, pode-se afirmar que os resultados relativos à distribuição por 
área temática reforçam o argumento de que os estudos feministas e 
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de gênero na Ciência Política brasileira acompanham o processo de 
consolidação democrática e os processos de sidestreaming e mainstrea-
ming dos feminismos no Brasil, evidenciando a proximidade entre 
ativismo feminista, temas da agenda pública e produção acadêmica. 

Nesse sentido, é importante destacar que dentre os estudos vol-
tados à área de participação, esses têm como objetos os ativismos e 
movimentos feministas e também as instituições participativas que 
emergem no processo de democratização do país, considerando as 
possibilidades e limites dos processos de inclusão democrática e con-
solidação da democracia face às persistentes desigualdades presentes 
na sociedade brasileira. As pesquisas voltadas às políticas públicas e 
à segurança pública e democracia são fortemente influenciadas pela 
criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres e o processo de 
difusão de políticas públicas voltadas à igualdade de gênero em dis-
tintas áreas, destacando-se aquelas relacionadas ao enfrentamento da 
violência e sua relação com a legislação e a atuação do sistema de 
justiça, em especial com a promulgação da Lei Maria da Penha, o que 
indica a centralidade política e pública de questões tradicionalmente 
tidas como privadas, como o tema da violência de gênero.

 Referente às instituições políticas, destacam-se as análises sobre 
o poder legislativo, incluindo os estudos sobre a atuação de legislado-
ras e da bancada feminina e os estudos sobre o poder executivo, em 
níveis nacional e municipal21, o que indica uma atenção à sub-repre-
sentação de mulheres na política institucional e os desafios que a au-
sência de mulheres dos espaços de poder e tomada de decisão coloca 
à democracia brasileira. Desta feita, percebe-se que temas caros aos 
estudos feministas e de gênero ganham relevância na produção da 
Ciência Política brasileira, ampliando ainda a percepção sobre o que 
é política, ao tensionar as fronteiras entre público e privado e ao evi-
denciar aspectos centrais para a consolidação da democracia no país. 

Com relação aos casos analisados, há presença de outros países 
além do Brasil, com destaque para a América Latina: El Salvador, 
Tunísia, Nicarágua, Argentina, Uruguai, México, Inglaterra e França 

21  Provavelmente, a ausência de estudos sobre os executivos estaduais se relacione à quase ausência 
de governadoras no Brasil, já que no pós-1988 foram eleitas apenas 9 mulheres para esse cargo. 
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são tomados como objetos de estudo. Entretanto, a maioria dos tra-
balhos diz respeito ao cenário nacional, o que também replica caracte-
rística da Ciência Política brasileira, em que as pesquisas comparadas 
são ainda escassas (CASTRO SANTOS; COUTINHO, 2002). 

Finalmente, importante dizer que o pluralismo temático que 
marca a produção da Ciência Política brasileira (MARENCO, 2016; 
AVRITZER, 2016) também se apresenta nos estudos feministas e 
de gênero. Isso pode ser observado a partir da análise de conteúdo 
baseada nos resumos das teses e dissertações que compõem nossa 
amostra, realizada a partir do software Iramuteq22. A partir de uma 
Análise de Correspondência Hierárquica, o programa cria as classes 
de palavras a partir da proximidade das mesmas, calculadas por um 
teste qui-quadrado. A análise textual do corpus23 criado a partir dos 
resumos dos trabalhos de pós-graduação deu origem a dois subcorpus, 
um composto pela classe 1 e outro composto pelas classes 2, 3, 4 e 5. 

Ademais, o dendrograma (Gráfico 2) apresenta as palavras mais 
comuns em cada classe em fonte maior, com um movimento decres-
cente das mais até as menos frequentes. Nesse sentido, as primeiras 
palavras são as mais características de cada classe. Os percentuais pre-
sentes no gráfico indicam a distribuição das palavras analisadas entre 
as classes. Destaca-se assim, que dentro do universo analisado (156 re-
sumos de teses e dissertações da área de gênero e feminismo) as clas-
ses 1 e 3 são as mais frequentes, correspondendo cada uma a 26,6% 
e 26% de frequência nos resumos, seguidas da classe 4 com 24,4%.  

22  Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires. 
23  O banco de dados construído a partir de Matos (2016) e atualizado conforme procedimentos explicitados 

acima subsidiou a análise dos resumos das dissertações, teses e artigos, que foram formatados para 
compor um corpus textual, tendo como objetivo sua análise com o auxílio do Iramuteq. 
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Gráfico 2.   Classificação dos resumos das teses e dissertações sobre estu-
dos feministas e de gênero na Ciência Política brasileira, 2000-2018

Fonte: elaborada pelas autoras com base em Matos (2016) e dados coleta-
dos nas pesquisas.

A classe 1 se aproxima das áreas temáticas Instituições políti-
cas e Eleições e representação política, incluindo termos relativos 
ao poder legislativo (deputado, legislativo, comissão, legislatura, câ-
mara) e às campanhas eleitorais (candidato, eleitoral, eleição, cam-
panha). Esse quadro indica que os estudos feministas e de gênero 
produzidos no âmbito da Ciência Política brasileira se debruçam 
sobre um limite importante da nossa democracia, qual seja, a re-
presentação política de mulheres, o que se constitui como um dos 
obstáculos à consolidação do regime democrático e um problema 
relativo à qualidade da democracia (SACCHET, 2012; REZENDE, 
2017). Além disso, a sub-representação de mulheres na política for-
mal ou na “alta política” remete à imbricação entre gênero e política, 
destacada por Scott (1995 [1986], p. 92). 
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Tais temas também têm se destacado na produção internacio-
nal, dando origem a estudos comparados voltados à identificação 
de instituições e práticas mais inclusivas, como apontam os estu-
dos produzidos pela Rede Internacional de Pesquisa em Feminismo 
e Institucionalismo (Feminism and Institutionalism International 
Network - FIIN24). Assim, a adoção da perspectiva de gênero na 
Ciência Política pode impulsionar o desenvolvimento de análises 
comparadas, em diálogo com a crescente produção internacional 
sobre a eficácia de sistemas eleitorais e tipos de organizações parti-
dárias para a inclusão de mulheres e outras minorias. 

Importante destacar também a ênfase dada às instituições e nor-
mas informais pela FIIN, tema que poderia contribuir tanto para 
a compreensão da ineficácia das cotas eleitorais para mulheres no 
Brasil, por exemplo, como para a ampliação do objeto dos estudos 
sobre instituições políticas e sobre mudança institucional, além do 
estímulo ao desenvolvimento de metodologias adequadas para a in-
vestigação de tais temas. Nesse sentido, como a persistência de de-
sigualdades de gênero (para citar apenas esse marcador, dentre os 
muitos elencados anteriormente) é moral e legalmente indefensável 
no contexto das democracias contemporâneas, devemos considerar 
que existem práticas e instituições organizadas informalmente e re-
produzidas “naturalmente” em práticas cotidianas, “invisíveis”, o que 
abre lugar para uma agenda de pesquisa profícua e instigante, já que, 
como afirmam Mackay, Kenny e Chappell (2010, p. 576), a influência 
de instituições informais e sua interação com regras formais tem sido 
pouco teorizada e mesmo subestimada nos estudos neoinstituciona-
listas25, aspecto que também é válido para a produção brasileira. 

Já na classe 2, as palavras em destaque se referem a outros 
marcadores sociais, o que indica que há, na produção nacional, a 
incorporação de uma perspectiva feminista que atenta a outras desi-
gualdades que não apenas o gênero, dimensão fundamental tratada 
na seção anterior. Nesse sentido, ainda que os estudos sobre ques-

24  Disponível em: http://www.femfiin.com.
25  Esse parágrafo foi adaptado de Rezende (2015). 
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tões raciais sejam escassos na Ciência Política nacional26,essa é uma 
temática  presente no campo dos estudos feministas e de gênero, o 
que mais uma vez aponta para a centralidade dos desafios associa-
dos às desigualdades estruturais presentes na sociedade brasileira e 
sua relação com a democracia. No entanto, ainda são poucas as pes-
quisas, mesmo no campo dos estudos feministas e de gênero, que 
se voltam a outras desigualdades ou aos efeitos da interação entre 
diferentes marcadores na produção de desigualdades políticas27. 

A classe 3 é caracterizada pela presença de termos que remetem 
à área temática Participação política, tendo destaque as palavras pú-
blico, esfera, espaço, conselho, conferência e participação. Uma vez 
mais os dados indicam a convergência entre os estudos feministas e 
de gênero desenvolvidos na pós-graduação em Ciência Política e os 
desafios da democracia brasileira, aqui representados pelas inova-
ções trazidas pela emergência das instituições participativas e de sua 
influência na reconfiguração das relações entre sociedade e Estado. 
Além disso, a incorporação da perspectiva de gênero nos estudos 
sobre participação permite analisar temas importantes como ativis-
mo institucional ou feminismo estatal, que também se destacam na 
produção internacional28. 

Na classe 4 vemos a predominância de termos relacionados à 
área temática Teoria política e a relação entre teoria feminista, mo-
vimentos feministas e justiça,  temas explorados na primeira seção 
deste capítulo. Entendemos que a área de teoria política é, apesar das 
disputas presentes em todo campo, uma área institucionalizada na 
ciência política brasileira, contando com tradicionais grupos e linhas 
de pesquisa que se debruçam sobre distintas tradições de pensamen-
to político. Como veremos a seguir, é na  área de teoria política que 
se concentram o maior número de artigos publicados, o que pode 

26  Prova disso é que apenas em 2018, durante a realização do XI Encontro da Associação Brasileira 
de Ciência Política, foi proposta a criação de uma área temática voltada às políticas e relações raciais. 
Uma reflexão mais aprofundada a este respeito é apresentada no último capítulo deste livro, “Raça 
e política no Brasil: teorias em ocaso”.

27 Alvarez (2014) aponta como a questão racial foi marginalizada também no campo discursivo dos 
feminismos brasileiros, o que aconteceu também na produção acadêmica feminista no país, a 
despeito das importantes contribuições de autoras como Lélia Gonzalez e Sueli Carneiro. 

28  A exemplo da Rede de Pesquisa em Políticas de Gênero e Estado (Research Network on Gender Politics and  
the State). Disponível:  https://pppa.wsu.edu/research-network-on-gender-politics-and-the-state/).  
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indicar que essa é uma porta de entrada ou de comunicação entre as 
discussões de gênero e feminismo na ciência política brasileira. 

Por fim, a classe 5 se caracteriza pela proximidade com as áreas 
temáticas Estado e políticas públicas e Segurança pública e demo-
cracia, tendo destaque o tema da violência e a Lei Maria da Penha. 
Também aqui há uma aproximação entre o campo dos feminismos, 
as pesquisas na área de Ciência Política e os desafios da democracia 
brasileira, que impõe o questionamento das fronteiras entre público 
e privado, a importância da atuação do Estado e da implementa-
ção de políticas públicas para a superação da violência de gênero. 
Entretanto, essa atenção é ainda incipiente, dado que essa classe está 
presente em apenas 10,9% das teses e dissertações analisadas, sendo 
a menos frequente de todas.

Evidencia-se, assim, que dentre as teses e dissertações da área de 
gênero e feminismo há uma predominância dos temas mais tradicional-
mente centrais da Ciência Política, de modo que as classes que tratam 
de eleições, esfera pública, instituições, participação política e teorias 
são as mais recorrentes. Assim, mesmo nos estudos  de gênero e femi-
nismos, temas como sexualidade, corpo e política, reprodução social,  
violência, raça e interseccionalidades, mantêm-se como marginais. 

Observa-se assim que, ainda que haja diversos obstáculos à insti-
tucionalização dos estudos de gênero e feministas na Ciência Política 
brasileira (HEILBORN; SORJ, 1999; MATOS) os resultados aci-
ma indicam que esse campo disciplinar  pode vir a ganhar com o 
fortalecimento das reflexões feministas e de gênero, a exemplo do 
que já acontece (não sem desafios) em áreas canônicas dessa ciência, 
como os estudos sobre instituições políticas (MACKAY; KENNY; 
CHAPPELL, 2010; CHAPPELL; WAYLEN, 2013; WAYLEN, 
2014), em outros países. Além disso, questões que são próprias aos 
estudos feministas, como atenção às intersecções entre diferentes 
marcadores sociais e diferentes formas de opressão, poderiam ofere-
cer uma perspectiva mais complexa sobre os fenômenos da política. 

Passando às análises das publicações em periódicos, destacamos 
que a construção do banco de dados teve como fonte a plataforma 
Scielo e se pautou pelas expressões de busca gênero, feminismo, feminista e 
mulher. Para definir as publicações da área, avaliamos os currículos das 
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autoras e incluímos aquelas que tiveram algum tipo de formação em 
nível de pós-graduação em Ciência Política e/ou aquelas que atuaram/
atuam em programas de pós-graduação da área. Foram excluídas as 
publicações de autoria de estrangeiras/os, aquelas que tratavam de ou-
tros casos que não o Brasil29, bem como artigos de autoria de pesquisa-
doras reconhecidamente dedicadas a outras áreas do conhecimento30. 

Assim, da amostra inicial de 770 artigos, classificamos 97 como 
pertencentes à área de Ciência Política, o que significa uma média 
de 9,7 artigos publicados por revista nos dez anos analisados, cerca 
de (apenas) um artigo por ano, por revista.  Certamente, os proce-
dimentos de coleta de dados implicam em vieses na seleção dos ar-
tigos31, mas o primeiro achado relativo à análise das publicações em 
periódicos reforça o quadro apresentado por Matos (2016), já que a 
maioria dos textos encontrados foi produzido por membros de ou-
tras áreas disciplinares, em especial, pela Saúde Coletiva, Psicologia, 
Educação, Sociologia e Antropologia. 

Importante observar que, apesar deste fato, encontramos um 
número superior de artigos em comparação com a pesquisa de 
Matos (2016), ainda que o período investigado tenha sido mais curto 
que aquele coberto pela autora (1994-2014). Tal achado pode estar 
relacionado ao caráter recente do processo de institucionalização 
dos estudos feministas e de gênero na Ciência Política brasileira, 
já que 40 dos 97 artigos (ou 41,23%) foram publicados entre 2015 
e 2018. Tal fato pode ainda se referir à inclusão da revista Opinião 
Pública, em que foram publicados 13 dos artigos analisados, o que 
corresponde a 13,4% do total, como mostra a Tabela 3. 

29  Artigos que incluíam comparações entre Brasil e outros países foram analisados. 
30  Como as pesquisadoras Guita Grin Debert e Maria Filomena Gregori, que apesar de terem pós-

graduação em Ciência Política, atuam na área de Antropologia. 
31  Um desses vieses se refere à produção em Política Internacional e Política Externa, uma vez 

que nossa amostra não inclui periódicos de referência nessas áreas. Agradecemos à colega Mónica 
Salomón pela nota. 
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Tabela 3. Artigos sobre estudos de gênero e feminismos publicados, por 
periódico e ano, 2008-2018

Periódico 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total

Cadernos 
Pagu

1 0 1 0 1 6 0 0 1 0 10

Dados 1 1 1 0 0 0 2 2 0 0 7

Lua Nova 0 0 1 0 0 1 1 1 2 1 7

Opinião 
Pública

1 2 0 1 0 2 1 2 2 2 13

RBCP 0 0 0 2 2 2 4 0 2 0 12

RBCS 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 5

REF 2 6 2 5 5 2 0 1 4 2 29

Revista de 
Sociologia 
e Política 

0 0 6 1 1 0 1 0 1 3 13

Sociedade 
e Estado

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Total 5 9 11 9 10 13 9 9 14 8 97

Fonte: elaborada pelas autoras com base nos dados coletados nas 
pesquisas.

Ao considerar apenas as revistas classificadas no estrato A1 
da Ciência Política incluídas na amostra (Dados, Opinião Pública e 
Sociologia e Política), encontramos 33 artigos e no estrato A2 (Cadernos 
Pagu, Lua Nova e Revista Brasileira de Ciências Sociais), encontramos 
22 publicações. Somados os artigos nos dois estratos superiores, 
temos 55 ou 56,7% do total de publicações. Entretanto, destaca-
-se em número de publicações a revista Estudos Feministas, com 29 
artigos (29,9%). Chama atenção o fato de que a revista que mais 
publica artigos de Ciência Política voltados aos estudos feministas e 
de gênero ser uma publicação voltada especificamente a tais temas 
e que não se enquadra nos estratos mais elevados quando se analisa 
o Qualis Periódicos da disciplina. Além disso, em duas publicações, 
Cadernos Pagu e Sociologia e Política, o volume de publicações se deve à 
organização de dossiês temáticos. 
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De toda forma, os dados indicam que as publicações relativas 
aos estudos feministas e de gênero se encontram em periódicos de 
prestígio, o que parece apontar para a qualidade das pesquisas rela-
tivas ao tema, cabendo o desenvolvimento de análises mais com-
preensivas e sofisticadas para analisar possíveis vieses de gênero nas 
publicações periódicas em Ciência Política, a exemplo do que fize-
ram Mathews e Andersen (2001) e Teele e Thelen (2017). 

As autorias convergem com a distribuição dos trabalhos de pós-
-graduação, concentrando-se na UnB (26 artigos). Com relação à classi-
ficação em outras áreas temáticas da ABCP, destaca-se a área de Teoria 
Política, com 39 artigos, seguida das áreas Eleições e Representação 
Política e Sociologia Política32, com 11 publicações cada. Tendo em vis-
ta a amostra, a ausência ou quase de publicações relativas aos estudos 
feministas e de gênero em algumas áreas temáticas da Ciência Política, 
como por exemplo Política e Economia, Política Externa e Política 
Internacional nos periódicos analisados aponta para a necessidade de 
compreender as causas desse quadro, que implicam não apenas para a 
marginalização de temas e questões relevantes para o fazer científico, 
indicadas na primeira seção deste capítulo, mas para uma limitação das 
pesquisas na Ciência Política brasileira, que correm o risco de escamo-
tear dimensões centrais na análise da política e da democracia, além 
de não traduzirem a pluralidade dos estudos feministas e de gênero 
desenvolvidos no âmbito da pós-graduação. 

Observa-se que a subárea mais permeável aos estudos de gêne-
ro é a de teoria política e, ainda que não seja possível determinar as 
causas dessa relação, a análise dos temas presentes nas publicações 
reforça os aspectos enfatizados na Introdução. Nesse sentido, o de-
safio a conceitos e temas fundantes da Ciência Política se apresenta 
na discussão sobre liberdade, autonomia, agência, divisão sexual do 
trabalho, família, maternidade, cuidado e aborto; na crítica a tradi-
ções do pensamento político, como liberalismo, republicanismo e 
marxismo. Há ainda estudos que se voltam à produção do conheci-
mento científico, enfatizando questões como o lugar da experiência, 

32  Foram classificados como pertencentes à área de Sociologia Política os artigos que tratavam de 
questões como trabalho, carreiras políticas e elites políticas. 
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as relações entre Norte e Sul globais e o papel das teorias de gênero 
na crítica à ciência. 

Com relação às referências mais mobilizadas, a Tabela 4 apre-
senta as vinte e uma fontes mais mobilizadas nos artigos classifica-
dos como pertencentes à área de Teoria Política:

Tabela 4. Referências bibliográficas mais recorrentes nos estudos de 
gênero e feminismos, 2008-2018

Autoras Frequência

Young, Iris M. 47

Pateman, Carole 46

Biroli, Flávia 44

Miguel, Luis Felipe 43

Phillips, Anne 37

Fraser, Nancy 37

Rawls, John 20

Matos, Marlise 20

Pinto, Celi R. J. 21

Pettit, Philip 19

MacKinnon, Catherine 18

Beauvoir, Simone 16

Bourdieu, Pierre 15

Elshtain, Jean B. 12

Butler, Judith 12

Alvarez, Sonia 12

Walby, Sylvia 11

Dworkin, Ronald 11

Scott, Joan 10

Saffioti, Heleieth 10

Fonte: elaborada pelas autoras com base nos dados coletados nas 
pesquisas.



409

Do total de referências dispostas na Tabela 4, apenas cinco 
são nacionais: Flávia Biroli (UnB), Luis Felipe Miguel (UnB), Celi 
Pinto (UFRGS), Marlise Matos (UFMG) e Heleieth Saffioti (USP). 
Entre autores/as internacionais, destacam-se Iris M. Young, Carole 
Pateman, Anne Phillips e John Rawls. 

Esse cenário converge com referências brasileiras centrais no 
campo dos estudos feministas e de gênero, pesquisadoras que se 
destacam também em sua dimensão organizacional, já que três das 
autoras mencionadas coordenam/ram a área temática dedicada ao 
tema na Associação Brasileira de Ciência Política. Importante notar 
também que a filiação institucional das autoras nacionais mais cita-
das nas referências dos artigos analisados converge com aquela rela-
tiva à produção na pós-graduação brasileira, o que indica mais uma 
vez que os estudos feministas e de gênero no Brasil se concentram 
em pesquisadoras e instituições específicas. 

Alinhavando: estudos feministas e de gênero, 
Ciência Política e democracia no Brasil 

Os dados aqui apresentados reforçam os achados de pesquisas 
prévias (MATOS, 2016; HEILBORN; SORJ, 1999), indicando um 
processo de inclusão marginal dos estudos feministas e de gênero 
na Ciência Política brasileira. Importante observar que isso ocorre 
a despeito da pluralidade temática presente nos estudos feministas 
e de gênero na área de Ciência Política e de sua convergência com 
questões fundamentais para a área e para se pensar os desafios da 
democracia brasileira, tais como representação política, a relação en-
tre desigualdades e as dinâmicas políticas e a análise da participação 
no Brasil pós-1988, apenas para citar alguns exemplos. 

Entretanto, há pouca ressonância das discussões teóricas femi-
nistas e de gênero no campo da Ciência Política, o que pode indicar 
uma centralidade de abordagens tradicionais sobre a política, o poder 
e o Estado, que refletem, como apontam Celis et al. (2013), que a 
produção na área da Ciência Política supervaloriza o estudo do poder 
e dos “poderosos”, o que implica, em contextos de grande desigual-
dade de gênero na política institucional e na prática científica, a ex-
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clusão das mulheres, como pesquisadoras e como temas de pesquisa 
(MATOS, 2016). Assim, observamos no Brasil um quadro semelhan-
te ao apontado por Freidenberg (2018) sobre a Ciência Política na 
América Latina, em que, apesar do crescimento substantivo dos fe-
minismos, a análise do poder e do funcionamento do sistema político 
sob o ponto de vista da presença ou ausência das mulheres tem sido 
limitada, o que reforça mais uma vez o diagnóstico de que a Ciência 
Política tem resistido à incorporar a perspectiva feminista. 

Levando em conta os dados e discussões realizadas nesta pes-
quisa, é possível afirmar que a relação entre teorias feministas e 
de gênero com a Ciência Política brasileira se concentra em áreas, 
instituições e pesquisadoras específicas. Com relação às primeiras, 
destacam-se as áreas de Estado e políticas públicas no âmbito da 
pós-graduação, impulsionada pela promulgação da Lei Maria da 
Penha, e Teoria Política, na produção nos periódicos analisados. 
Quanto às instituições, destacam-se UnB, UFMG e UFRGS, que 
conta(ra)m com programas de pós-graduação bem avaliados na área 
de Ciência Política e com a atuação de pesquisadoras que são re-
ferências nos estudos feministas e de gênero, como Flávia Biroli, 
Marlise Matos, Celi Pinto e Jussara Prá. 

Tais resultados apontam para questões estruturais ou organi-
zacionais da área, ou para aspectos relacionados à cultura científica 
(SCHIEBINGER, 1999 [2001]), tais como a (in)existência de linhas 
de pesquisa que incluam os estudos feministas e de gênero em pro-
gramas de pós-graduação, a abertura de periódicos da área a artigos 
voltados a tais temas, para além da organização de dossiês e a neces-
sidade do desenvolvimento de ações afirmativas ou de mentoria33, 
que incentivem que a produção sobre gênero e feminismos em nível 
de pós-graduação possa se reverter em publicações em periódicos. 
Ademais, o cenário retratado a partir dos dados apresentados neste 
capítulo apontam para a centralidade de “atores críticos” (CHILDS; 
KROOK, 2006), ou seja, pesquisadoras que, a despeito de contex-
tos institucionais pouco receptivos, desenvolvem ações para avançar 
a área de estudos feministas e de gênero. 

33  Para estratégias nesse sentido, ver: https://web.apsanet.org/cswp/resources/.
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Diante disso, cabe considerar em análises futuras os condicio-
nantes desse quadro, atentando, como aponta Schiebinger (1999 
[2001]), para a cultura científica da Ciência Política brasileira e 
questões organizacionais, relacionadas à estrutura da pós-gradua-
ção, como a presença de linhas de pesquisa, currículos e cursos que 
acolham os estudos feministas e de gênero e mesmo a criação de 
subáreas de financiamento que considerem tal campo34, assim como 
foi feito a partir da criação da área temática Gênero, democracia 
e políticas públicas no âmbito da Associação Brasileira de Ciência 
Política. Nesse sentido, cabe avaliar também o impacto de criação 
da AT na produção da Ciência Política nacional e na presença não 
apenas dos estudos feministas e de gênero nos encontros da ABCP, 
mas também na presença de cientistas políticas em eventos aca-
dêmicos da área, o que parece ser ainda um desafio (MARQUES, 
2016; FREIDENBERG, 2018). 

Finalmente, é preciso reforçar que tais iniciativas levariam a um 
maior vigor da Ciência Política produzida no Brasil, na medida em 
que esta se abriria para temas e problemas que estão intimamente 
relacionados a desafios prementes colocados às democracias con-
temporâneas, tais como a relação entre desigualdades e democracia 
e as possibilidades e desafios de consolidação dessa última face às 
primeiras, a operação de instituições informais e sua relação com 
regras formais, o que poderia lançar novas luzes ao tema clássico 
da imbricação e tensão entre agência e estrutura, apenas para pon-
tuar algumas questões. A devida atenção às perspectivas feministas 
permitiria, sobretudo, alargar os conceitos de política de poder, o 
que possibilitaria analisar de forma mais adequada, por exemplo, 
a associação entre criminalização do gênero e dos feminismos, a 
reconfiguração do capitalismo internacional e a crise da democracia 
em escala global (KOVÁTS; PÕIM, 2015, BROWN, 2006). 

34 Aspecto já apontado por Matos (2016). 
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