
FEMINISMO E COÑECEMENTO 
Da experiencia das mulleres ao cíborg 

       
 
 
“Feminismo e coñecemento” (Edicións Espiral Maior Universitas, 2003) é un libro de 
análise e reflexión sobre as relacións entre “ciencia e xénero” e, máis en concreto, 
sobre unha parte deste campo denominada “epistemoloxía feminista”. Relacións 
entre ciencia e xénero que desembocan -como non- no mundo do político; é dicir na 
reflexión sobre os valores e o benestar, sobre a xustiza e a calidade de vida, sobre o 
presente e o futuro das poboacións. E todo desde unha perspectiva de xénero. 
                   
A autora da obra, Carme Adán Villamarín –filósofa e feminista galega e, na 
actualidade, Secretaria Xeral de Igualdade da Xunta de Galiza-, vai realizando un 
achegamento ó tema da construcción do coñecemento científico partindo das 
correntes anglosaxonas máis destacadas da perspectiva feminista.   
                         
Non cabe dúbida que este libro precisa dunha lectura detida e fonda para quen se 
achega por primeira vez ó mundo da epistemoloxía feminista, mundo xa complexo e 
rico en perspectivas a  pesares de datar os seus estudos de pouco máis que unha 
década1. A gratificación, non obstante, non se deixa esperar: resulta  un estudo 
comparativo moi documentado e exhaustivo das diferentes correntes 
epistemolóxicas que ofrece un panorama amplo dos debates actuais. Asemade 
consigue gañar o interese de quen vai entrando nas súas páxinas ó ir abrindo 
perspectivas sobre cuestionamentos de importancia, para científic@s e/ou 
feministas interesad@s pola construción do coñecemento, así como polo acceso á 
realidade co soño de enchela de xustiza, felicidade e beleza para todas e todos. 

Nun primeiro momento, faremos un resume do percorrido discursivo que vai 
realizando a autora a través dos diferentes capítulos do libro, para rematar 
realizando uns breves comentarios a partir das suxestións que a súa lectura foi 
suscitando.           

A) O LIBRO   

0. INTRODUCIÓN:  

 O acceso das mulleres ó coñecemento foi impedido históricamente de diferentes 
xeitos. Ademais o legado do saber que reciben as mulleres do século vinte ten 
faciana masculina.  

 Ante estes feitos as mulleres e os movementos de mulleres foron encetando 
variadas vías de resistencia e transformación. Entre as mesmas destaca o interese 
pola ciencia desde unha perspectiva de xénero, xa que a práctica científica ten cada 
día maior incidencia na vida cotiá.      

                                           
1 Aínda que as publicacións fundacionais da epistemoloxía feminista datan de principios dos oitenta, a 
consolidación dos estudos de ciencia e xénero ten lugar a partir de 1990 



O campo de estudo resultante tomou a denominación de “ciencia e xénero”. O 
presente libro responde ó intento de análise e estructuración dunha parte deste 
campo: o que se denomina “epistemoloxía feminista”. 

Seguindo a proposta de Hilary Rose, recóllese unha periodización nos estudos de 
ciencia e xénero seguindo catro etapas: 

 - 1ª etapa: Por que tan poucas? Son revisións históricas, sociolóxicas e 
pedagóxicas realizadas nos anos setenta e oitenta que pretenden ver as causas da 
falla de mulleres no quefacer científico. Denuncian ademais a invisibilización 
daquelas mulleres que si tiveron acceso á elaboración científica  

 - 2ª etapa: Redescubrindo as irmás de Hipatía: son revisións históricas e análises 
das circunstancias sociais que propiciaron unha menor participación das mulleres 
nos diferentes ámbitos do coñecemento. Descobren a científicas esquecidas 
(biografías …) e analizan as tarefas das mulleres na ciencia. Pregúntanse que hai na 
nas mulleres que lles impide facer ciencia, ou que hai na ciencia que impide a 
participación das mulleres    

 - 3ª etapa: Enfrontándose á ciencia patriarcal: son investigacións de finais dos 
setenta e durante a década dos oitenta. Perseguen mostrar os sesgos 
androcéntricos dunha mala aplicación do método científico e como determinados 
campos de estudo están sesgados (a primatoloxía, a neuroloxía ou a psicoloxía). 
Non posibilitan unha crítica global ó androcentrismo da ciencia 

 - 4ª etapa: Crítica feminista ó coñecemento científico: nesta etapa máis recente, 
as análises de xénero teñen por obxectivo reflexionar sobre as bases 
epistemolóxicas da ciencia: é a epistemoloxía feminista coas súas reflexións sobre o 
coñecemento feitas desde o feminismo. Estas teorizacións poñen en tea de xuizo a 
formulación clásica do coñecemento científico, cuestionando a noción de ciencia 
como obxectiva e libre de valores e connotacións socioculturais. Así, revisan 
conceptos como o de racionalidade, suxeito cognoscente, realismo e verdade … 

A taxonomía establecía por Sandra Harding a principios da década dos oitenta 
permite deseñar tres grandes áreas dentro da epistemoloxía feminista2: 

 1. Os empirismos feministas, con Helen Longino, Lynn H. Nelson e un grupo 
heteroxéneo de autoras que teñen en común a proposta dunha filosofía feminista 
naturalizada da ciencia 

 2. As teorías do punto de vista feminista, con Nancy Hartsock e os seus 
conceptos do privilexio epistémico e da EM, e con Sandra Harding, unha das figuras 
con maior proxección neste marco de pensamento 

 3. Propostas epistemolóxicas desde discursos afíns ás teses posmodernas, con 
Donna Haraway e a súa proposta da imaxinería cíborg, e Susan Hekman e a súa 
reflexión sobre feminismo e posmodernidade 

                                           
2 Que será a escollida pola autora para estructurar os tres primeiros capítulos do seu libro  



 Tres eixos marcan a exposición destas propostas: desdebuxar os lindes entre 
ciencia e valores, reconfigurar o suxeito cognoscente e reconceptualizar a 
obxectividade. 

 

1. EMPIRISMO FEMINISTA: DO CENTRO ÁS MARXES 

 O empirismo abarca varios séculos de historia da filosofía e formas moi variadas, 
partindo dunha idea compartida: a experiencia sensible xoga un papel importante na 
adquisición do coñecemento. 

 O feminismo da conta dun abano de movementos políticos e sociais, de teorías 
políticas, éticas, antropolóxicas, filosóficas, literarias e artísticas (entre outras) que 
teñen por denominador un ideal emancipador para as mulleres e as sociedades. 

 As representantes principais do chamado “empirismo feminista” son Helen 
Longino, Lynn Hankinson Nelson, Jane Duran, Louise M. Antony, Karthryn Pyre 
Addelson e Elizabeth Potter.        
  

1.1. O EMPIRISMO FEMINISTA: UNHA CONTRADICCIÓN EN TERMOS? 

a. O empirismo feminista espontáneo: os traballos precursores da epistemoloxía 
feminista que abriron campos novos de análise foron realizados fundamentalmente 
por biólogas e médicas no marco do empirismo (máis ben do positivismo). Mostran 
os sesgos na aplicación do método científico; isto é, corroboran que os valores teñen 
relación causal coa mala ciencia ou a ciencia practicada sen corrección 
metodolóxica. Son traballos que seguen dependendo dunha concepción empirista 
inxenua que non posibilitan unha crítica global ó androcentrismo da ciencia, e que se 
deron en chamar “empirismo feminista espontáneo”.  

b. O empirismo feminista filosófico: é un empirismo feminista de segunda fase. Tén 
influencia das científicas críticas coa ciencia e das teses máis radicais das teóricas 
do punto de vista. Aquí se enmarcan os traballos de Longino e Nelson, que asumen 
como  obxectivo prioritario analizar o coñecemento desde o papel que xogan os 
valores na construcción do mesmo. Estas autoras comparten unha definición do 
coñecemento científico como práctica social (tese afastada das afirmacións do 
positivismo lóxico); véndose abocadas a unha redifinición do par 
obxectividade/subxectividade e a reconfigurar o suxeito do coñecemento (alternativo 
ó cartesiano, que nega o corpo como categoría que intervén no proceso de 
formación da subxectividade). Así, unha como a outra (e en xeral tódalas empiristas 
feministas) optan por reconfigurar o suxeito apelando ó carácter social do 
coñecemento, converténdose a comunidade no verdadeiro suxeito cognoscente. 
Deste xeito, o coñecemento sería unha práctica comunitaria onde a obxectividade é 
máis un labor de consenso intersubxectivo que de adecuación. Isto vai sentar as 
bases para un reenfoque do binomio ciencia/política.     
    

    



1.2. HELEN LONGINO: A TRANSFORMACIÓN DESDE O CONSENSO 

Helen Longino é unha das representantes máis relevantes do empirismo feminista 
filosófico. Acomete a empresa de cambiar o coñecemento desde actuacións 
localizadas –feministas- en determinadas teorías ou campos de investigación. Para 
iso escolle como marco de traballo o “empirismo contextual”, a medio camiño entre a 
postura positivista e o holismo construtivista para poder establecer unha unión entre 
a experiencia sensible e os valores sociais e políticos.    
      

1.2.1. Coñecemento e experiencia: o empirismo contextual 

En palabras de Longino:  

 “É empírico no tratamento da experiencia como a base do coñecemento… É 
 contextual na súa insistencia na relevancia do contexto –tanto do contexto do 
 presuposicións que mantén o razoamento como do contexto social e  cultural que 
 sostén a indagación científica- …”  3 

Denomínase empirismo porque os datos non son construídos polos suxeitos, e 
accédese a eles mediante estimulacións sensoriais, mais eses datos só teñen 
relevancia evidencial dentro do contexto dunha comunidade de coñecemento que 
establece as teorías; de aí que sexa contextual. Esta proposta defende unha noción 
de experiencia como un proceso interactivo, a partir do que se configura unha noción 
de ciencia afastada do ideal de neutralidade.    

1.2.2. Coñecemento e valores: os criterios feministas: 

Así, Longino por en cuestión o ideal da ciencia neutral e libre de valores. Para ela o 
conxunto de supostos previos (ou presuposicións), recibidas mediante un trasfondo 
cultural e científico compartido, funcionan a modo de porta de entrada para os 
valores na producción do coñecemento científico. Diferencia entre valores 
contextuais e constitutivos (os primeiros son os propios do ambiente no que se 
desenvolve o coñecemento –as teorías-, e os segundos pertencerían ó contexto de 
descubrimento dunha teoría) e pretende desdebuxar esta distinción considerando 
que os valores contextuais teñen a capacidade de converterse en valores 
constitutivos das propias teorías e que son capaces de intervir así na formación do 
coñecemento (nas prácticas científicas, nas cuestións as que se establecen ou se 
ignoran, na descrición dos datos, nas presuposicións específicas e nas 
presuposicións globais da investigación).       
 
Ademais, fronte a posición de kuhn, que mantén o estatuto cognitivo para certos 
valores, Longino presenta unha alternativa que vai marcar a perspectiva feminista da 
súa filosofía, afirmando que certos valores alternativos con dimensión social poden 
servir de guía para a investigación científica (cara a consecución dunha ciencia máis 
igualitaria e democrática). Longino denomina a estes valores “virtudes feministas”. 
Propón así seis valores ou criterios feministas que poden axudar a elaborar unha 

                                           
3 Longino Helen, “Feminismo y filosofía de la ciencia” , citada en Carme Adán “Feminismo e 
coñecemento”, Espiral Maior Universitas, 2003, páx. 35 



ciencia desde unha práctica feminista (non unha ciencia feminista), anque a lista non 
está pechada nin é fixa: 
 
 - A adecuación empírica: denunciar contextos de suposicións sexistas que 
 non aplican estándares empíricos rigorosos 
 
 - A novidade: optar por teorías que se aparten das ben aceptadas para un 
 saber transformador que pretende a mellora dos seres humanos 
 
 - A heteroxeneidade ou diversidade ontolóxica: defender a pluralidade, 
 respectar as particularidades e individualidades e rexeitar as teorías da 
 inferioridade 
 
 - A aplicabilidade ás necesidades humanas: defender a prioridade para o 
 coñecemento aplicable ó benestar social e cara ás necesidades sociais e 
 humanas tradicionalmente a cargo das mulleres 
 
 - A difusión do poder: dar preferencia ás investigacións que incorporan 
 relacións mutuas (non de dominador/subordinado) e que propicien o control 
 democrático da investigación. 
 
Estes valores feministas permiten albiscar os sesgos androcéntricos das teorías 
vixentes. 
  
Longino proponse desfacer a dicotomía cognitivo-non cognitivo para mostrar a 
permeabilidade dos chamados valores cognitivos ós factores sociais; e polo tanto a 
unha concepción de infravaloración das mulleres e de todo o concomitante co 
feminino. 
 
Como consecuencia de todo isto, Longino conclúe que a tese da neutralidade 
política da ciencia é máis unha posición política que metodolóxica ou epistemolóxica. 
O obxectivo é facer ciencia como feministas ou “ciencia oposicional”. 
 
 “Son valores feministas non porque os compartan todas as mulleres, nin 
 todas as feministas, nin sequera porque sexan apoiados desde un grupo 
 feminista. Son valores feministas porque contribúen a lograr os obxectivos 
 feministas… son desexablemente universais. Permítennos  darnos conta de 
 que podemos afectar o curso do coñecemento … segundo os nosos 
 compromisos e valores político-ideolóxicos e que estes non son… 
 periféricos.”4 
 
1.2.3. Coñecemento e suxeito cognoscente: a ciencia como práctica social 
 
A cuestión do suxeito cognoscente xorde como unha reflexión necesaria. ¿Quen é o 
suxeito do coñecemento? O empirismo tradicional partía dunha aposta individual: 
presupoñía un suxeito libre e autónomo libre de valores sociais.  
 Segundo Longino existen diferentes estratexias feministas para sustituir o 
suxeito cognoscente da modernidade: a primeira consiste en cambiar por outro este 
                                           
4 Pérez Sedeño , citada en Carme Adán “Feminismo e coñecemento”, Espiral Maior Universitas, 
2003, páx. 43 



suxeito denominado universal, e que as feministas adxetivan de androcéntrico; 
cambio que vai depender das diferentes escolas feministas. A segunda estratexia, 
máis válida para Longino, consiste en multiplicar os suxeitos: os suxeitos 
cognoscentes son as “comunidades de coñecemento”. Isto é, o coñecemento 
constrúese non polos individuos, senón por unha comunidade dialóxica interactiva. 
Longino fuxe así das críticas ó subxectivismo que conleva introducir os valores na 
ciencia. A obxectividade non é unha propiedade entre os datos e un individuos, 
senón entre a comunidade e o obxecto de coñecemento. Longino maximiza así o 
papel da crítica social: as preferencias individuais e a subxectividade quedan 
minimizadas cando a comunidade científica chega a un consenso. Estas 
comunidades científicas comparten un contexto valorativo, social e cultural e deben 
ser quen de aplicar os criterios feministas co obxectivo de conseguir un 
coñecemento máis obxectivo e libre de intereses dominadores. 
 
 
1.3. LYNN HANKINSON NELSON: A RADICALIZACIÓN DA EVIDENCIA 
 
Pódese situar a Nelson dentro do empirismo feminista filosófico como epistemóloga 
feminista naturalizada. Ela mesma define a súa proposta como un “empirismo social 
feminista de corte quineano”.  
  
No seu escrito fundamental, o libro “Who Knows” (1990), asume como reto superar 
as críticas feministas á posibilidade dun empirismo feminista: dado que @s 
científic@s están instalad@s nun paradigma empirista, o diálogo debe darse dentro 
dun marco empirista no que se poidan escoitar as voces das mulleres. Nelson 
pretende establecer unha teoría da evidencia que sexa a pedra de toque dun 
empirismo feminista. 
 
 
1.3.1. Por qué apostar por Quine? 
 
Nelson parte do pensamento filosófico de W.V. Quine para avanzar nas pescudas 
feministas sobre o coñecemento. Quine -un empirista crítico cos principios do propio 
empirismo- permítelle a Nelson introducir críticas feministas no núcleo da filosofía da 
ciencia tradicional. Así, Quine critica dous dos principios básicos do positivismo 
clásico: 
 - A distinción entre verdades analíticas (fundamentadas no significado dos 
seus termos) e sintéticas (establecidas en relación ós feitos): segundo Quine non 
existe unha distinción cualitativa entre verdades. Formula un principio básico que 
denomina a carga teórica da observación 
 
 - O fundamentismo, ou defensa da posibilidade de formular o contido dos 
enunciados enteiramente en termos relativos á experiencia sensible. Formula un 
segundo principio básico: a infradeterminación das teorías pola experiencia 
 
Estes dous principios formulados por Quine son vistos polas autoras empiristas 
feministas como os alicerces dunha epistemoloxía feminista. 
 
Outro dos principios que fundamenta a filosofía de Quine é o naturalismo, 
consecuencia da ontoloxía materialista que postula que os obxectos físicos están aí 



independentemente do suxeito cognoscente e toman forma na configuración 
lingüística do mundo por parte dese suxeito. 
 
A Nelson parécelle moi interesante para o feminismo a tese de naturalizar a 
epistemoloxía, pois focaliza a atención sobre o suxeito cognoscente e o proceso 
evolutivo tanto biolóxico como cultural da especie. Isto permite establecer un 
continuo entre a ciencia e outras actividades dos seres humanos.  
    
Tamén ten moita importancia o holismo de Quine, que vai empregar como alicerce 
do seu empirismo social. 
 
 
1.3.2. Qué propostas feministas seguir? 
 
Nelson considera que o potencial da teoría feminista está en posibilitar a crítica dos 
marcos teóricos desde os que se establece o coñecemento, xa que as actividades e 
perspectivas identificadas coas mulleres foron ignoradas ou desvalorizadas na 
construción desde marcos teóricos. Logo cómpre revisar as teorizacións científicas e 
filosóficas á luz das experiencias e prácticas das mulleres.5 
 
Nelson, sen embargo, oponse a aceptar a existencia dun privilexio epistémico (como 
o formulan as defensoras da teoría do punto de vista) xa que sería unha porta aberta 
para o relativismo. Debe ser un obxectivo prioritario das reflexións feministas 
desenvolver unha teoría  da evidencia que permita dar razóns para escoller unha 
teoría fronte a outra. 
 
Desde a perspectiva desta autora, as críticas feministas á ciencia feñen 
desenvolvendo un papel crucial: subliña o carácter androcéntrico da linguaxe 
científica e critica os modelos e teorías onde as relacións de dominación ocupan un 
lugar central (teoría da evolución do home cazador …). 
 
 
1.3.3. Por qué non existe un abismo epistemolóxico entre os científicos e as 
feministas? 
 
Nelson considera vital para o feminismo incidir sobre a práctica científica, para 
conseguir unha ciencia menos dominadora e excluinte para as mulleres.  
  
Para fuxir do relativismo, establece unha teoría da evidencia para escoller entre 
teorías en competencia ou entre valores en disputa. Nelson, partindo da teoría 
quineana da evidencia e dunha concepción da filosofía da ciencia naturalizada6,  
defende unha filosofía feminista naturalizada da ciencia con dúas características: o 
                                           
5 Nancy Tuana defende que o empirismo de Nelson é unha ponte entre outros tipos de empirismo 
feminista e a teoría do punto de vista. Así supera a división da epistemoloxía feminista en tres tipos 
(empirista, do punto de vista e posmoderna) ó aportar unha nova noción de obxectividade que ten 
presente q experiencia como intersubxectividade, eliminando a división entre ciencia e política e 
introducindo as críticas feministas nas concepcións empiristas da ciencia. Citada en Carme Adán 
“Feminismo e coñecemento”, Espiral Maior Universitas, 2003, páx. 54 
 
6 Que establece que non hai separación entre a ciencia e outras disciplinas e que para facer 
epistemoloxía hai que empregar os resultados das ciencias empíricas 



énfase nas prácticas das científicas feministas e os seus resultados, e a suposición 
de que os valores e procesos políticos e sociais integran a ciencia. A evidencia 
quedaría así definida como constituída pola observación (estructurada polas teorías 
vixentes e outras teorías que xuntas constitúen a teoría vixente da natureza), 
incluíndo aquelas formadas por valores e crenzas sociais. 
 
O intento por definir a evidencia corre parello  á reflexión sobre o suxeito 
cognoscente. Nelson defende que son as comunidades epistemolóxicas o lugar 
onde se xera o coñecemento, porque a evidencia é social (é dicir, as nosas 
experiencias son sociais, e só dentro dunha comunidade as estimulacións sensoriais 
cobran sentido). Nas comunidades tamén se constrúen os patróns de evidencia. 
 
Os axentes da epistemoloxía son persoas que posúen un corpo determinado e están 
situadas nun contexto social e histórico específico. O xénero é un rasgo esencial dos 
axentes cognoscentes e tamén unha categoría analítica importante. O obxectivo é 
conseguir unha filosofía que valore a construcción sen caer no hiperconstructivismo 
que impide escoller entre versións diferentes do mundo. 
 
Nelson deixa aberta a posibilidade que de existan subcomunidades xeradoras de 
coñecemento que se desvíen dos estándares das primeiras comunidades. Algúns 
exemplos son as subcomunidades de filósofas feministas. 
 
 
1.3.4. Unha posición difícil: feminista e quineana 
 
Así, Nelson distanciase de dous puntos da filosofía de Quine que se presentan 
espiñosos para ela: a noción de suxeito, e o problema dos valores e da súa función 
na ciencia (éste último, aínda como tarefa pendente tanto para Nelson como para o 
resto das empiristas feministas). 
 
Jaggar e Harding estiman que non hai posibilidade de modificar estes e outros 
principios do empirismo porque son as propias condicións de posibilidade desta 
epistemoloxía, e que polo tanto esta non resulta unha concepción axeitada para un 
proxecto feminista. Nelson defende a posibilidade dun empirismo feminista sinalando 
que se debe acentuar a atención nas comunidades epistemolóxicas e non na 
natureza do coñecemento.   
 
A autora conclúe que o empirismo feminista non subverte o empirismo, mais 
fundamentalmente altérao. Con estas palabras, pode parecer que a perspectiva 
feminista é tan só un engadido corrector. E este é un dos puntos de máis tensión 
respecto a outras teses de epistemólogas feministas, especialmente as teóricas do 
PVF.         
 
1.4. NATURALIZACIÓN DA EPISTEMOLOXÍA FEMINISTA: JANE DURAN, LOUISE 
M. ANTONY, KATRYN PYRE ADDELSON E ELIZABETH POTTER 
 
Na actualidade cobra cada vez máis forza a converxencia entre as epistemólogas 
feministas e os desenvolvementos naturalizados da filosofía da ciencia, dando lugar 
á denominada “filosofía feminista naturalizada”. 



A relación entre epistemoloxía naturalizada e feminismo baséase na coincidencia de 
varios puntos: a preocupación por cómo adquiren o coñecemento os suxeitos, o 
abandono da diferencia entre contexto de xustificación e contexto de descubrimento 
ou a énfase na interdisciplinareidade. 
 
  
a. Jane Duran: Parte da proposta desta autora baséase en coñecer como operan os 
suxeitos cognoscentes. Analiza o carácter androcéntrico das correntes do último 
século que, segundo a tese que recolle de Fox Keller, descansa na estructura de 
xénero masculina que adquiren os rapaces durante a infancia e a adolescencia. De 
Susan Bordo destaca a crítica ó cartesianismo por ser a orixe do desprezo polo 
corporal que existe na consideración do coñecemento occidental. 
 
O traballo desta autora consiste fundamentalmente en recoller as críticas que 
Harding realiza ó empirismo, e destacar a existencia doutro tipo de empirismo que 
tenta superar os vellos principios e que se achega a posicións feministas. Duran 
afirma que si se pode empregar o empirismo, en concreto a filosofía analítica, para 
construír unha epistemoloxía feminista rastrexando nas versións máis recentes da 
epistemoloxía naturalizada.  
 
Algo curioso desta pensadora é que afronta a posibilidade de establecer unha 
epistemoloxía empirista desde a confluencia da teoría doPVF e a epistemoloxía 
naturalizada; concretamente sinala as teorías doPVF de Harstock e Flax das que 
recolle as súas análises sobre tres modos de funcionar propios das mulleres e 
construídas socialmente sobre a división do traballo: a contextualización, a 
conciencia comunicativa e a conciencia corporal. Para Harstock e para Flax a 
“experiencia das mulleres” é unha categoría epistemolóxica a ter en conta. 
  
Sobre estas características, Duran propón elaborar un modelo xinocéntrico 
naturalizado de xustificación epistémica que denomina CCP: Principios 
Comunicativos e Contextualismo. Oferta así unha teoría coherentista da xustificación 
que adxectiva de feminista. 
 
Finalmente apuntar como Duran nos enfronta coa necesidade de non desperdiciar o 
traballo empirista feito ata o dagora, e de relacionalo coas achegas feministas 
artelladas desde a teoría do punto de vista.    
 
Parece caer en certo esencialismo ó presupoñer as características de 
contextualidade, comunicación e corporeidade como propias de todas as mulleres e 
case por natureza (cercanía maior das mulleres á dor ou á vida polo feito de ser 
dadoras da vida …).  
 
 
b. Louise M. Antony: É autora dun dos traballos que expón con maior claridade os 
problemas de negar a tradición empirista polo seu carácter falocrático e a perda que 
isto suporía para a epistemoloxía feminista. Defende así que algunhas correntes da 
filosofía analítica (como a de Quine) son axeitadas para o proxecto feminista.  
  
Duran presenta unha concepción substantiva da epistemoloxía que permita discernir 
entre aqueles achegamentos específicamente feministas dos que non o son 



(cuestión que ten unha longa tradición de debate tanto dentro do feminismo 
académico como nos movementos da rúa). 
  
Considera, ademais, que non debe haber unha epistemoloxía propiamente feminista, 
senón un desenvolvemento feminista dunha epistemoloxía asentada e que funciona.   
 
O obxectivo de Duran é mostrar as vantaxes dunha epistemoloxía con perspectiva 
feminista e oporse  á idea de que as correntes dominantes son irremediablemente 
falocéntricas. Para superar o “paradoxo dos sesgos” cómpre dispoñerrealista da 
verdade que permita desenmascarar os sesgos “malos” (que fan descricións menos 
verdadeiras do mundo sesgadas polo imperialismo deformante das teorías 
dominantes) e axudar a artellar o coñecemento sobre sesgos “bos” (que fan 
descricións máis verdadeiras do mundo). 
  
As teorías feministas son mellores son mellores porque son máis verdadeiras; polo 
tanto, o que necesitamos é unha teoría da verdade para poder desentrañar cal é o 
coñecemento verdadeiro (un deles é o naturalizado). 
 
O traballo de Duran é quizabes máis interesante polos problemas que pon enriba da 
mesa que pola solucións que apunta. Podería incluírse dentro do chamado 
empirismo feminista espontáneo xa que, desde a súa perspectiva, o traballo 
feminista non transforma a epistemoloxía, senón que realiza unha labor correctora. 
Segundo as súas palabras é precisa primeiramente unha transformación política da 
sociedade na que se da o coñecemento. 
 
 
c. Elizabeth Potter e Kathryn Pyne Addelson: Son dúas pensadoras que se moven 
no campo dunha naturalización da socioloxía do coñecemento científico e que 
perciben como necesario tomar as comunidades como suxeitos de coñecemento. 
 
Addelson, partindo de que o coñecemento é un proceso social e dinámico elaborado 
por comunidades epistémicas, defende que o labor da epistemoloxía feminista é 
chegar a entender cómo operan os coñecedores-facedores non procesos de 
coñecemento, para poder socavar a orde establecida, subverter a dominación 
masculina  e servir así os intereses das mulleres. 
 
Nunha liña semellante, Potter defende que é necesario estudiar cómo os científicos 
elaboran o coñecemento (desde unha dimensión histórica e social da práctica) para 
entender a dimensión de negociación que se da. 
  
Para ela o labor da filosofía non é meramente descritivo, senón que existe un 
compoñente normativo. Pretende mostrar cómo a ciencia non é mellor se se entende 
como neutral, senón se está conformada seguindo os valores non cognitivos máis 
axeitados. Así, opónse á concepción clásica de que só a “mala ciencia” está 
relacionada cos valores, fronte á “boa ciencia” neutral. Xa que logo, a ciencia pódese 
cualificar de “boa” polos valores que interviron na súa elaboración.  
  
En conclusión, a función da epistemoloxía feminista é mostrar cómo a política de 
xénero inflúe na ciencia. 
 



1.5. ALGUNHAS REFLEXIÓNS SOBRE O EMPIRISMO FEMINISTA 
 
Cómpre sinalar algúns dos puntos en común de Helen Longino e Lynn H. Nelson, 
dúas das autoras máis representativas do empirismo feminista:  
 
 - Defenden o feminismo como unha dimensión posible do empirismo e como 
 un factor de corrección en teorías xa establecidas 
 
 - Introducen factores que estaban á marxe nas concepcións empiristas 
 clásicas da construcción do coñecemento como o dos valores: Longino cos 
 seus “criterios feministas” e Nelson cos valores propios “das experiencias das 
 mulleres” na elección das teorías a través dunha nova teoría da evidencia 
 
 - Propoñen a noción de coñecemento científico como práctica social, que 
 conleva unha reestruturación da relación entre ciencia e política, entre os 
 feitos e os valores 
 
 - Reformulan a noción de suxeito cognoscente, defendendo as comunidades 
 como espazos productores de coñecemento e a racionalidade como producto 
 do consenso. A obxectividade deixa de implicar neutralidade en valores e 
 adquire un sentido de consenso comunitario 
 
 - Debaten sobre o realismo: as estimulacións sensoriais existen só dentro 
 duns determinados esquemas conceptuais, pero este relativismo conceptual 
 non impide manexar unha noción de realidade fóra da ámbito discursivo 
 (aínda que sexa a costa de recoñecer un pluralismo ontolóxico7) 
 
 
 2. TEORÍA DO PUNTO DE VISTA FEMINISTA 8: DAS MARXES Ó CENTRO   
 
Para algunha teóricas, tratar o problema do coñecemento referido ás mulleres pasa 
por pensar a realidade e a historia desde o punto de vista das mulleres; é dicir 
desprazar ás mulleres das marxes e resitualas no centro. Conleva contruir unha 
teoría capaz de aprehender analíticamente esa experiencia de marxinalidade. E este 
é o obxectivo da teoría do PVF. 
 
2.1. DEFINICIÓN E CRONOLOXÍA DA TEORÍA DO PUNTO DE VISTA  FEMINISTA 
 
Unha boa parte da teoría feminista tentou desvelar o traballo silenciado das mulleres 
coma unha fonte de riqueza na análise da sociedade. “Traer á luz”, “facer visibles”, 
“devolver a palabra”, “recuperar as mans”, “o xénero da memoria” son expresións 
que nos remiten a prestixiar o espazo que desde a antigüidade detentaron 
silenciosamente as mulleres ou aqueloutro espazo público que lles foi negado. 
Entón, un dos obxectivos para o feminismo é comprender o significado que teñen as 

                                           
7 No feminismo este debate ontolóxico vai ser de grande importancia nos próximos anos dado que o 
constructivismo social radical non semella ser o marco máis proveitoso para unha forma de teorizar 
que garda grandes doses de normatividade. Así, non é de estrañar que a meirande parte das 
epistemólogas feministas estean a defender algunha forma de realismo 
 
8 A partir de agora a “teoría do PVF” escribirase “teoría do PVF”   



actividades realizadas polas mulleres durante a historia na configuración do feminino 
e o masculino. A teoría do PVF buscou definir así que significa a experiencia de ser 
muller desde a visión que os corpos sexuados como femininos teñen da realidade e 
do coñecemento. Esta reflexión teórica dominou desde os últimos anos setenta ata a 
década dos oitenta9 e significou para o feminismo toda unha revolución 
metodolóxica. Hoxe volve falarse de ramificacións ou evolucións da mesma 
(propostas de Harding ou noción de “coñecementos situados” de Haraway). 
 
Inicialmente foi formulada no contexto da política marxista (o chamado feminismo 
socialista e marxista do mundo anglosaxón) e fundaméntase na afirmación segundo 
a que, en calquera período histórico, a visión do mundo que domina reflicte os 
intereses e valores do grupo dominante. Xa que logo, as mulleres, como grupo 
excluído dos circuítos de poder, detentan unha posición social especial que lles 
proporciona un punto de vista epistemolóxico privilexiado, unha visión do mundo 
menos distorsionada. 
  
Cómpre identificar o conxunto de experiencias das mulleres para artellar que é e 
darlle visibilidade teórica. 
 
A teoría do PVF excede o ámbito epistemolóxico e establece, a un tempo, a 
necesidade de reconfigurar a súa definición. Considera que a política e a 
epistemoloxía están totalmente vinculadas e que só a comprensión do coñecemento 
na súa dimensión de actividade permite entender a súa relación co poder. 
 
O ensaio inaugural desta corrente foi o de Dorothy Smith en 1974, pero Nancy 
Hartsock parece ser a verdadeira pioneira co seu artigo de 1983. O certo é que 
existía un caldo de cultivo no ambiente intelectual e nos movementos da rúa e que 
os rudimentos conceptuais desta teoría xa se poden situar na categoría de 
“experiencia das mulleres” de Simone de Beauvoir. 
 
2.2. SIMONE DE BEAUVOIR E AS PRIMEIRAS VERSIÓNS DO PUNTO DE VISTA 
FEMINSTA 
 
En “O Segundo Sexo” de Simone de Beauvoir e máis concretamente no segundo 
volume titulado “A experiencia vivida” aparece “a experiencia” como o concepto 
desde o que deconstruir os discursos androcéntricos. O que une ás mulleres é 
compartir unha experiencia de dominación inherente a un determinado corpo 
sexuado; isto é unha comprensión da subxectividade en relación co corpo10.   
 
As pioneiras do PVF queren comprender e definir esta “experiencia das mulleres” co 
fin de atopar un lugar desde o que resignificar o se mulleres. Isto implica que as 
actividades das mulleres sexan valoradas socialmente, recuperando a súa 
centralidade, así como que a consideración do coñecemento mude.  
                                           
9 Que deixaron o paso a unha perspectiva posmoderna ou constructivista nos anos noventa 
 
10 Os movementos de mulleres nos anos sesenta e setenta inciden nesta necesidade de dar voz ás 
mulleres para que a partir dunha experiencia maioritaria de pertencer á periferia –ás marxes- se poida 
construír un suxeito de loita política que reivindique o seu papel na sociedade. Estes movementos 
proviñan da esquerda marxista, cunha linguaxe materialista e centrándose na división sexual do 
traballo como causa da desigualdade estructural entre homes e mulleres (e a maternidade e o 
coidado como puntos de arranque desta división) 



As actividades enmarcadas no espazo da reproducción e crianza foron 
invisibilizadas e estas teóricas vanse fixar nas actividades cotiás relacionadas cos 
procesos nutritivos, reproductivos, afectivos e de coidado que configuran as 
experiencias das mulleres. 
  
Así, os dous piares sobre os que se asenta esta teoría son: 
 a. O concepto “expereincia das mulleres” da tradición feminista 
 b. A noción de “privilexio epistémico” propia do marxismo    

2.2.1. Nancy Hartsock: a pegada do materialismo 

Hartsock pretende configurar un materialismo histórico fundamentado no PVF. 
Esboza así cinco criterios para delimitar o punto de vista privilexiado:   

 a. A vida material estructura e tamén limita a comprensión das relacións 
 sociais           

 b. A visión dos grupos que detentan o poder será parcial e perversa 

 c. A visión da clase (ou xénero) dominante estructura as relacións materiais 
                   
 d. O grupo desfavorecido debe loitar para que a súa perspectiva acade 
 representación pública  

 e. O privilexio epistémico é unha visión comprometida coa comprensión da 
 opresión (é dicir adopta un punto de vista pensando nas posibilidades dun 
 futuro de liberación). 

Harstoch asenta a súa proposta feminista sobre estes cinco presupostos 
metodolóxicos, sendo a súa proposta centrarse na actividade da vida das mulleres e 
ver se forma o baseamento -se reúne os requerimentos- para un PVF.    
               
Esta autora interpreta as actividades das mulleres desde a subsistencia e o coidado 
das criaturas, que requiren habilidades diferentes ás da producción; o que conleva 
unha relación distinta coa natureza, de empatía e conexión11. 

Hartsock introduce tamén a escola psicanalítica das relacións obxectais ó 
enfrontarse coa reproducción e a maternidade. A dicotomía “punto de vista 
feminista”/”masculinidade abstracta”12, está fundada na dimensión psicolóxica da 
construcción do propio “eu”, pero a construcción da identidade feminina tende cara 
unha destrucción das oposicións (o feminino aparece como máis relacional e non 
separado da figura da nai). 

Resumindo, Harstock conclúe defendendo que a experiencia das mulleres pode 
configurarse como un criterio válido para o PVF (cumpre os cinco requisitos do punto 

                                           
11 Isto ten unha grande importancia para achegamentos ecofeministas posteriores 
 
12 Desde aí fanse comprensibles todo o abano de dicotomías propias da cultura occidental: 
abstracto/concreto, mente/corpo, obxectivo/subxectivo, cultura/natureza… 



de vista privilexiado). Polo tanto é idóneo xeneralizar as potencialidades das 
actividades das mulleres na procura da comunidade humana. 

Algunhas das críticas que se lle teñen formulado a Harstock son: 

 a. Alessandra Tanesini e outras autoras: A suposición dunha natureza ou 
 esencia feminina; todas as mulleres non comparten suficientes experiencias 
 como para constituir unha base común para o PVF; a noción problemática de 
 “experiencia” 

 b. Hekman: Reifica a dicotomía natureza/cultura situando ás mulleres do lado 
 da natureza, e reforza o universalismo 

 c. Nancy Fraser e Linda Nicholson: Presupón consideracións esencialistas 
 sobre a natureza do ser humano e as condicións para a vida social 

Harstock defende que non pretende empregar a bioloxía como elemento 
esencialista, nin reificar a dicotomía natureza/cultura. A cuestión estriba en 
desnaturalizar o sexo. Ademais recoñece que tomou un modelo simplificado de 
feminidade/masculinidade e que cómpre recoñecer as diferenzas entre mulleres. O 
PVF non debe entenderse como a conciencia actual das mulleres, senón como o 
lugar desde o que poder pensar e actuar cun obxectivo de liberación da opresión. 
Acepta que o estatuto da “experiencia” no coñecemento necesita ser máis 
traballado, así como o concepto de grupo e as conexións entre política e 
epistemoloxía. 

Harstock achégase a posicións posmodernas ou constructivistas ó asumir parte das 
propostas de Donna Haraway. 

Dorothy Smith e Hilary Rose, dúas pioneiras do punto de vista, tamén empregan a 
categoría de experiencia das mulleres; a primeira para reorganizar unha socioloxía 
alternativa que dea conta da cotidianeidade das mulleres, e a segunda defendendo a 
imposibilidade dunha ciencia neutral e a necesidade dunha epistemoloxía feminista 
que busque a súa fundamentación na experiencia feminina do coidado (reunificar a 
man, o cerebro e o corazón para posibilitar unha nova ciencia que posibilite vivir en 
harmonía coa natureza).          
                  
Tanesini divide a todas estas teóricas en dúas ramas: as que empregan a categoría 
de “experiencia” e as que poñen o énfase no concepto de “vidas marxinadas”, como 
Sandra Harding.           

2.2.2. Evelyn Fox Keller: o peso da psicanálise 

A teoría psicanalítica é por igual rexeitada e empregada na teoría feminista. Así, 
Kate Millet ou Shulamith Firestone que lle fan unha crítica radical, como Nancy 
Chodorow ou Carol Gilligan enmarcadas na teoría das relacións obxectais; sendo 
Evelyn Fox Keller a epistemóloga feminista máis salientable desta última liña. 

Fox Keller comeza analizando as metáforas androcéntricas que permean a ciencia e 
dedica boa parte da súa obra á crítica do concepto de obxectividade en relación cos 



mecanismos psicolóxicos que levan á formación do “eu”. Para ela a capacidade de 
percibir obxectivamente adquírese no proceso de formación do eu no/a cativo/a (as 
nenas non asumen a mesma noción de obxectividade ó acadar diferente nivel de 
independencia emocional respecto da nai e, de aí, da realidade externa) .  
                    
Propón así unha ciencia baseada na nova concepción de “obxectividade dinámica”, 
que é unha procura do coñecemento que fai uso da experiencia subxectiva e de 
elementos subxectivos como os sentimentos. É unha metodoloxía científica en 
conexión coa natureza, unha metodoloxía do saber escoitar e ver, fronte ó dominar. 
Vaina exemplificar a través da biografía da bióloga Barbara McClintock, quen diluíu 
os lindeiros entre obxecto e suxeito sabendo ter “sensibilidade polo vivo”. 
                         
Este modelo de obxectividade vai servir de referencia a Sandra Harding e Donna 
Haraway. Os traballos de Fox Keller abriron así moitas das portas de investigacións 
posteriores.         

2.3. SANDRA HARDING: DESDE O FEMINISMO Ó MULTICULTURALISMO 

Sandra Harding é unha das pensadoras máis prolíferas no tema da epistemoloxía 
feminista. Simultanea a análise e clasificación dos diferentes achegamentos á 
epistemoloxía feminista co deseño dunha proposta propia da teoría do PVF, que 
toma como referente para unha estratexia de cambio co fin de fundar unha “ciencia 
sucesora”.        

Vai situar no centro da reflexión epistemolóxica os problemas sociais e políticos das 
vidas das mulleres, o que a leva a deseñar ferramentas de análise sociolóxica para 
achegarse ós problemas epistemolóxicos. Esta socioloxización do coñecemento 
percíbese en dous dos seus conceptos fundamentais: a obxectividade e a 
reflexividade:         

 a. A obxectividade -determinada polos valores e o consenso social- permítelle 
 escoller entre marcos teóricos máis axeitados en función dos valores máis 
 favorables ós colectivos marxinados. Polo tanto, defínese desde parámetros 
 ético-políticos 

           b. A reflexividade, como forma de control sobre estes valores e a propia teoría 
 feminista           

Harding centra así a súa proposta na procura de formas de participación 
democrática no campo da construcción do ceñecemento.    
                                                                      

2.3.1. Os inicios: teórica da epistemoloxía feminista 

No seu libro “The Science Question in Feminism” (1986) -referencia obrigada hoxe 
sempre que se fala de epistemoloxía e feminismo- Harding da un cambio de rumbo ó 
pensar no tema da ciencia referido ó feminismo. Inaugura así un espazo para o 
debate sobre a fructífera intersección da epistemoloxía e o feminismo.  
       



O primeiro libro de Harding comeza vendo as liñas de investigación que se teñen 
seguido no campo da epistemoloxía feminista: 

 a. Investigacións históricas acerca de mulleres esquecidas na historia da 
 ciencia. Caracterízanse por revisións históricas e análises das circunstancias 
 sociais 

 b. Investigacións que denuncian os abusos das ciencias (bioloxía …), ó 
 servizo de proxectos sexistas, racistas, homófobos, clasistas … Indagan o 
 carácter sesgado da ciencia 

 c. Investigacións influenciadas polas técnicas de crítica literaria que analizan a 
 ciencia como un texto máis 

 d. Investigacións que buscan conquerir unha ciencia non dominadora desde 
 novas fundamentacións epistemolóxicas do coñecemento que cuestionan a 
 obxectividade, a relación suxeito/obxecto ou o suxeito cognoscente   

 Harding realiza un labor de clasificación dos debates feministas sobre epistemoloxía 
co obxectivo de elaborar unha epistemoloxía máis axeitada ós intereses das 
mulleres. A clasificación que propón é empirismo feminista, teoría do PVF e 
posmodernidade feminista13; centrándose sobre todo na exposición e defensa da 
teoría do PVF.       

Para ela, un dos problemas da epistemoloxía do PVF reside na xeneralización da 
experiencia das mulleres. Harding -debedora dos estudios africanistas sobre o 
coñecemento científico e o feminismo de cor, así como da filosofía de Donna 
Haraway- fuxe das versións uniformadoras e asume posicións máis posmodernas 
nas que a universalidade das mulleres se pon en cuestión.  

Para Harding, unha ciencia feminista só será posible nunha sociedade feminista. Así, 
concibe a epistemoloxía feminista como unha crítica á ciencia actual. Ademais 
engade unha nova dimensión: funcionar como unha metateoría capaz de testar os 
contidos e as prácticas feministas e de xustificar as teses feministas. É o que 
posteriormente vai chamar a “reflexividade sólida”.   

2.3.2. A súa posición: o punto de vista feminista 

En “Whose Sciensce? Whose Knowledge?” (1991), o seu segundo libro, Harding 
volve reflexionar sobre qué engade o feminismo á epistemoloxía convencional: nota 
que posibilita un cambio de marco conceptual que permite formular novas cuestións 
sobre o coñecemento.  

Definir a epistemoloxía feminista pasa ademais por analizar as correntes baixo esta 
etiqueta: Recoñece agora certas virtudes ó empirismo feminista filosófico, pero 
segue tendo prexuízo sobre as súas posibilidades para reconfigurar o marco 
conceptual do empirismo. 

                                           
13 E tamén é o modelo escollido para estructurar o libro de Carme Adán Villamarín 



Logo detense no PVF, epistemoloxía na que radica a verdadeira potencialidade; 
fundamentalmente a partir de dúas categorías: a de “situación” e a de “vidas das 
mulleres”.        

Sobre elas Harding asenta a súa concepción de privilexio epistémico. Oito son as 
razóns  para fundamentar esta teses do PVF:      

 a. As perspectivas das mulleres (o que se desprecia, o inferior …) como 
 xeradoras de novas evidencias. Tómase como categoría “as vidas das 
 mulleres” no canto de “a experiencia das mulleres” (máis subxectivo), partindo 
 da “situación” (segunda categoría fundamental da filosofía de Harding)14  

 b. As posibilidades que ofrece a situación das mulleres como “estrañas” (fóra, 
 desarraigadas) da orde social: teñen menos interese en manter o status quo 
 social e poden xeral análises máis críticas 

 c. A potencialidade crítica que emana das vidas das mulleres  

 d. A perspectiva novidosa que acadan as mulleres logo de terse enfrontado á 
 batalla dos sexos           

 e. A importancia da perspectiva das mulleres en relación coa vida cotiá   

 f. A perspectiva das mulleres como mediadora ideolóxica na dicotomía 
 natureza/cultura           

 g. A situación das mulleres como fóra e dentro da orde social   

 h. O momento histórico convinte para defender a perspectiva das mulleres   

Harding estima que a teoría do PVF supera varias dificultades:    

 a. O que Haraway denomina “engano divino”: a teoría do PVF confire ó 
 suxeito cognoscente unha dimensión social que o sitúa nun marco valorativo. 
 Tomar como fundamento a vida das mulleres implica unha toma de partido 

 b. O etnocentrismo, debido á capacidade da teoría do PVF de integrar 
 perspectivas das mulleres negras e do terceiro mundo   
            
 c. O relativismo, que non permite posicionarse sobre as versións menos 
 dominadoras ou máis fidedignas do mundo     
            
 d. A concepción segundo a que só o opresor ten capacidade para producir 
 coñecementos          

  

                                           
14 Nun traballo posterior, de 1995) acepta de novo a expresión “EM” como un logro colectivo de 
carácter teórico e político 



2.3.3. O concepto central: a obxectividade forte 

A noción de obxectividade é un dos temas máis cavilados por Harding. Fai unha 
crítica ó obxectivismo baseándose en tres problemas:  

 a. A estreitez do concepto: aferrarse á defensa dunha ciencia que ignora o 
 ámbito valorativo é como impedir que os seus productores teñan vías de 
 acceso a unha posible detección dos sesgos valorativos 

 b. A xeneralización: ó eliminar todos os valores estanse desestimando 
 aqueles de carácter positivo       
            
 c. A mistificación: combatela para que a obxectividade poida ser sometida a 
 debate e consenso   

Harding busca unha fórmula para asociar obxectividade e coñecemento situado 
(Haraway) e propón como saída a “obxectividade forte”; unha obxectividade como 
decisión interactiva dialóxica, que é máis unha cuestión de participación democrática 
que de debate epistemolóxico.      

A “obxectividade forte” é a maximización da obxectividade que se establece como un 
método que detecte: 

 a. Os valores e intereses que constitúen os proxectos científicos (para isto hai 
 que dar cabida ós grupos marxinados) 

 b. As diferenzas entre valores e intereses que amplían ou restrinxen a imaxe 
 da natureza e das relacións sociais  

 c. Que teña presente que os acordos de a. e b. non deben variar entre 
 diferentes observadores lexítimos       

O recurso máis importante para maximizar a obxectividade é a situación do suxeito 
de coñecemento. Así, a teoría do PVF considera unha nova concepción do suxeito: 
estar incardinado na súa vida material e ser visible; estar situado no mesmo plano 
que o obxecto e estar sometidos ambos á “reflexividade sólida”; ser comunidades e 
non individuos os productores do coñecemento; ser múltiple, heteroxéneo e 
contradictorio ou incoherente. As vidas das mulleres cumpren estes requisitos.  

2.3.4. A aposta: un feminismo global 

Na década dos noventa, Harding abandona a reflexión sobre a ciencia sucesora 
para dedicar máis espazo á relación entre multiculturalismo, feminismo e ciencia.
                   
Cómpre abrir o problema a unha reflexión: son as ciencias naturais multiculturais15? 
Desvalorizar as tradicións científicas locais supón un afán de colonialismo. É vital 
                                           
15 O coñecemento multicultural coincide co PVF porque se trata de colocar as relacións entre 
coñecemento e política no centro do discurso para poder explicar os efectos que diferentes tipos de 
política teñen na producción do coñecemento 
 



unha análise da ciencia e da tecnoloxía antes de acometer programas de 
desenvolvemento “no mundo non desenvolvido” para fuxir do eurocentrismo. 
¿Soamente engádase mulleres e reméxase? ¿É esa a receita para conseguir a 
igualdade real? Evidentemente, é importante pero non é a solución. 16  
                   
Harding repara nas coincidencias entre a forma de coñecer dos saberes africanos e 
a do PVF. Tamén sinala os residuos conceptuais coloniais e patriarcais e a total 
cegueira dunha tradición respecto da outra, e así propón unha “teoría de campo 
unificada”. Incide na necesidade de introducir a variable “raza” para camiñar cara a 
un Feminismo Global. As mulleres han de defender a obxectividade e incidir nos 
proxectos de investigación e desenvolvemento usando a teoría do PVF. Ademais, só 
desde esta teoría é posible conseguir unha reflexividade forte que teña a capacidade 
de mostrar o carácter socialmente situado dos proxectos e localizar o 
androcentrismo que se agocha no discurso feminista ou o eurocentrismo nas críticas 
poscoloniais.   

Harding destaca o cambio conceptual que se debe dar na ciencia: formular unha 
matriz de puntos de vista privilexiados que dea cabida á raza, á clase e ó xénero 
para convertela nunha zona de resistencia fronte á globalización.  

Nun dos seus últimos traballos “Gender, Development and Post-enlightement 
Philosophies os Science” (2000) mostra que o desenvolvemento ten xénero e que 
hai que redifinilo tendo presentes as categorías de xénero, raza e clase e dando 
entrada ós sistemas locais de coñecemento. O que resta, máis que o traballo 
epistemolóxico, é a elaboración dunha nova concepción dialóxica da democracia en 
sentido multicultural e feminista.     

 2.4. ALGUNHAS REFLEXIÓNS SOBRE A TEORÍA DO PUNTO DE VISTA                                        
FEMINISTA 

Cómpre recoñecerlle o mérito á teoría do PVF de ter sido capaz de ofrecer unha 
expresión teórica para as reivindicacións dos movementos feministas da rúa. 

No referido ó debate epistemolóxico existen puntos opacos: o intento de eliminación 
da dicotomía ciencia/política; a noción de obxectividade que adquires tinturas 
consensualistas; asentar o coñecemento na noción de experiencia ou vida das 
mulleres que carga de contido a priori a actividade a realizar; semella que os valores 
funcionan como a causa social que orixina as investigacións; a comunidade como 
suxeito cognoscente é pouco analizada; o problema da verdade que queda sen 
artellar          

3. FEMINISMOS POLIMORFOS: SEN CENTRO, SEN MARXES  

Hoxe en día existe unha proliferación de termos que tentan dar conta das múltiples 
variables que interveñen nos procesos de configuración das identidades. As 

                                           
16 O desenvolvemento beneficia a un número de mulleres privilexiadas e deixa á maioría sen recursos 
para a subsistencia de todos os días. Os datos sobre a globalización confirman que as mulleres día a 
día son máis pobres. Son as ecofeministas quen máis interese teñen prestado a todas estas 
cuestións 



expresións feminismos polifónicos, feminismo global ou feminismos multiculturais 
representan algúns exemplos.       

A idea común a todos eles reside na necesidade de que os feminismos, como teoría 
e práctica, non reproduzan as formas dos discursos hexemónicos patriarcais que 
tenderon á uniformización e homoxeneización das realidades das mulleres.  
                 
Acentuar a variedade de voces das mulleres, a interrelación da variable xénero coa 
raza ou a clase social, ou asumir propostas ecolóxicas son estratexias son 
estratexias dos feminismos da década dos noventa. 

Nesta liña, o pensamento de Donna Haraway amósase como un verdadeiro espazo 
multidimensional. Esta autora destaca xa non tanto as voces das mulleres como as 
dimensións que posúe a rede do coñecemento-política-cultura-natureza; isto é, a 
tecnociencia actual na que as mulleres están inmersas. Emprega a metáfora da rede 
para obviar a linguaxe dos centros e as marxes, e abre camiños nesa teorización. 

Harding fala da corrente posmoderna feminista e non é moi correcta esta expresión 
porque encadra nela unha multiplicidade de propostas e conceptualizacións que só 
teñen en común o rexeitamento das correntes anteriores. Ademais, algunhas autoras 
como Hekman ou Seyla Benhabib entenden que é moi difícil diferenciar entre unha 
perspectiva posmoderna do PVF e a posmodernidade feminista como tal17. É 
obrigado recoñecer a importancia que ten na actualidade o debate sobre o carácter 
moderno ou posmoderno do feminismo na teoría feminista en xeral. Unha das 
poucas obras que se propón elaborar unha epistemoloxía feminista desde a óptica 
posmoderana é “Gender and Knowledge. Elements of a Postmodern Feminis (1990) 
de Susan Hekman.           

3.1. DONNA J. HARAWAY: UNHA NARRATIVA-FICCIÓN PARA A LIBERACIÓN 
CÍBORG 

O proxecto de Donna Haraway é unha aposta pola liberación e a igualdade. Parte de 
dous principios fundamentais: a identificación c@s oprimid@s e un propósito de 
transformación. Aquí se encadra a súa asunción feminista, co obxectivo de elaborar 
un proxecto político feminista –antirracista, de clase …- de liberación capaz de 
apropiarse da tecnoloxía, da tecnociencia, no seu beneficio. Haraway autoinstálase 
nun movemento de transformación do coñecemento con fins ético-políticos que 
cristaliza nunha proposta ontolóxica realista.       

3.1.1. Sobre conceptos e outras ferramentas 

A) Coñecementos situados: apréciase unha proximidade coa obra de Harding e de 
Hartsock. Os “coñecementos situados” son o lugar desde onde se fala; é dicir a 
materialidade corporal dun suxeito modelada nun proceso histórico-cultural-en última 
instancia semiótico. A raza, o xénero e a clase son as tres variables que marcan (os 
“topos” de onde falar, de onde fala Haraway cando escribe). As posicións 
vantaxosas d@s subxugad@s poden posibilitar visións mellores, pero pode haber 
                                           
17 Algunhas das teses posmodernas máis interesantes dos feminismos francés e italiano non se 
recollen aquí porque as súas propostas non afectan á reflexión epistemolóxica.  
 



unha dimensión de complicidade co poder. Os coñecementos situados son a 
estratexia que permite superar a dicotomía universalismo/relativismo. 

B) Obxectividade: a obxectividade feminista significa, sinxelamente, conversa entre 
diferentes “coñecementos situados”. Sinala onde estamos desde unha vontade de 
verdade que é a vontade de poder. Na parcialidade reside a capacidade de 
configurar unha “visión” do mundo mellor. Haraway aposta pola visión como o 
artefacto político de localización. Así a obxectividade convértese nunha noción ético-
política do que debe ser o funcionamento democrático na construcción do 
coñecemento.          

C) Obxectos: proxectos de fronteira. Unha das características dos coñecementos 
situados é a posibilidade de superar a dicotomía suxeito/obxecto. Así Haraway 
entende a “localización” e a “conversa” coma nocións fundamentais na que o suxeito 
entra en relación co obxecto non en termos de descubrimento senón de conversa. 
                  
O obxectivo deste acto de comunicación é a configuración tanto do obxecto como do 
suxeito. De aí que os obxectos sexan proxectos de fronteira que van sendo 
delimitados no propio decorrer da relación cognitiva. A actividade do obxecto non o 
iguala co suxeito, sobre todo pola necesidade de que o coñecemento sexa 
somentido a valoración ético-política.     

Para Haraway os obxectos hai que entendelos como “actores-semiótico-materiais. 
Ela recolle as achegas do ecofeminismo a respecto da noción de obxecto como 
acto-axente valorándoas positivamente quen defenden que somos unha parte máis 
da natureza nun proceso onde a empatía é mais relevante que o enfrontamento.
          

D) Suxeitos: topografías multidimensionais. Haraway presenta o suxeito coma unha 
topografía multidimensional: existen múltiples dimensións –polo tanto múltiples 
eixes- e o axente-suxeito defínese en función dunha serie desas dimensións. O 
suxeito cognoscente é parcial en todas as súas facetas, nunca terminado, total, non 
se encontra aí e en estado orixinal18.   

E) Criaturas de estraños límites: cíborgs, mulleres, simios, femaleman,                 
oncomouse. Estes seres son os personaxes empregados por Haraway a modo de 
imaxes para mostrar a dificultade que entraña delimitar os suxeitos discursivos. Ás 
veces son figuras retóricas que serven de guía na análise de feitos actuais, outras 
son expresións de futuro e, por último, como no caso das mulleres e dos simios, son 
referencias provocativas para desestabilizar termos de uso cotián. Os cinco son 
seres de fronteira, son monstros19. 

Adica unha obra, “Primate Visions: Gender, Race and Nature in the World of Modern 
Science” (1989), na que analiza o desenvolvemento da primatoloxía en relación cos 

                                           
18 Hai citas que suxiren a posibilidade da noción de suxeito como colectividade como o topos 
resultante da intersección de diferentes lugares do espazo multidimensional definidos en función de 
eixes variables 
 
19 Nas imaxinacións occidentais os monstros teñen sido os encargados de definir os límites da 
comunidade 



cambios económicos e políticos do século XX, a constitución dos monopolios, a 
descolonización e recolonización e a feminización crecente do saber. Quere procurar 
as claves para entender a construcción do varón, branco, occidental, de clase media 
como diferente dos Outros.          
                 
Os simios implican o paso da fronteira: da natureza ó social. As mulleres tamén son 
seres de fronteira en canto que marcan o “Outro” sen alternativa de reciprocidade. 
Son unha imaxe de transición entre o pasado masculino e o futuro de ficción. Este 
futuro é “cíborg”, a nova imaxinería que permite superar a dicotomías asfixiantes da 
modernidade e non obriga a tomar partido polo Home, a Muller ou o Obxecto, senón 
que recoñece o proceso de construcción e redefinición constante que vai supor 
asumir a nova era, a sociedade posindustrial.      
                 
Os cíborgs, instalados nos lindeiros entre o humano, o animal e a máquina, 
constitúen os monstros da posindustrialización, da globalización.  A política da 
liberación necesita novas ficcións; os monstros posmodernos son cíborgs: 
FemaleMan e OncoMouse. FemaleMan (o Home-Femia) é un personaxe de ciencia 
ficción que transgrede multitude de fronteiras e inclúe os dereitos de reproducción de 
si mesma (copyright). A segunda é o primeiro organismo vivo de producción 
industrial que está rexistrado comercialemtne (o rato-do-cancro rexistrada). 
          

F) A ficción: a ficción é a ferramenta que permite indagar nun posible futuro; a forma 
de indagar nodos alternativos na rede semiótico-material desde os que establecer un 
proxecto de resistencia individual e de liberación colectiva. As mulleres constrúen a 
súa identidade como proxecto político de emancipación e o instrumento empregado 
é a ficción da experiencia. A experiencias das mulleres é unha ficción política; por 
este motivo a mellor forma de entender as propostas do feminismo é desde a ciencia 
ficción.       

3.1.2. A metáfora: o cíborg        
                  
O cíborg é unha imaxe condensada de imaxinación e realidade material, centros 
ambas que, unidas, estructuran calquera posibilidade de transformación histórica. 
                   
É unha metáfora que pode ser de utilidade para superar a alianza entre o 
evolucionismo, o funcionalismo e o modelo económico-racional de mercado; para 
loitar desde dentro da tecnociencia; para superar os discursos pechados da morte 
do suxeito; e para desprazar o etnocentrismo dando cabida á literatura ce ciencia 
ficción (sobre todo a feminista).                

O cíborg é o espazo que fica por construír para pensar un feminismo socialista; é 
unha lente que permite ver a realidade desde o feminismo, o socialismo e unha 
aposta ecolóxica20.                                     

                                           
20 As ferramentas analíticas do socialismo ou do feminismo foron deseñadas para unha sociadade 
industrial que toca ó seu fin; xa que logo, cómpre pensar novas ferramentas, novas imaxes 
conceptuais coma esta    



O cíborg está atravesado por catro estructuras que se van transformar en vías de 
acceso: a tecnociencia, o biopoder, o Segundo Milenio Cristián e a Nova Orde 
Mundial S.A.           

3.1.3. O coñecemento como proxecto político      
                  
O cíborg permite comprender os posibles lugares a deseñar polos axentes sociais de 
liberación. Para Haraway, o proxecto de liberación –proposto na obra 
“Modest_Witness”- é un “cat cradle” ou “xogo de cordas” que asume os 
coñecementos situados, a obxectividade forte e o realismo axencial21 desde unha 
posición de difracción (que é unha metáfora óptica para facer a diferenza no mundo; 
é un proceso para producir patróns de diferenza na rede tecnocientífica, no mundo 
no que vivimos).                      

Neste sentido, a carnalidade interesada do home branco occidental burgués 
construíu todo un dispositivo cultural para dominar a “cultura que non é cultura”, a 
toda unha serie de “outros inarpopiados/beis” que nesta nova orde mundial son 
potenciais familiares do cíborg.                                            

Os subxugados, ó estar na fronteira, son capaces de escorregar cara unha posición 
cíborg: poder ver non porque posúan o punto de vista do ollo divino, senón porque a 
pantalla da súa vida é a historia da difracción.  

O obxectivo de Haraway é desmontar o discurso biotecnolóxico, desde unha 
posición nin tecnofóbica nin tecnofílica, e porpoñendo un proxecto de transformación 
democrática. Así, para ela, a “pragmática” vai ser o esforzo por indagar nas 
posibilidades de crear novas articulacións no hipertexto sen desbotar a tecnociencia 
e mesmo apropiándose dela; e nela abórdanse tres grandes temas para 
desenmascaralos: os xenes, os fetos e a raza (tres figuras da globalización 
empregadas con fins de dominación).                                             

O xogo de cordas permite a posibilidade dun proxecto de liberación baseado nun 
desexo reinventado e amoderno de xustiza, facer democrático e benestar. 
        

3.1.4. Reflexións: algunhas notas sobre filiacións e relacións 

Os fíos que tecen o discurso de Haraway son tan híbridos como as figuras que o 
percorren. De feito, as interpretacións sobre o seu pensamento son moitas e 
múltiples. O achegamento realizado aquí, fíxose desde a perspectiva do par 
ciencia/política.                  

Resulta complexo establecer a filiación do seu pensamento, podéndose destacar:
                   
a. A súa vinculación á teoría do punto de vista feminista, sobre todo ás teses de 
Hartsock e Harding (noción de “experiencia das mulleres”)    

                                           
21 Haraway recolle a definición de Karen bare: o realismo axencial é un novo marco de traballo no que 
se asumen as cuestións ontolóxicas e epistemolóxicas derivadas da toma de conciencia do carácter 
situado e contextual do coñecemento 



b. Algunhas débedas con Bruno Latour (teoría do actor-rede, denominación de 
“amoderno”, posicionamento no problema da intertextualidade: atopar un punto 
intermedio entre o realismo e o hiperconstructivismo, que o “realismo axencial”22

                  
c. Unha herdanza ilustrada que a achega ós valores igualitarios que subxacen nas 
teses de Longino e Nelson, así como unha concepción do coñecemento científico 
como práctica que tamén a vincula coas teóricas empiristas   

Finalmente, dicir que os aportes de Haraway resultan un dos feminismos máis 
innovadores e polimorfos. Son tantas as variables que inclúe nas súas análises, que 
propicia unha eriquecedora apertura interpretativa con respecto ás outras abordaxes 
feministas do coñecemento. Ofrece novos espazos para a teoría feminista 
contemporánea, para o ciberfeminismo, que obrigan a pensar e repensar conceptos 
como xénero, experiencia, mulleres, subxectividade, verdade, realidade … desde 
todos os ángulos das múltiples formas do xogo nos nosos momentos-posición ¿do 
“xogo de cordas”.        

3.2. COMO PECHE: ALGUNHAS ANOTACIÓNS SOBRE FEMINISMO E     
POSMODERNIDADE 

Haraway é unha pensadora situada entre o moderno e o posmoderno, entre os 
proxectos esencialistas e o hiperconstructivismo. Como ela mesma recoñece, unha 
autora amoderna á espera de desenvolver o proxecto do Ilustración. Dicir isto é case 
un tópico da literatura femñinsta actual que ve ó movemento feminista entre o 
moderno e o posmoderno, nun proceso de autoinvención constante que o obriga a 
establecer diálogo con todas as tradicións.      
                     
Neste espazo para pensar o feminismo en termos posmodernos, Judith Butler é un 
punto de referencia obrigado. Na obra “Gender Trouble” (1990) condensa boa parte 
das críticas ó sistema sexo-xénero e indaga nos problemas da identidade, á vez que 
critica a concepción da política como representacional e a unidade “mulleres” como 
suxeito do feminismo.    

Butler considera necesario realizar unha xenealoxía feminista da categoría 
”mulleres” (que acometa a formulación dunha crítica das categorías da identidade) e 
da ontoloxía xenerizada (que investigue sobra a plausibilidade da relación binaria e 
capaz de mostrar como certas configuracións culturais do xénero se 
autonaturalizan).          

Para Butler, o logro non reside en conseguir ser suxeitos, senón en analizar sobre 
que exclusións foi construído o suxeito feminista e como o excluido fomenta a 
“unidade” do “nós” feminista. Ela avoga por unha proliferación de identidades 
subversivas a modo de práctica política. 

                                           
22 Segundo Karen Barad o “realismo axencial” é unha noción que axuda a achegar ás catro autoras 
máis representativas da epistemoloxía feminista actual; a saber, Haraway, Harding, Keller e Longino: 
os “coñecementos situados” de Haraway, a “obxectividade forte” de Harding, “a obxectividade 
dinámica” de Keller e o “empirismo contextual” de Longino conflúen nun constructivismo non 
relativista que conserva unha forma mínima de realismo, que é o realismo axencial. Éste permite 
aunar o papel do contexto, a reformulación do axente epistémico e a importancia dunha ética e 
política do coñecemento . 



Rosi Braidotti é outra das pensadoras destacadas que investiga as relacións entre o 
pensamento feminista actual e o posestructuralismo en relación co problema da 
subxectividade. Preocupada polas políticas da localización, establece o concepto 
“suxeito nómada” para dar cabida ás posicións histórico-xeográficas que no espazo 
e no tempo viven os corpos sexuados.       
      

3.2.1. Susan Hekman: a epistemoloxía en cuestión 

Susan Hekman é unha das poucas autoras que, autodefiníndose posmoderna, tenta 
elaborar un discurso feminista sobre a epistemoloxía. Destaca polo seu labor de 
analista das contribucións doutras autoras á cuestión epistemolóxica, como é o caso 
de Hartsock, Harding ou Haraway. Ademais elabora unha proposta propia sobre o 
coñecemento, baseada nunha perspectiva pomoderna en “Gender and Knowledge. 
Elements of a Postmodern Feminism” (1990); obra na que reflexiona sobre o futuro 
da epistemoloxía feminista.        
                  
Hekman afirma que o feminismo é un movemento ilustrado que necesita rexeitar a 
epistemoloxía moderna que presupón a posición inferior das mulleres e aliarse coa 
posmodernidade co obxectivo de superar dicotomías propias do pensamento 
occidental –entre as que se atopa feminino/masculino-.  

Hekman recorre a tres autores (Gadamer, Foucault e Derrida)  para explicar os seus 
puntos de vista, e confecciona as posibilidades dun feminismo posmoderno desde a 
revisión de tres dicotomías clásicas: racional/irracional, suxeito/obxecto e 
natureza/cultura:   

 a. As filosofías posmodernas son críticas co concepto ilustrado de 
racionalidade. Hekman critica ós prexuizos e á tradición como sustentadoras da 
racionalidade e tamén as connotacións de xénero da epistemoloxía ilustrada. Di que 
non hai xeitos nin masculinos nin femininos de coñecemento, e polo tanto nega a 
posibilidade dunha epistemoloxía feminista  

 b. O intento de redefinición do suxeito é unha das características de todas as 
epistemoloxías feministas. Hekman deixa sen tratar este tema no referido á 
epistemoloxía e só expón as posturas de diferentes feministas sobre o suxeito 
político 

 c. En canto á terceira dicotomía, Hekman rastrexa a asociación das mulleres 
coa natureza nas orixes do pensamento occidental, deténdose no nacemento da 
Ciencia Moderna e a Ilustración. A autora establece os aspectos máis importantes 
da crítica feminista neste tema desde dous eixes: a discusión sobre unha ciencia 
feminista, e a controversia sobre a existencia dunha natureza feminina. Coincide en 
desvelar o carácter masculino da ciencia moderna, e afirma que é posible unha 
concepción pomoderna da ciencia que enfatice o seu carácter social e político, ó 
tempo que redefina o coñecemento desprazando a dicotomía relativo/absoluto e 
identificando o coñecemento como hermenéutica. O obxectivo de Hekman é diluír o 
ámbito epistemolóxico na política, de aí que a superación da epistemoloxía pase por 
mostrar a imposibilidade desta para a acción normativa. 



Como último punto deste capítulo, convén recordar que a filosofía feminista ten 
acusado ó pensamento tradicional por dicotómico, pero ¿é posible pensar sen 
manter dualismos? Son cuestións verdadeiramente difíciles de responder. Tal vez 
reavaliar o feminino e o masculino non supón eliminalos ¿a cuestión será só 
resignificar estes termos? Velaí o punto neurálxico da teoría feminista. A este labor a 
epistemoloxía feminista contribúe modestamente. O que si se pode afirmar é que as 
propostas feministas sobre o coñecemento son contribucións valiosas para refundar 
a orde social.            

4. XÉNERO, EXPERIENCIA DAS MULLERES E SITUACIÓN: FERRAMENTAS DE 
RESIGNIFICACIÓN 23  

Se hai un tema sobre o que Occidente ten pensado, analizado, dialogado, 
dogmatizado … este é a diferenza sexual. É posible rastrexar ata as mesma orixes 
do logos grego a preocupación por dicotomizar o masculino e o feminino, por 
ontoloxizar a diferenza sexual nunha natureza  distinta que ó mesmo tempo 
xerarquiza os termos da dicotomía.       

Na modernidade adquire un carácter especialmente significativo ó priorizar a mente 
sobre o corpo á hora de definir o ser humano. E así pódese falar de dúas vías: a que 
acentúa o carácter corporal e biolóxico das mulleres (e deste xeito asegura o seu 
sitio no emerxente papel da dicotomía para a definición do individuo-cidadán), e a 
representada polos pensadores que problematizan a diferenza dos sexos e se 
cuestionan a xerarquización que implica. Esta segunda perspectiva debe ser 
destacada pola repercusión na fundación do feminismo ilustrado.    
               
Mary Wollstonecraft, Olympe de Gouges, Poulain de la Barre ou Condorcet 
convértense así nunha radicalización da Ilustración, considerando a razón de xeito 
asexuado (a situación de desvantaxe das mulleres sería consecuencia do acceso 
desigual á educación e á formación). Nos inicios do feminismo ilustrado existe unha 
vontade por revisar qué é social e qué é natural na configuración do masculino e do 
feminino e nas relacións entre eles. Isto permite afastarse do determinismo biolóxico. 
Así, boa parte das teorizacións feministas supoñen o esforzo por buscar ferramentas 
analíticas que axuden na tarefa de desnaturalizar as mulleres (é a famosa sentencia 
de Simone de Beauvoir: “non se nace muller, chégse a selo”). A toma de partido é 
clara: son os elementos culturais e a instrucción que configuran a experiencia vivida, 
e non ningún tipo de esencialismo bioloxicista os que determinan o papel 
adxudicado ás mulleres.          

Os feminismos desenvolvidos a partir dos anos 60 –tanto os movementos de rúa 
como a teoría feminista- aliáronse con este constructivismo social e fuxiron dunha 
esencia dada no feito de ser muller. Sen embargo, cumpría buscar os recursos 
conceptuais para enfrontarse ós discursos asentados na antropoloxía, na socioloxía, 
na bioloxía, na filosofía, na literatura, nas ciencias médicas … Unha das 
construccións teóricas con maior repercusión foi o sistema de sexo/xénero acuñado 
pola antropóloga Gayle Rubin a finais dos anos setenta. A súa formulación propiciou 

                                           
23 A partir de aquí escribirase EM para dicir “experiencia das mulleres” 



que se consolide unha das categorías fundamentais do feminismo, o xénero24, 
instrumento de revisión de todas as áreas de coñecemento. 

Ademais do xénero, na obra de Simone de Beauvoir agroma outra desas 
ferramentas imprescindibles para enfrontarse á teorización feminista: a EM25. 
Abanderou os movementos de concienciación e recuperación da memoria das 
mulleres dos anos setenta e oitenta, e pasou ó ámbito académico. Búscase explicar 
a relación asimétrica cos varóns, valorando o lado feminino. Como o xénero, a EM 
ten a capacidade de apuntar cara a interpretacións alternativas da realidade; é un 
arma para o cambio, para construír novos significados na práctica cotiá das accións 
femininas. É un xeito de crítica constructiva.  

O obxecto deste capítulo é reflexionar sobre o potencial que ofertan  estes dous 
conceptos cara ó debate sobre o coñecemento, para rematar sinalando a 
importancia dun concepto que dá sentido á noción de experiencia: o concepto de 
situación.           

4.1. O XÉNERO: UN CONCEPTO ÚTIL PARA A REVISIÓN CRÍTICA  

 Hai dous momentos clave na formación do concepto de xénero: a formulación do 
sistema de sexo/xénero de Gayle Rubin, e a súa capacidade analítica que se pode 
entender desde a historiadora Joan Scott e a filósofa Sandra Harding.   

Existen dous xeitos de facer uso do xénero:   

 a. Como o conxunto de aspectos culturais nun sexo dado  

 b. Como o que dá conta dos constructos sociais implicados na relación 
 masculino/feminino, incluíndo aqueles que fan referencia á construcción do 
 propio sexo          
   

4.1.1. O sistema sexo/xénero: complementación ou remprazamento? 

O texto fundacional do sistema sexo/xénero foi publicado por Gayle Rubin en 197526. 
Nel a autora afonda nas causas sociais da opresión das mulleres, desbotando toda 
explicación bioloxicista e apoiándose nunha crítica ó pensamento de Marx e nunha 
interpretación libre de Freud e Levi-Strauss. Segundo a autora, un sistema 
sexo/xénero é o conxunto de disposicións polas que unha sociedade transforma a 
sexualidade biolóxica en productos da actividade humana e nos que estas 
necesidades sexuais tranformadas son satisfeitas.     
                      

                                           
24 O xénero defínese como todo o conxunto de elementos socio-culturais que, deseñados nun 
momento socio-histórico concreto, se inscriben nun corpo natural, o sexo 
 
25 A EM é o intento de rastrexar nas circunstancias persoais -que se viven cun trasfondo social 
compartido- e que impiden ás mulleres ser suxeitos de seu  
 
26 “The Traffic in Women. Notes on the “Political Economy” of Sex” 
 



Rubin recolle da obra de Engels intuicións valiosas para tematizar a subordinación 
das mulleres: a idea de separar as relacións de sexualidade das relacións de 
producción. Este dominio da vida social é o que se caractiza como o sistema 
sexo/xénero. Os sistemas de parentesco son as causas da opresión sexual. E o 
intercambio de mulleres 27explica as formas de parentesco. A psicanálise 
complementa esta visión aportando unha base teórica á reproducción do 
parentesco. 

O valor resultante da función sexo/xénero a cada cultura en concreto ten por 
resultado o feminino mulleres. Rubin emprega tres análises culturais para dar conta 
desta función –a psicánalise, os sistemas de parentesco e o materialismo histórico-. 
Isto é, tres discursos que interpretan a formación do eu, correspondéndose con tres 
dimensións coas se vai definir a categoría xénero: a psicolóxica, a institucional e a 
simbólica. 

Na aproximación de Rubin pódese percibir un dos problemas clave no debate 
feminista: a complementariedade do xénero respecto do sexo no canto de conseguir 
o desprazamento deste último.                     

Para algunhas autoras como Linda Nicholson ou Donna Haraway, esta explicación 
segue presa dunha lóxica binaria na que o corpo é un espazo onde se constrúe a 
cultura. Polo tanto, no lugar de superar os dualismos, estes seguen latentes: parece 
que o sexo é o lugar sobre o que se constrúe o xénero.                  

Nancy hartsock critica a Rubin polo seu esquecemento da vida material das mulleres 
na análise da súa opresión. Así, presta pouca atención á experiencia das propias 
mulleres e ás súas actividades cotiás, caendo nunha análise construída desde a 
masculinidade abstracta. Separa o sexo e o xénero, facendo do sexo algo 
totalmente natural fóra do control humano, e do xénero algo social e suxeito ó sexo. 

Quizabes o potencial do sistema sexo/xénero radique non en desprazar o sexo, 
senón en complementalo abonando o camiño para futuras revisións críticas nas que 
o sexo se teorice en parámetros construccionistas.    

4.1.2. O xénero: categoría analítica    

O termo xénero como categoría analítica goza dunha gran plasticidade que implica 
un abano de significados moi distintos desde diferentes teorizacións. Aquí 
explicítanse dúas delas, optando por seguir –a xeito de lugar común na teoría 
feminista- unha definición do xénero como unha categoría analítica que posibilita o 
deseño de novos marcos de traballo  que inclúan todo un elenco de novas cuestións 
nas áreas de investigación onde se aplica.  

a. O xénero para a historiadora Joan Scott: Joan Scott define o xénero dobremente, 
como un elemento constitutivo das relacións sociais baseadas nas diferenzas que 
distinguen os sexos, e como unha forma primaria de relacións significativas de 

                                           
27 Intercabio de mulleres é un tipo de abreviación para expresar que as relacións sociais dun sistema 
de parentesco especifican que os homes teñen certos dereitos no seu parente feminino e que as 
mulleres non teñen os mesmos, ben sexa para elas mesmas, ben sexa para os seus parentes 
masculinos 



poder. Así, por unha banda, introduce catro aspectos determinantes do xénero: os 
símbolos, os conceptos normativos, as institucións e organizacións sociais e a 
formación das identidades subxectivas. E por outra banda, acomete a análise do 
campo no que se artella o poder. Suxire que o xénero debe redifinirse e 
reestructurarse en conxunción cunha visión de igualdade política e social que 
comprende non só o sexo, senón tamén a clase e a raza. 

b. O xénero para a filósofa Sandra Harding: Sandra Harding define a noción de 
xénero como a categoría teórica que, aplicada á experiencia social, permite 
visualizar as concepcións diferentes que homes e mulleres teñen de si mesm@s e 
das súas actividades.  Considera o xénero configurado por tres dimensións: o 
simbolismo de xénero, a estructura de xénero e o xénero individual. O feminismo 
propón que ningún ser humano contemporáneo escapa da xenerización; tampouco 
os homes. 

c. O escepticismo de xénero: a partir dos anos noventa foi aumentando o que Susan 
Bordo denominou escepticismo de xénero, que é a desconfianza ante a capacidade 
de explicación deste concepto.          

Entre estas voces críticas destacan as teses de Judith Butler, quen en Gender 
Trouble (1990) representa o xénero atrapado polo sexo e propón a proliferación 
paródica de múltiples xéneros, avogando a favor dunha construcción discursiva do 
sexo que o impida ser un punto onde apoiar as adscricións culturais.  
                   
Haweksworth en Confounding Gender (1997) tamén pretende dar conta das trampas 
que agocha esta categoría cando a súa utilización traspasa o plano analítico cara o 
causal. A proposta desta autora pasa por explicitar os termos que se subsumen 
nesta categoría, tales como sexualidade, identidade sexual, identidade de xénero, 
división xenerizada do traballo, relacións sociais xenerizadas e simbolismo de 
xénero.         

4.2. O CONCEPTO EXPERIENCIA DAS MULLERES : POTENCIAL PARA CREAR 
NOVOS SIGNIFICADOS 

Outro dos piares da teoría feminista é a EM. Comparte coa categoría de xénero a 
dificultade para a súa definición. Non describe unha realidade sociolóxica, senón que 
dá forma ás vivencias persoais dunha multiplicidade de suxeitos buscando puntos de 
contacto cunha narrativa de carácter semiótico e corporal que instancia ó xénero. 
Sobre ese fondo común de dominación dáse unha interrelación con outras variables 
como a de clase, raza ou natureza.       
                   
A teoría feminista atopa na EM unha ferramenta para construír unha ficción, para 
elaborar novas e cambiantes prácticas de acción e teoría. Así, por exemplo, a 
aplicación feita por Carol Gilligan, defendendo unha concepción feminina da moral 
baseada na responsabilidade e no coidado.     

Igualmente no campo da epistemoloxía, a busca de pegadas das experiencias 
esquecidas das mulleres –por pertencer supostamente a un espazo de privacidade e 
subxectividade- foi parte do traballo de reconstrucción histórica que o feminismo ven 
elaborando nas tres últimas décadas. A  EM é capaz de dar un paso máis alá da 



revisión-crítica dos saberes, a través dun proceso de resignificación da propia 
práctica cognitiva. As feministas achegadas ás teses da teoría do punto de vista 
das mulleres foron pioneiras en percatarse da relevancia que ten para a teoría 
feminista analizar e interpretar a EM. Desde a experiencia vivida de Simone de 
Beauvoir, pasando polas propostas epistemolóxicas de Harstock, Keller e Harding.
                      
Desde a semiótica e a teoría do cine, as teorizacións de Teresa de Lauretis buscan 
analizar como se constrúe a subxectividade feminina nun proceso onde a 
sexualidade xoga un papel determinante. A experiencia aparece como unha extensa 
suma de significados que se establecen na relación da subxectividade coa práctica.
          

4.3. O CONCEPTO EXPERIENCIA DAS MULLERES : O SEU PAPEL NA 
EPISTEMOLOXÍA FEMINISTA  

O restablecemento do feminino en termos epistemolóxicos supón unha reflexión 
sobre o coñecemento desde unha experiencia situada : a de ser mulleres. O esforzo 
por desentrañar a natureza situada do coñecemento, seguindo eixes contextuais, 
responde á necesidade de entender o que supón ser suxeitos cognoscentes 
mulleres. As propostas, ó optaren pola participación localizada na construcción do 
coñecemento, necesitan un concepto crítico e constitutivo de novos marcos 
conceptuais, valores epistémicos ou patróns de evidencia; e este ven dado pola EM. 
Os novos significados son elaborados a través de novas prácticas; así a 
resignificación do ser mulleres tamén vai mudar a teorización sobre o coñecemento 
e os mesmos coñecementos.  

A EM e o xénero non son dous conceptos contrapostos, senón que están coma 
subsumidos un no outro e teñen unha relación de significación recíproca. O xénero é 
máis xeral que a experiencia; a experiencia é unha exemplificación do xénero –
constructo teórico dun novo espazo para pensar o coñecemento-, de aí a súa 
situacionalidade.          

4.3.1. Empirismo feminista 

a. Longino: a experiencia en forma de criterios. Para Longino non existe un espazo 
adicado de xeito explícito á reflexión sobre a EM na producción do coñecemento 
desde a práctica feminista. Aplica a categoría de xénero para buscar uns criterios 
que, fundados nunha racionalidade consensual, sexan vistos como máis favorables 
ás mulleres. Esta autora reduce o risco de caer no esencialismo que un 
coñecemento xinocéntrico implica. Ademais, aínda que non afonda na EM, utilízaa 
para lograr a autoridade epistémica das mulleres; é dicir, a participación destas na 
producción social do coñecemento. 

b. Nelson: a experiencia como intersubxectividade. A EM funciona como catalizador 
no desenvolvemento das principais teses desta autora. Para ela o coñecemento está 
sempre construído socialmente. Apoiándose no carácter comunitario da evidencia, 
afirma que os axentes da epistemoloxía son as comunidades. Unhas delas son as 
subcomunidades feministas que pretenden artellar unha rede de novas teorías e de 
novas dimensións referidas ás mulleres; isto é, desde a EM. A situación é a suma de 
variables que determinan unha comunidade, onde a de xénero é decisiva. Na obra 



de Nelson dáse un uso ambiguo tanto da categoria de EM como da de xénero. 
Aparecen vinculados e sen unha clara distinción.     

4.3.2. Teoría do punto de vista 

Aínda que nos albores desta teoría, a experiencia xorde vinculada ós aspectos 
materiais da vida, nunha estreita relación coas teses do feminismo marxista, vai ser 
un concepto que se torne moi complexo ó introducir variados aspectos de diferentes 
ámbitos e teorías. Tal vez hoxe cobre forza a idea de reorientar a EM para poder 
definila como unha matriz de variables multidimensionais, no canto da 
unidimensionalidade do concepto nas súas primeiras orientacións. 

a. Hartsock: a experiencia vinculada á actividade. Para Hartsock, a EM aflora nunha 
forma de relación coa materialidade do mundo (reparto sexual do traballo que leva a 
que as mulleres teñan sobre todo relación coa subsistencia e coa reproducción) e 
nunha predisposición  psicolóxica causada pola relación preedípica coa nai. Esta 
experiencia non é autoevidente nin dada para sempre, senón que ten potencialidade 
para o cambio, xa que implica o xurdimento dunha conciencia crítica. A categoría de 
EM emprégase para transitar desde unha perspectiva epistemolóxica a unha política 
-e viceversa-, primando unha política do coñecemento sobre outro tipo de reflexión 
(non se pode falar propiamente de epistemoloxía). A situación refírese, por unha 
banda, á localización espacial e temporal e, por outra, á localización que producen 
nos corpos unha serie de relacións de poder. Os coñecementos –sempre situados- 
representan a resposta a unha expresión de incardinación específica, que depende 
en última instancia da vida material. 

b. Harding: a experiencia como localización subxectiva. Harding representa na 
epistemoloxía feminista a transición do PVF clásico cara ás tendencias posmodernas 
e a inclusión do feminismo multicultural na axenda epistemolóxica. Nesta autora 
dase unha evolución no uso da noción de EM: concomitancias co pensamento de 
Hartsock desde 1976 ata 1986 -ano en que publica The Science Question in 
Feminism-. Con Whose Science? Whose Knowledge? –publicado en 1991- dase un 
punto de inflexión e pasa a facer uso da noción de vidas das mulleres como 
fundamento do PVF. 

b.a. Pensando con/sobre Hartsock: Harding defende unha perspectiva 
epistemolóxica baseada no privilexio epistémico dos oprimidos. En concreto, afirma 
que na EM reside o punto de partida para o feminismo. O factor fundamental que 
conforma a experiencia é a división xenérica do traballo. Nestas primeiras obras, a 
autora non afonda na noción de EM. 

b.b. Tránsito da EM á “vida das mulleres”: a partir de 1991, a EM perde 
protagonismo na teorización de Harding a favor da noción de vidas das mulleres que 
a partir dese momento toma un papel rector na tematización do PVF. A EM tende 
máis cara a uniformidade e o esencialismo, ten un carácter individual e dalgún xeito 
presocial, e ademais é unha localización subxectiva. En cambio, na categoría vida 
das mulleres está implícita a multiplicidade e a diferenza que escapan á experiencia, 
xa que insiste nunha localización obxectiva. Esta localización obxectiva é o punto 
teórico crítico vinculado cunha realidade material, simbólica e individual desde onde 
se pode fundar un novo coñecemento –preferible por estar menos sesgado polos 



intereses dos opresores-. No concepto de localización reside a clave desta proposta, 
xa que remite á posibilidade de establecer un espazo para un pensar reconstructivo 
e ó mesmo tempo prospectivo: a vida das mulleres é unha ferramenta para xerar 
novos coñecementos que incorporan os coñecementos locais e que funcionan como 
discursos alternativos. As vidas das mulleres convértese nunha localización do 
pensamento que pode ser asumida con independenza do xénero, da raza, da clase 
ou calquera outro factor de xerarquización social. Un home pode ser feminista, un 
heterosexual defensor dos dereitos dos homosexuais ou un europeo compartir o 
pensamento poscolonial, xa que o punto de vista non implica unha identidade dada 
senón unha posición. 

b.c A noción de situación:  Harding emprega “situación” e “localización” de xeito 
intercambiable; só aparece unha pequena diferenza cando son conceptualizadas 
facendo referencia á dimensión social. Así, a situación social configura un estar no 
mundo que quere teorizarse e cambiarse mediante a localización obxectiva. E a 
localización implica un desvelamento das coordenadas –espaciais, temporais, 
materiais, históricas, sociais, …- nas que están contextualizadas as vidas das 
mulleres e un traballo interpretativo que as valora desde a crítica social. A 
localización é o que dá capacidade para intervir nas situacións de opresión e 
transformalas.          
                  
c. Un apuntamento sobre experiencia e opresión: algúns problemas 

A EM é un concepto tan relevante como controvertido dentro da teoría feminista. A 
sensación é de desacougo analítico debido á constatación da necesidade de 
formular unha teoría sobre a experiencia –como afirma Lauretis- e, por outro lado, á 
dificultade de manexar un concepto que entraña tantas dimensións e que non se 
concreta o suficiente no seu uso teórico.   

Para Marnia Lazreg, socióloga alxerina, o termo EM é moi complexo e sempre 
conleva un resaibo positivista, unha cota de esencialismo e toda a problemática dun 
concepto con múltiples usos. Ademais contribúe a crear uns conceptos abstractos de 
“opresión” e “oprimido” que impide entender as experiencias doutras mulleres.   
        

4.3.3. Haraway: máis alá do xénero e da experiencia 

As primeiras teorizacións desta autora son producto dunha reflexión feminista 
contextualizada no feminismo radical/cultural, marxista e socialista con certa 
herdanza de formación científica empirista.   

Haraway pretende superar o xénero e a experiencia. Como alternativa ofrece o 
cíborg, xestado como un novo modelo de posicionamento. A posición cíborg mostra 
a necesidade dunha lóxica de difracción, o mecanismo máis eficaz para crear 
significados alternativos.         

a. Pensando con Hartsock: un ambiente compartido. Colegas de docencia 
universitaria e amigas, Haraway desestima unha simple lectura de Hartsock onde a 
opresión sexa a marca da experiencia, senón que afonda na importancia da 
actividade na súa dobre vertente: material e discursiva. Nas súas palabras, un punto 



de vista non é un chamamento a/ou polos “oprimidos”, senón unha ferramenta 
cognitiva, psicolóxica e política para un maior coñecemento xulgado por estándares 
situados non esencialistas e historicamente continxentes de obxectividade forte.
                  
b. Artefactualismos semiótico-materiais 

A herdanza marxista pervive de variadas formas na obra de Haraway. Así, para ela 
todo é un producto, todo é froito dunha producción –tamén nós mesmas-; logo todo 
é un artefacto. Os artefactos son significados encarnados. Para cambiar o artefactual 
debemos ser quen de analizar as condicións de producción do mesmo. A EM é un 
artefacto producido nunhas determinadas condicións materiais e semióticas; é un 
artefacto que se constrúe no intento por denunciar e cambiar unha situación social 
de opresión. Comprender e intervir nestes procesos require unha pericia óptica que 
a autora desenvolve mediante tres aparatos de construcción de significados: a 
experiencia, o cíborg e a difracción. 

b.a. A experiencia como ficción: a experiencia é un producto e un medio 
importantísimo dos movementos de mulleres, e debemos loitar en termos da súa 
articulación. Afirma o potencial da EM, a un tempo que alerta dos problemas de 
mistificacións e esencializacións que implica. Nesta ambivalencia, Haraway 
decántase polo constructivismo e súmase á definición de Lauretis – a saber, a 
experiencia é unha encarnación de significados- e polo tanto é un lugar de 
resignificación por construír. 

b.b. Desprazamentos da experiencia: o cíborg. Nos seus seguintes escritos, 
Haraway nota como a experiencia segue atrapada na sexualidade como o xénero o 
está do sexo. E polo tanto, establece a EM na esfera da ciencia ficción, nun non-
lugar, onde os significantes non trafiquen cos significados. O cíborg non ten orixe e 
supera o problema da sexualidade; é unha criatura nun mundo posxenérico. É a 
metáfora óptica que lle permite pensar a posición do feminismo fuxindo dos peches 
que as identidades impoñen. O cíborg é un artefacto producido “nos úteros da 
modernidade”, un momento-posición para mirar, para actuar. O cíborg é a nosa 
antoloxía, porque o que somos a finais do século XX é momentos-posición de 
coñecemento e intervención nunha sociedade-rede. Sempre é unha localización 
interesada que reclama a instancia política como conformadora da posición onde 
está. A política engole así á epistemoloxía e toma as rendes da demarcación 
ontolóxica. O que son as mulleres a finais do segundo milenio depende da posición 
que adopten nunha complexa rede de relacións semiótico-materiais que Haraway 
denomina tecnociencia.  

b.c. Un paso máis: a difracción. A lóxica do cíborg  é a difracción : os significados 
non se repiten senón que se abren como o feixe de luz difractado. A difracción é 
unha narrativa, unha tecnoloxía gráfica, psicolóxica, espiritual e política para facer 
significados consecuentes. É o xeito de producir a auto-visibilidade; non é un 
desvelamento, senón unha construcción a partir do proceso material-semiótico no 
que estamos inmersos.         
                            
c. Posibilitando unha cartografía política: as nocións de situación e localización. A 
EM, os cíborg e a lóxica de difracción son tres metáforas ópticas que proporcionan 
outras tantas formas de focalización e visión da localización. Os instrumentos ópticos 



serven para observar a sempre opaca localización co obxectivo de delimitar e 
transformar o suxeito que posibilite proxectos socialistas, feministas, ambientalistas, 
antirracistas e unha ciencia do pobo.   

Haraway establece unha política do coñecemento onde a localización ten un papel 
central, xa que esta permite elaborar mapas de conciencia, ou o que é o mesmo, 
concibir a súa proposta como unha cartografía política. Esta cartografía política é 
unha forma de buscar novas significacións. Así, a localización das mulleres, coa 
renuncia á identidades substantivas, non priva a estas de capacidade para actuar. 

                
4.4. A EXPERIENCIA DAS MULLERES E A NOCIÓN DE SITUACIÓN : UNHA 
PONTE ENTRE EPISTEMOLOXÍA E POLÍTICA 

Desde un emprego solapado da categoría EM en Longino ata a superación da 
mesma en Haraway, transitouse por unha serie de posturas intermedias que mostran 
como denominador común a caracterización deste concepto en clave de situación. O 
bxectivo é construír unha figura teórica que permita resignificar o ser mulleres como 
suxeitos do coñecemento. Este espazo de resignificación corresponde a unha 
situación herdada e creada. A EM é a situación desde onde se establecen novas 
propostas epistemolóxicas, desde onde se pode asumir facer epistemoloxía como 
feministas –novas prácticas cognitivas que inclúen a resignificación do ser mulleres.
                       
Linda Alcoff, nun marco de reflexión política, afirma que a subxectividade –ou a 
experiencia subxectiva- de ser unha muller está constituída pola posición que as 
mulleres detentan. Este concepto de posicionalidade significa que a identidade é 
relativa a un contexto que muda contantemente, a unha situación que inclúe a rede 
de elementos que implican outros, as condicións económicas, as institucións e 
ideoloxías culturais, políticas, …        
                      
Deste xeito, se é posible identificar as mulleres pola posición que ocupan dentro 
desta rede de relacións, entón é posible fundar unha vindicación feminista para as 
mulleres, non sobre unha afirmación das súas capacidades innatas senón sobre a 
posición dentro da rede de perda de poder e mobilidade que require un cambio 
radical.        

O concepto de posicionalidade inclúe dous puntos fundamentais:   
                   
 a. O concepto de muller é un termo relacional identificable só dentro dun 
 contexto constantemente cambiante  

 b. A posición na que as mulleres se atopan pode ser empregada activamente 
 como unha localización para a construcción de significados, un lugar desde 
 onde o significado se constrúe (máis que un lugar onde o significado pode ser 
 descuberto), un lugar desde o cal os valores son interpretados e construídos 
 (máis que un lugar determinado por un conxunto de valores). 

Alcott entende, por un banda, os problemas de esencialismo que implica a defensa 
dunha identidade substantiva como no caso do feminismo cultural e, por outra, o 
baleirado de identidade que o posestructuralismo defende e que deixa as mulleres 



nunha precaria situación para configurarse como colectivo con capacidade para 
actuar. De aí a súa defensa dun suxeito posicionado como alternativa á crise de 
identidade na que se atopa o feminismo. A muller convértese así nun termo 
relacional que só se pode identificar nun contexto móbil e nunha posición que pode 
ser utilizada activamente para construír novos significados28.    
                   
A situación devén así un dos conceptos clave na constitución política do feminismo e 
desenvolve unha función nuclear na epistemoloxía feminista.   

4.4.1. Como peche: relendo a Beauvoir á luz de Haraway 

Semella obrigado voltar a mirada sobre o pensamento fundacional do feminismo 
contemporáneo coa figura de Beauvoir, para albiscar na súa obra a importancia da 
situación na reconfiguración do suxeito. Para isto utilizarnse as teses de Sonia Kruks 
e Linda Zerilli.         

Beauvoir elabora unha crítica ó suxeito da modernidade, a raíz do seu carácter 
androcéntrico; crítica que pode ser lida como unha fenda na noción de 
subxectividade. Non se nace muller, chégase a selo, afirma mediante a 
desnaturalización e a desesencialización do concepto mulleres. Beauvoir entende as 
mulleres como suxeitos en situación. A experiencia é unha forma de vivir a 
existencia singular desde un fondo transmitido históricamente. A análise que realiza 
da maternidade -como unha experiencia concreta das mulleres- permítelle crear 
novos significados desde a comprensión do suxeito en situación.  

O crisol de posicións teóricas que median entre unhas e outras autoras mostra o 
discorrer dun pensamento que se quere erixir en vontade de cambio. De aí que 
voltar unha e outra vez sobre a cuestión ¿Acaso existen as mulleres? non é 
inmobilismo, todo o contrario.       

5. A MODO DE CONCLUSIÓNS: EPISTEMOLOXÍA … FEMINISTA? 

A epistemoloxía feminista é un híbrido en proceso de xestación que nos sitúa fronte 
a toda unha serie de interseccións entre variadas disciplinas de coñecemento, 
diferentes correntes de pensamento filosófico e feminista e reivindicacións políticas 
dos movementos de mulleres. Non é tanto unha rama ou parcela propia no seo da 
filosofía como unha suma de reflexións introducidas polo feminismo nos temas de 
coñecemento. Así, a perspectiva feminista pon en funcionamento resortes analíticos 
para transformar espazos de saber xa existentes, destacando a grande proliferación 
de aportacións.          
                  
No campo do coñecemento –e máis en concreto do coñecemento científico- a 
perspectiva feminista afondou nun dos debates que dun xeito máis notable 
contribuíu a mudar a imaxe da ciencia: a percepción do coñecemento como unha 
práctica social; cuestionando así a neutralidade do coñecemento, o valor da 
obxectividade e a propia configuración do obxecto e o suxeito. E todo isto porque 
obriga a recoñecer que se o coñecemento é unha práctica social, non pode 

                                           
28 Esta forma de expresar o ser muller sen caer no esencialismo nin no nominalismo radical é análoga 
á de Lauretis exposta neste capítulo  



permanecer inmune a unha das construccións sociais máis relevantes, a saber a 
configuración da identidade sexual ou xénero. 

As autoras analizadas ó longo deste libro ofrecen diversas propostas de 
comprensión e transformación do coñecemento. As súas liñas fundamentais de 
traballo na epistemoloxía feminista pódense condensar deste xeito: 

1. A defensa da ciencia como unha práctica social, con implicacións como: 
            
 - O esvaecemento dos límites do ámbito epistemolóxico (o lindeiro entre ética 
 e política do coñecemento científico tórnase poroso, anque  se aposta por 
 manter unha certa separación)       
                     
 - A reflexión sobre a función dos valores na empresa cognitiva, denunciando 
 os sesgos androcéntricos e mostrando como facer ciencia desde novos 
 valores (nas comunidades científicas e nas tomas de desición sobre políticas 
 científico-tecnológicas). O que está en cuestión é unha elaboración alternativa 
 de valores 

2. O carácter normativo da ciencia (os desenvolvementos feministas aspiran ó 
diálogo e ó consenso)          

3. A dicotomía subxectivo/obxectivo sitúase nun primeiro plano (reconsiderando o 
papel dos elementos emocionais –paixóns, sentimentos- no coñecemento e 
reconfigurando a racionalidade) 

4. A noción de obxectividade, desbotada en termos de neutralidade valorativa, pasa 
a ocupar un dos primeiros postos da axenda feminista, redefinida en función dos 
valores e introducindo na mesma unha dimensión ético-política (a obxectividade 
convértese nun mecanismo de control sobre os valores e as preferencias 
subxectivas; o rexeitamento do relativismo é un denominador común) 

5. O coñecemento enténdese como situado (a obxectividade é o grao no que 
exercen as comunidades a súa capacidade para tomar decisións interactivas e 
dialóxicas sobre os valores que deben constituír os proxectos científicos; as 
perspectivas son parciais e deben ser sometidas ó consenso e á crítica) 

6. A racionalidade establécese en termos de consenso 

7. As comunidades epistemolóxicas son definidas como suxeito cognoscente (faise 
unha crítica ó suxeito cognoscente tradicional, individual e abstracto) 

8. Vincúlase o novo suxeito cognoscente coa reconfiguración do suxeito político 
mulleres (se o coñecemento é unha práctica-conversa, as mulleres deben acceder á 
mesma aportando a situación da súa mirada que ten a capacidade de transformar o 
todo) 

9. A noción que permite entender o funcionamento do suxeito situado foi 
principalmente a de EM 



10. O uso da noción de situación posibilita un constructivismo non relativista no que 
pervive unha forma mínima de realismo 

Un dos principais problemas que implica a reconfiguración do coñecemento é a 
modificación ontolóxica que implica un cambio epistemolóxico. ¿Qué entender por 
cambio ontolóxico? Fundamentalmente volver pensar a natureza –reinventar a 
natureza, en palabras de Haraway-. Así, a natureza foi conceptualizada como o 
obxecto mudo que debía ser entendido e dominado por un coñecedor abstracto e 
imparcial. Sen embargo, as achegas feministas (en sintonía coa ecoloxía) defenden 
que a natureza é un axente activo co que é necesario entaboar unha relación de 
conversa. O feminismo ten por diante o reto de configurar unha visión distinta da 
natureza que a sitúe como unha variable máis a ter presente na conversa do 
coñecementoe pasando a ser pensada como unha rede de interaccións. 

O interese fundamental dos estudios feministas é axudar a un cambio real no 
coñecemento; é dicir conseguir vías de intervención desde unha perspectiva que 
favoreza ás mulleres. Así, a participación feminista na ciencia ten por obxectivo un 
mellor coñecemento, ou sexa, un coñecemento que dependa dunha concepción 
dialóxica da ciencia en función duns valores menos dominadores que impregnen a 
construcción do coñecemento. 

Tal vez haxa que esperar unha sociedade enchoupada de valores feministas para 
ver como o coñecemento está permeado por estes valores. Sen embargo, soñar co 
futuro abrindo novos interrogantes e creando visións do mundo menos dominadoras 
foi a tarefa do feminismo. 

                  
B) BREVE COMENTARIO Á OBRA       
             
“Feminismo e coñecemento” é un libro de certa complexidade que, como xa se 
apuntaba na presentación, precisa dunha lectura coidadosa e detida para quen se 
achega por primeira vez ó mundo da epistemoloxía feminista. As súas múltiples 
referencias e interpretacións de variadas autoras, obras e correntes epistemolóxicas 
feministas leva a adentrarse nun mundo especialmente intricado de conceptos e 
teorizacións diversas que moitas veces parece superar a capacidade de 
comprensión dunha recen chegada a este universo.  
  
Non obstante, a dificultade inicial de seguida da paso a unha necesidade de seguir 
lendo e lendo, coa sensación de que un abano de problemáticas e perspectivas 
novas se están a abrir. Porque  a obra ten a bondade de ofrecer unha perspectiva 
ampla –unha panorámica- das diferentes correntes epistemolóxicas e dos debates 
que nelas e entre elas se están a realizar. E iso é de grande interese para poder 
situarse inicialmente en maior ou menor sintonía cunhas ou outras teorizacións, e 
quizabes afondar posteriormente nalgunha delas (calquera pode imaxinar a tarefa 
que puido supoñer recopilar e contrastar todo un conxunto de artigos, de principio 
dispersos).  
 
Así, non cabe a menor dúbida de que esta obra non pode ser senón o resultado de 
anos de traballo e reflexión que chegan ás nosas mans cun alto grao de 
sistematización, facilitando deste xeito o noso achegamento a eles.  



A presentación de Carme Adán Villamarín, evidentemente, supón unha 
interpretación de cada unha das correntes e autoras expostas –tamén ela está 
situada-, e iso é inevitable, e tamén é necesario e ata mesmo pode axudar. O labor 
posterior, existindo un verdadeiro interese, será esa lectura das teorizacións orixinais 
das autoras escollidas; e este libro é unha porta aberta e un empuxe para ese 
segundo momento.            
                  
Botamos de falta, iso si, a ampliación desta panorámica a outras teorizacións fóra do 
ámbito anglosaxón no que se desenvolve esta obra e que parece querer estar 
sempre dominando uns e outros foros de debate –algo así coma que o producido 
dentro das sociedades/culturas/economías dominantes sempre parece ter máis eco, 
máis resonancia-.  

As achegas realizadas desde feminismos coma o italiano ou o francés, ou mesmo os 
feminismos poscoloniais, terían dado seguramente unha meirande riqueza de 
perspectiva a moitos dos temas expostos e terían introducido temáticas tamén 
novas. Xa que, de principio, descoñecemos os motivos de tal elección, 
presupoñemos que posiblemente foi a amplitude de propostas a que impediu tal 
ampliación. Certo é que, nalgún momento, a autora introduce algunha teorización 
realizada por feministas do sur (alxerina, por exemplo) para enriquecer as 
perspectivas que se están a debater.   

De calquera maneira, a produción feminista e, máis en concreto, as teorizacións 
sobre epistemoloxía feminista aparecen nesta obra tan ricas en cantidade e parecen 
estar introducindo e desenvolvendo perspectivas de tanta novidade sobre o acceso 
ó coñecemento -e ó coñecemento científico- que non parece caber ningunha dúbida 
sobre a súa riqueza cualitativa.     

Tanto unhas correntes coma outras tiveron o acerto –unhas quizabes con máis 
ousadía, outras con máis prudencia- de replantearse as bases mesmas da ciencia 
tal e como a foramos entendendo en occidente desde os albores da modernidade. E 
este é seguramente o acerto meirande dunhas e doutras perspectivas da 
epistemoloxía feminista. Un acerto en clave de deconstrucións, en clave de dúbidas 
e preguntas, en clave de novos paradigmas, quizabes en trance de elaboración … 
¿quen sabe?     

En todo caso, estamos ante unhas posibilidades totalmente novas na maneira de 
situármonos ante a realidade (todo o teorizado sobre o suxeito cognoscente e o 
xénero), ante o acceso á mesma (todo o teorizado sobre o tema do suxeito/obxecto,  
sobre a neutralidade e os valores, sobre os valores e á ética en relación coa ciencia 
…), ou ante a mesma comprensión da realidade (todo o teorizado  sobre a 
obxectividade) e a transformación da realidade mesma (todo o teorizado en canto a 
política e ciencia). E sobre todo -e a un tempo con todo isto- estamos ante unha 
maneira nova de situármonos ante nós mesmas; así, partindo de perspectivas 
esencialistas da identidade mulleres, e pasando por conceptualizacións claves como 
xénero e experiencia das mulleres, estamos a chegar a teorizacións que permiten 
unha concepción máis construtivista desa nosa identidade -situación, localización, 
cíborg …-.  



Os discursos xurdidos da epistemoloxía feminista non fan máis que reforzar a idea 
de que o feminismo, coas súas reivindicacións na rúa e coas súa capacidade de 
introducir temáticas e perspectivas novas nas teorizacións máis diversas, está a 
efectuar unha verdadeira revolución; quizabes unha das máis importantes da 
historia. 

Por iso, nun momento histórico en que segue a dominar con tanta forza o modelo 
social patriarcal -e cunha capacidade de rexeneración/reproducción tan forte-, son 
benvidas todas e cada unha das deconstruccións feministas e das propostas 
alternativas igualitarias.        

Realizadas desde unhas ou outras sensibilidades, ubicadas en diferentes campos do 
coñecemento e con perspectivas e empeños diversos, unhas e outras teorizacións, 
sempre en  constante diálogo e debate –unhas matizando a outras, 
implementándoas ou en contradición coas anteriores-, todas elas están a ser unha 
achega de máxima importancia na inxente tarefa de deconstruir un coñecemento 
científico androcentricamente sesgado e de irmos configurando unha alternativa 
científica e social real coas que moit@s soñamos e pola que apostamos cada día. 
              
Todo este dinamismo na construcción dunha epistemoloxía feminista amosa que de 
ningún xeito é un produto acabado senón que, polo contrario, está en constante 
proceso de elaboración e novas creacións. Quen sabe a que novos significados e 
realidades insospeitadas de futuro -cíborg? nos irá levando… Mulleres, simios, 
femalesman, oncomouse e outras criaturas de estraños límites andamos niso… 
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