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PESQUISADORAS NA FORMAÇÃO DAS CIÊNCIAS SOCIAIS DA AMÉRICA LATINA: UM 
OLHAR SOBRE AS RELAÇÕES ENTRE GÊNERO E PODER. Micheline Michaelsen, Helgio 
Henrique Casses Trindade (orient.) (UFRGS). 

Situada como parte de uma pesquisa em andamento sobre a formação e institucionalização das Ciências Sociais na 
América Latina, realizada pelo Grupo de Estudos em Ciências Sociais da América Latina (CISOAL), esta pesquisa 
pretende entender como as relações de gênero acompanharam esse processo. A análise das relações de gênero na 
construção das Ciências Sociais na América Latina se dará a partir de um levantamento histórico da participação de 
mulheres em cargos de direção durante o período de formação de seis instituições: CEPAL, FLACSO, ABA, SBS, 
ABCP e ANPOCS. Complementará esse levantamento a análise de entrevistas com pesquisadoras atuantes nesse 
processo, selecionadas entre o acervo de entrevistas do CISOAL. Para compreender as lógicas que determinam as 
relações de poder e gênero na pesquisa em Ciências Sociais, fundamento a pesquisa com os estudos de gênero e 
Universidade, aplicando os conceitos de "elites discriminadas" e "androcentrismo includente". Procuro observar o 
caráter androcêntrico do conhecimento científico em sua vertente inclusiva, ou seja, que não nega o acesso à 
produção, mas manifesta-se justamente a partir da incorporação das mulheres nos espaços de produção, circulação e 
apropriação do conhecimento científico. O levantamento da participação de mulheres em cargos de direção das 
instituições é confrontado na pesquisa com essa fundamentação teórica, para daí depreender as lógicas que 
determinam a relação entre exclusão, inclusão e androcentrismo. Um levantamento preliminar dos materiais de 
pesquisa indica que vem crescendo a presença de mulheres nas instituições citadas. Resta analisar esse dado em 
conjunto com as diversas interpretações da relação entre gênero e poder e, assim, apreender seu significado para 
além do dado quantitativo. (PIBIC). 
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