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O objetivo deste trabalho é o de mostrar os resultados parciais da pesquisa de mestrado, 

fundamentada no tema: “Mulheres filósofas: um silêncio institucionalizado?”, na qual buscamos 

refletir como o silêncio é fundante (ORLANDI, 2013) na produção filosófica feminina. Há 

muito que se pesquisar sobre a filosofia produzida por mentes femininas em nosso país; 

notadamente, se pensarmos que, durante muitos anos, os textos lidos e analisados eram, em sua 

maioria, escritos por homens. Assim, ao considerarmos que há pouca presença da mulher nos 

cursos de filosofia, seja no corpo discente ou docente, seja nos textos estudados, nossa 

problemática levanta a seguinte questão: podemos perceber a presença, ou a ausência, do estudo 

de textos que sejam de autoria feminina nos cursos de graduação em Filosofia? Nessa 

perspectiva, nossos objetivos, nesse projeto de pesquisa de mestrado, são: a) perceber se 

existem disciplinas específicas, na graduação, voltadas ao estudo de filósofas; b) observar se, 

dentro das disciplinas obrigatórias comuns a todas as Universidades elegidas, ocorre a escolha 

de obras de filósofas; c) constatar quantas são as mulheres, na história, que escreveram obras 

filosóficas e quantas dessas obras são estudadas no decorrer dos cursos de filosofia 

selecionados. Tento em vista essas propostas investigativas, utilizamos o método qualitativo, 

com base na perspectiva teórica da Análise de Discurso de linha francesa, trabalhando com 

textos de Pêcheux (1969, 1975) e de Orlandi (2013), e da História da Filosofia feminina, como 

Pacheco (2016), entre outros. Nossa investigação também se caracteriza como pesquisa 

documental, uma vez que o corpus da análise constitui-se das ementas das disciplinas de 

graduação em Filosofia de cinco Universidades Federais, uma em cada região do país. Os 

resultados parciais demonstram o número diminuto de mulheres que têm voz dentro da filosofia. 

Por isso, há a presente necessidade de analisar o contexto de produção do discurso 

institucionalizado que legitima a voz masculina como representante da formação filosófica, bem 

como refletir de que forma o silenciamento das mulheres da/na filosofia dá significado a esta 

disciplina. 
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