Convite para publicação
LIVRO – EPISTEMOLOGIA FEMINISTA
Prezado(a),
A Editora Scientiae Studia o (a) convida para encaminhar capítulo original para compor obra cujo
tema principal é Epistemologia Feminista, que fará parte da Coleção de Estudos desta editora, com
previsão de publicação em 2021.
A epistemologia feminista é compreendida pelos editores como subárea da Filosofia que investiga
interdisciplinarmente questões tratadas pelo feminismo interseccional, abordando variáveis, tais como
sexo, classe, raça na produção do conhecimento. Além disso, reflete sobre a manutenção da condição de
subalternidade de parcelas significativas da população que foram historicamente oprimidas e mantidas
como vulneráveis, tal como no caso das mulheres, das crianças e dos idosos, recorrentemente deixados
aos cuidados das mulheres.
Desse modo, os estudos relativos à epistemologia feminista investigam as causas das relações de
poder que incidem, material ou simbolicamente, sobre os corpos e as subjetividades, sejam tais causas
oriundas das interações entre sexos ou gêneros distintos, das relações de trabalho - levando em conta,
inclusive, as transformações recentes do mercado econômico global, tal como o fenômeno de
“feminização” do trabalho -, bem como o tratamento distinto deferido às pessoas de condições
socioeconômicas desprivilegiadas ou mesmo àquelas pertencentes à periferia da economia globalizada.
Nesse sentido, os capítulos submetidos poderão abordar temas filosóficos, bem como as interações
frutíferas com outras áreas do conhecimento, tais como a história, a sociologia, as ciências de modo geral,
investigando, inclusive, as alternativas vislumbradas para que a produção de conhecimento promova, no
maior grau possível, a objetividade, a ampliação do escopo das investigações, bem como a interação entre
investigadores e investigados, permitindo o fomento de relações sociais mais equitativas.
Dentre as temáticas que se pretende abordar neste livro de Epistemologia Feminista da Coleção de
Estudos da Editora Scientiae Studia estão:
- Ciência, tecnologia e feminismo;
- Conhecimento científico, conhecimento tradicional;
- Globalização econômica e feminização do trabalho;
- Objetividade na produção do conhecimento;
- Questões ambientais e suas alternativas, tais como a agroecologia e o ecofeminismo;
- Relações entre conhecimento e poder, tais como o biopoder ou necropolítica;
- Teoria crítica feminista;
- Teoria do ponto de vista situado;
- Variáveis de sexo ou gênero, classe e raça na produção do conhecimento.
I. Sobre o editor e as editoras:
Pablo Rubén Mariconda, Editor chefe da Scientiae Studia
- Débora Aymoré, coeditora do livro.
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- Dilneia Rochana Tavares do Couto, coeditora do livro.
- Ilze Zirbel, coeditora do livro.
II. Orientações para autores e autoras:
1. Os originais devem ser enviados para secretaria@scientiaestudia.org.br, mencionando no assunto da
mensagem “Submissão para o livro de epistemologia feminista”;
2. Trata-se de uma obra coletivamente financiada, sendo os custos de diagramação e impressão divididos
entre os autores (as);
3. A Coleção de Estudos da Editora Scientiae Studia detêm os direitos em relação aos textos nela
publicados. Os(As) autores (as) estão autorizados a republicar seus textos mediante menção da publicação
anterior nesta coleção.

III. Formato dos textos originais:
1. Os originais devem conter no máximo 12.000 palavras incluindo a bibliografia, enviado em um ÚNICO
arquivo no formato .DOC ou .DOCX;
2. Nome do autor (a), com a indicação de filiação institucional e endereço eletrônico para contato;
3. Título (em português);
4. Resumo com no máximo 300 palavras;
5. De 3 a 5 palavras-chave;
6. Citações com 4 linhas ou mais, devem vir em bloco de citação, tamanho 11, sem aspas, com recuo 1.2
cm à esquerda e à direita, espaçamento entre linhas 1.5, espaçamento de 6pt antes e depois da citação,
segundo o sistema autor-data; no corpo do texto: entre parênteses, contendo, após a citação: (a)
sobrenome do autor com a primeira letra em maiúsculo e demais letras minúsculas, (b) ano e, (c) se for o
caso, número da página. É facultado o uso concomitante do ano original da publicação, entre colchetes,
após o ano de publicação da referência utilizada.
Exemplo:
As mulheres que entraram na filosofia, que demonstraram a igualdade dos sexos, provaram o quão
bem fundadas eram as suas proposições; aplicaram fielmente os métodos mais rigorosos, utilizaramse de um espírito crítico dos mais exigentes. No entanto, estando os juízes e partes já acomodados do
lado da “verdade" e do “justo", as mulheres se encontraram diante de uma razão à imagem de seus
utilizadores, protegida, fechada e, sobretudo, dominante. (Dorlin, 2000, p. 95-6).

7. Não deverão ser utilizadas expressões latinas (idem, ibidem, opere citato), nem suas versões abreviadas
(id., ibid., op. cit.) para indicar nova ocorrência de citação já feita.
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8. Notas de rodapé, apenas para fins explicativos, justificadas, com fonte Times New Roman, tamanho 10,
espaçamento entre linhas simples;
9. Referências Bibliográficas: após o texto, ao final, devendo conter informações de todas as citações
feitas no corpo do texto, segundo os modelos abaixo. Deverá ser usado itálico em vez de negrito como
grifo.
a) Livro: Sobrenome, demais nomes abreviados. Título da obra em itálico. Edição. Cidade: Editora, ano de
publicação.
Exemplo:
Beauvoir, S. de. O segundo sexo. Tradução S. Milliet. 2 Ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009 [1949].
b) Seção de livro: Sobrenome, demais nomes abreviados. Título do capítulo. Nome do tradutor (se houver).
In: Sobrenome, demais nomes abreviados (Org. ou Ed.). Título da obra em Itálico. Edição. Cidade: Editora,
ano de publicação, páginas que o capítulo ocupa na obra.
Exemplo:
Ribeiro, D. Avalanche de retrocessos: uma perspectiva feminista negra sobre o impeachment. In: Jinkings,
I.; Doria, K.; Cleto, M. (Org.). Por que gritamos golpe? Para entender o impeachment e a crise política no
Brasil. São Paulo: Editorial Boitempo, 2016. p. 115-39.
c) Artigo: Sobrenome, demais nomes abreviados. Título do artigo. Nome do tradutor (se houver). Título do
periódico (em itálico), cidade, volume, número, páginas que o artigo ocupa no periódico, ano da
publicação.
Exemplo:
Santos, M. F. A representação de mulheres nos espaços de poder e a standpoint theory: contribuições de
uma epistemologia feminista. Veritas, Porto Alegre, v. 62, n. 3, p. 904-33, set./dez. 2017.
10. Para artigo ou recensão em periódico eletrônico, incluir, após os dados acima, a expressão "Disponível
em: < endereço eletrônico (URL) >”; em seguida, a expressão “Acesso em: dia/mês abreviado/ano”.
Exemplo:
Kreinich, S. O homem é formador de mundo: mundo como conceito metafísico segundo Martin Heidegger.
Revista
Intuitio,
Porto
Alegre,
v.10,
n.1,
p.
94-106,
jul./2017.
Disponível
em:
<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/intuitio/article/view/27219/15791>.
Acesso
em:
4/abr./2018.
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d) Havendo mais de uma referência por autor, estas devem seguir a ordem cronológica de publicação do
mais antigo ao mais recente. Além disso, no caso de mais de uma obra por ano, estas devem ser
diferenciadas por letras, a, b, c..., após o ano.
IV. Datas importantes:
1. Entrega dos textos originais

Até 30 de abril de 2021

2. Avaliação dos textos

30 de abril – 30 de junho de 2021

3. Revisão, diagramação e impressão

Julho – Outubro de 2021

 Em caso de dúvidas, escrever para: secretaria@scientiaestudia.org.br.
Atenciosamente,
Editora Scientiae Studia.
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