
O termo "epistemologia social" foi usado pela primeira vez os cientistas 
Margaret Egan e Jesse Shera nos anos 1950. Steven Shapin também usou em 
1979. Mas seu sentido actual começou a surgir no final de 1980. Em 1987, a 
revista filosófica Synthese publicou uma edição especial sobre a epistemologia 
social, que incluiria dois autores que tem tomado desde a disciplina em duas 
direcções divergentes: Alvin Goldman e Steve Fuller. Fuller fundou uma revista 
chamada Epistemologia Social: uma revista de conhecimento, cultura e política 
em 1987 e publicou seu primeiro livro, "Epistemologia Social, em 
1988. Conhecimento de Goldman em um mundo social surgiu em 1999, 
actualmente é editor da revista Episteme: uma revista de epistemologia social, 
que foi fundada em 2004. Embora os objectivos e âmbito de aplicação destas 
duas revistas se sobrepõem em muitos aspectos, Epistemologia Social é mais 
aberto a estudos de ciência para além da filosofia, enquanto que "o estilo 
principal é o da filosofia analítica".  
O ponto de vista do conhecimento básico que motivou o surgimento da 
epistemologia social pode ser atribuída à obra de Thomas Kuhn e Michel 
Foucault, que ganhou em destaque no final dos anos 1960. Ambos trouxeram 
preocupações históricas directamente para suportar longas sobre os problemas 
associados com a filosofia da ciência. Talvez a questão mais notável aqui é a 
natureza da verdade, que tanto Kuhn e Foucault descreveu como um conceito 
relativo e contingente. Por estas razões de trabalho, em curso na sociologia do 
conhecimento científico (SSK) e da história e filosofia da ciência (HPS) foi 
capaz de fazer valer as suas consequências epistemológicas, levando mais 
notadamente para o estabelecimento do "programa forte" da Universidade de 
Edimburgo . Em termos de duas vertentes da epistemologia social, Fuller é 
mais sensível e receptivo a esta trajectória histórica (embora nem sempre de 
acordo) do Goldman, cuja auto-denominado 'epistemologia social veritativos' 
pode razoavelmente ser interpretada como uma rejeição sistemática da 
mais reivindicações extrema associada com Kuhn e Foucault. 


