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Resumo: Esse trabalho pretende apresentar a pesquisa “Mulheres nas fontes Pedagógicas 

Latino-Americanas: Diálogos entre a Educação Popular e as Epistemologias Feministas 

desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Educação na Universidade de Santa Cruz do 

Sul/UNISC, no Rio Grande do Sul, com apoio do Programa Nacional de Pós-doutorado da 

CAPES- PNPD/CAPES. Trata de uma pesquisa qualitativa, de cunho bibliográfico, que está 

vinculada ao Grupo de Pesquisa: “Educação Popular, Metodologias Participativas e Estudos 

Descoloniais”, e tem como objetivo principal investigar mulheres das/nas fontes pedagógicas 

da América Latina, problematizando a exclusão de fontes femininas dos currículos e na 

formação docente. Tal revisão bibliográfica tem sido possível a partir dos estudos 

descoloniais e feministas. Para tanto, entre outros/as autores/as, temos dialogado com Amorós 

(2000); Freire (2006); Hierro (1990); Korol (2007); Lagarde (1994;2005;2006); Lugones 

(2008 e 2014); Magda (1997); Ochoa (2008); Saffioti (2004 e 2013). Tais diálogos têm 

possibilitado encontrar na “ética feminista” (Hierro, 1990) e na Sororidade, proposta por 

Marcela Lagarde, caminhos metodológicos e epistemológicos para conhecer as Mulheres que 

compõem as fontes do pensamento pedagógico, “desde Abajo y desde el Sur” (CARRILLO, 

2014). Dentre os resultados obtidos até o momento, podemos destacar a revisão bibliográfica 

de conceitos-chave para esse trabalho de pesquisa, como por exemplo, o conceito de 

pedagogias feministas e de Educação Popular Feminista. Ambas são áreas dos conhecimentos, 

que possuem um importante legado para a Educação da América Latina. Acredita-se que ao 

pesquisar as mulheres das/nas fontes pedagógicas latino-americanas, estamos contribuindo 

para o fortalecimento dessas áreas, ainda pouco estudadas na formação docente. Inserir as 

mulheres das fontes em nossos currículos e práticas de ensino tem contribuído para 

reconhecer os percursos formativos, histórias de vidas e saberes pedagógicos de mulheres que 

contribuem para a história da educação. (Re) construir esse arcabouço epistemológico à luz 

dos estudos feministas, tem oportunizado fecundos diálogos. Destacamos alguns: 

problematização acerca da contribuição das feministas para a Educação Popular, das 

metodologias que as teóricas feministas na Educação têm utilizado para trabalhar seus temas. 

Ênfase na importância da tríade “despatriarcalizar, descolonizar e descautivar” o pensamento 

pedagógico de mulheres em nossas salas de aulas, práticas de ensino, currículos e pesquisas. 
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Para ‘escavar’ uma pedagogia emancipadora com as características de nossos povos, 

é necessário partir do encontro contraditório, mas indissociável, entre a cultura 

europeia, a indígena e a africana. A primeira identificada com o projeto da 

modernidade e as duas outras, as dominadas, que carregam até hoje as 

conseqüências em termos de subalternidade e resistência: a colonialidade. Como 

aparecem historicamente os projetos pedagógicos nesse contexto? Contribuíram para 

superar as inferioridades e dependências ou para legitimar a crença epistêmica e que 

não somos capazes e por isso temos que ter o aval do norte para validar nossos 

caminhos de emancipação humana e social? [...] Superar a colonialidade significa 

deixar de ser apêndice das transformações e assumir igualmente o protagonismo da 

construção de sociedades que valorizem as características da diversidade dos nossos 

povos (STREK; ADAMS; MORETTI, 2010, p. 23-24). 
 

Porque falar das mulheres fontes do pensamento pedagógico da América Latina, numa 

perspectiva feminista? As mulheres quase sempre são esquecidas nas referências 

bibliográficas, nas formações de professores, em fontes de pesquisa e/ou formações no campo 

da Educação. Ainda estudamos pouco quem são as mulheres como fontes do pensamento 

pedagógico. Trata de saberes e fazeres construídos a partir do “ser mulher Latino-

Americana”, que ainda precisam ser investigados, “escavados” para contribuirmos numa 

pedagogia emancipatória e libertária, especialmente para as mulheres.  

Essa realidade não é diferente em outras áreas do conhecimento
3
. Historicamente 

excluímos as ideias e a própria existência de mulheres, como se somente os homens fossem 

seres pensantes e capazes de criar teorias. Nesse sentido não podemos deixar de destacar a 

existência de trabalhos que se propõem a “Pensar no Feminino”
4
, e que contribuem 

significativamente na recuperação dos saberes oprimidos e invisibilizados, para tornar público 

os saberes e fazeres de mulheres na/das fontes pedagógicas da América Latina. 

Em seu pioneiro trabalho de análise das desigualdades de gênero no Brasil, Heleieth 

Saffioti (2013) faz, na sua obra “A mulher na Sociedade de Classes. Mito e realidade”, 

críticas sobre a instrução feminina no Brasil colônia e no Império, a importância da educação 

e das manifestações feministas para a valorização do trabalho feminino e das mulheres na 

sociedade. Em seus estudos ela denunciava que no Brasil colônia não havia lugar para a 

instrução feminina, considerada como uma heresia social. No Brasil, a educação para as 

meninas por muito tempo foi resumida exclusivamente às prendas domésticas. Saffioti (2013) 

denunciou o estado de “indigência cultural” em que viviam as mulheres no Brasil colonial. A 

maioria não sabia ler, nem escrever, e “nem mesmo a língua portuguesa sabiam falar as 

mulheres de certas regiões do Brasil nos séculos XVI e XVII” (SAFFIOTI, 2013, p. 269). 

                                                             
3 Temos problematizado sobre essa exclusão. Ver: ROSA (2012). Sobre as exclusões das mulheres filósofas, ver: 

(FERREIRA, 2001). 
4 Usamos esse termo, fazendo referência a obra “Pensar no Feminino”, cuja a organização foi feita por Maria 

Luísa Ribeiro Ferreira (Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa). Ver referências. 



 

O trabalho que iremos apresentar tem relação com os estudos que estão sendo 

desenvolvidos no Programa de Pós-Graduação em Educação da UNISC/RS, que versam 

especialmente acerca dos processos emancipatórios e (des) coloniais da/na América Latina, 

especialmente com o projeto de pesquisa coordenado pela professora Cheron Moretti, 

intitulado “Educação Popular e Pesquisa Ação-Participante: processos emancipatórios e 

(des)colonialidade na América Latina.”
5
.  

O trabalho aqui descrito, trata de uma pesquisa qualitativa, de cunho bibliográfico, que 

busca contribuir na superação, a partir da crítica feminista da negação e/ou ocultamento de 

concepções pedagógicas e ou educativas construídas por mulheres, contribuindo na superação 

da dependência epistemológica de concepções pedagógicas que não condiz com a realidade 

da América Latina, e que, numa perspectiva feminista contribuam na reprodução do 

machismo, patriarcado, androcentrismo, eurocentrismo e qualquer forma de saberes que não 

valorizam a diversidade dos povos e das práticas educativas. Streck, Adams e Moretti (2010, 

p. 21-22) já esclareceram aspectos relevantes sobre o que se busca com um trabalho sobre 

“fontes da pedagogia latino-americana”. Nesse sentido, esses/a pesquisadores/pesquisadora 

ressaltam: 

 

Trata-se de buscar condições para a superação da colonialidade impregnada na ideia 

de América Latina e sua história colonial de mais de quatro séculos. Com a chegada 

dos europeus foram subordinadas as histórias e cosmologias dos povos que aqui 

habitavam. A colonialidade surge da ferida colonial, ou seja, do lado obscuro da 

modernidade. A ferida colonial sinaliza o sentimento de inferioridade, com todas as 

ausências que se produzem nos relatos da modernidade como resultado de uma 

construção europeia de história, aqui realizada, a favor dos interesses de Europa. 

 

Assim, “enfrentar a colonialidade pedagógica, num contexto epistemológico do sul, 

significa, portanto, aprender com o espírito que produziu culturas e conhecimentos, mas sem 

repetir e copiar servilmente os frutos de culturas do norte.” (STRECK, ADAMS; MORETTI, 

2010, p. 23), contribuindo para o (re)conhecimento e (re) construção do pensamento 

pedagógico da América Latina, que também é constituído por saberes/fazeres de mulheres. 

Mulheres que se desafiaram no campo da educação, dialogando com questões de raça, etnias, 

as relações de gênero, a categoria trabalho, e em alguns casos, com diálogos com os 

Movimentos de Mulheres e diferentes movimentos feministas. 

                                                             
5 Conforme o resumo disponível na plataforma lattes, esta proposta de investigação busca “oferecer fontes” 

sobre a história negada, silenciada ou esquecida das ideias pedagógicas latino-americanas, desvelando práticas 

de pesquisa, de pensamentos pedagógicos e processos emancipatórios a partir da Educação Popular e da 

Pesquisa Ação-Participante, tanto no campo das ideias, quanto dos métodos de produção do conhecimento, 

dialogando com as epistemologias do sul. 

 



 

Trata de uma necessidade de conhecermos o pensamento pedagógico tecido por 

mulheres na/da América Latina, e ainda, um conhecimento comprometido com a realidade e a 

educação construída em território latino-americano a partir da prática e de epistemologias que 

são do Sul e pensadas para a emancipação dos povos do Sul. 

 

Sobre os caminhos metodológicos 

 

Podemos dizer que investigar mulheres das/nas fontes pedagógicas da América Latina, 

problematizando a exclusão de fontes femininas nos currículos e na formação docente nos 

possibilitou conhecer um arcabouço de conceitos que compuseram tal pesquisa. Para 

delimitarmos o tema e chegar as mulheres que irão compor a Antologia sobre as mulheres 

fontes do pensamento pedagógico da América Latina miramos “desde Abajo y desde el Sur” 

(CARRILLO, 2014). 

Ao construir o projeto de pesquisa, acreditava-se que pesquisar as mulheres, fontes do 

pensamento pedagógico da América Latina estaríamos contribuindo para fortalecer a 

Educação Popular Feminista e as epistemologias feministas
6
, numa perspectiva 

Latinoamericana. Por isso, buscou-se primeiramente por mulheres que já estavam teorizando 

sobre Pedagogias Feministas e Educação Popular Feminista
7
, pois suas ideias nos auxiliavam 

a construir referenciais teóricos-metodológicos para organizar uma obra sobre as Mulheres 

das fontes pedagógicas latinoamericana, que acreditamos que possa contribui para uma 

mudança paradigmática, especialmente no campo do qual estamos inseridas, da Educação 

Popular e Filosofia da Educação. 

Sendo assim, foi realizada uma revisão bibliográfica inicial sobre algumas educadoras 

que trabalham sobre Pedagogias Feministas, bem como Educação Popular Feministas, 

tentando encontrar pistas de pensadoras para compor a pesquisa. Trata de uma pesquisa 

qualitativa, de cunho bibliográfico, que está vinculada ao Grupo de Pesquisa: “Educação 

Popular, Metodologias Participativas e Estudos Descoloniais”, na Universidade de Santa Cruz 

do Sul/UNISC. Essa pesquisa está intimamente relacionada com aquelas desenvolvidas pelo 

Grupo de Pesquisa Mediações Pedagógicas e Cidadania, da Universidade do Vale do Rio dos 

Sinos/UNISINOS
8
.  

                                                             
6 Sobre “Epistemologia Feminista, Gênero e História”, ver Margareth Rago (2012). 
7 Ver o artigo “Práticas educativas feministas no Brasil: perspectivas epistemológicas antipatriarcais e a 

pedagogia feminista” (ROSA; SILVA, 2017). 
8 É importante mencionar que existe um trabalho de colaboração entre os referidos Grupos de Pesquisas e os 

projetos de seus coordenadores e coordenadoras. A ideia de “fontes” é inspirada no trabalho realizado em 2010 

pelo Grupo de Pesquisa coordenado por Danilo R. Streck. A perspectiva de “mulheres das/nas fontes” compõe 

os estudos sobre a história do pensamento construído numa perspectiva feminista, que visa resgatar os saberes e 



 

Também analisamos as mulheres citadas por Paulo Freire em suas obras
9
, e fizemos 

um mapa identificando-as por país de atuação. Fomos inserindo outras possíveis mulheres na 

medida que íamos delimitando a pesquisa. Tal mapeamento nos auxiliou a definir os nossos 

critérios de escolha. Partimos do princípio que essas deveriam ter contribuições para o campo 

da Educação, e que não necessariamente precisassem ser feministas e/ou professoras. Tais 

mulheres necessariamente deveriam ser latino-americanas, e, seu legado fecundo para a 

compreensão do pensamento pedagógico latino-americano.  

Cabe destacar que há algumas obras sobre as fontes pedagógicas da América Latina, 

no entanto ainda são poucas as mulheres que aparecem como fontes. Assim, esse trabalho não 

tem intenção de afirmar qualquer sobreposição de epistemologias ou ainda, substituir um 

legado masculino por outro feminino. Tampouco queremos desconsiderar a relevância desses 

pensadores. Estamos olhando para o legado do pensamento pedagógico latino-americano, a 

partir da crítica feminista, que valoriza as concepções pedagógicas construídas também por 

mulheres, bem como suas trajetórias e construções realizadas no campo da Educação. 

No livro “Fontes da Pedagogia Latino-Americana- Uma Antologia”, organizado por 

Danilo Streck (2010) são apresentadas apenas três mulheres, no Universo de vinte e dois 

homens
10

. As educadoras Nísia Floresta (1810-1885), Maria Lacerda de Moura (1887-1945) e 

Gabriela Mistral (1889-1957) compõem essa Antologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
fazeres de mulheres. Estudos esses que vem sendo construído pelas autoras através de suas militâncias e/ou 

pesquisas acadêmicas.  
9 Essa busca se deu a partir da pesquisa coordenada por Sandro de Castro Pitano (UFPel) como estágio de pós-

doutoramento na Unisinos, demonstrando uma vívida relação de colaboração entre Grupos de Pesquisas. O 

Grupo de Pesquisa “Educação Popular, Metodologias Participativas e Estudos Descoloniais” atuou no processo 

de fichamento, organização dos dados e análise. A partir disso, é que tomamos como referência a presença das 
mulheres na obra de Paulo Freire como ponto de partida.  
10

 Além das três mulheres mencionadas, na obra consta artigos sobre: Simón Rodriguez (1771-1854); Andrés 

Bello (1781-1865); Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888); José Pedro Varela (1845-1879); José Martí 

(1853-1895); Rubén Darío (1867-1916); Manuel Bomfím (1868-1932); José Vasconcelos (1882-1959); Elizardo 

Pérez (1892-1980); José Carlos Mariátegui (1894-1930); Anísio Teixeira (1900-1971); Leopoldo Zea (1912-

2004); Monsenhor Romero (1917-1980); Florestan Fernandes (1920-1995); Paulo Freire (1921-1997); Darcy 

Ribeiro (1922-1997); Orlando Fals Borda (1925-2008); Frantz Fanon (1925-1961); Ernesto Che Guevara de La 

Serna (1929-1967); Camilo Torres Restrepo (1929-1966); Chico Mendes (1944-1988); Subcomandante 

insurgente Marcos, e povos Guarani. 



 

Imagem I: Mapa do Projeto de pós-doutoramento de Graziela Rinaldi da Rosa (PNPD-CAPES/2017-2018)11 

 

Fonte: Elaborado pelo geógrafo Dione Lihtnov 

 

Muitas das mulheres que nos propomos a investigar estão vivas. Cabe ainda destacar o 

desafio que é trabalhar com fontes vivas. Obviamente suas contribuições não acabaram e suas 

concepções epistemológicas estão em movimento e podem modificar. No entanto, 

acreditamos que as mulheres que mapeamos nesse exercício de revisar as fontes da Pedagogia 

Latino-Americana, numa perspectiva Feminista deixaram um legado que vai além do que 

escreveram, mas também por conceberem a educação como processo de mudança social. 

Todas as mulheres que reconhecemos como mulheres fontes do pensamento pedagógico 

Latino-Americano demonstraram através de ações seu compromisso com a sociedade.  

 

Conhecendo mulheres como fontes do pensamento pedagógico latino-americano 

 

Compreender as contribuições das mulheres como fontes do pensamento pedagógico 

latino-americano é uma ferida ainda aberta. O processo colonial-patriarcal não se encerrou 

com a emancipação política das nações que foram a nossa América- para utilizarmos um 

termo tão caro ao educador e libertador cubano, José Marí. De um modo geral, a nossa 

preocupação inicial acompanha a ideia de que aqui se forjou um pensamento com algumas 

características próprias, mas não sem contradições. Assim, a presença limitada ou a ausência 

produzida das vozes e das experiências das mulheres no campo da educação nos mobiliza. Ao 

mesmo tempo que a colonização teve a sua continuidade como “invasão cultural”, o 

patriarcado seguiu seu curso no avanço do capitalismo e do pensamento liberal. Da mesma 

forma, se a colonialidade tem sido a expressão de um certo “estrangeirismo endêmico” 

                                                             
11  As mulheres e os respectivos países que estão sendo pesquisadas são: Cuba: Celia Sánchez Manduley; Maria 

Luisa Dolz y Arango; República Dominicana: Salomé Ureña Díaz de Henríquez; Argentina: María Lugones; 

Cláudia Korol; Bolívia: Julieta Paredes Carvajal; Silvia Rivera Cusicanqui; Brasil: Nísia Floresta, Heleieth 

Saffioti e Moema Libera Viezzer; Chile: Marcela Gajardo, Gabriela Mistral e Jaqueline Caniguán; Colômbia: 

Lola Cendalez e Soledad Acosta de Samper; Equador: Dolores Cacuango ou Mamá Dolores; Manuela Sáenz; 

El Salvador: Maria Guadalupe Martinez; Lil Milagro Ramírez; Guatemala: Rigoberta Menchú; Venezuela: 

Teresa de la Paca; México: Luz María Maceira Ochoa; Marcela Lagarde de Los Ríos. 



 

através de imitação e não de criação, o patriarcado reduziu o protagonismo e a autonomia das 

mulheres
12

.Compreender que as mulheres são “fontes” da pedagogia latino-americana, 

implica na busca pela superação de duas lógicas do sistema-mundo, a lógica colonial e a 

patriarcal. Ou seja, lógicas de classificação social e de distribuição desigual do conhecimento 

produzido. 

Assim, a revisão bibliográfica foi construída a partir dos estudos descoloniais e 

feministas. Para tanto, entre outros/as autores/as, temos dialogado com Amorós (2000); Freire 

(2006); Hierro (1990); Korol (2007); Lagarde (1994; 2005; 2006); Lugones (2008 e 2014); 

Magda (1997); Ochoa (2008); Saffioti (2004 e 2013); Sardenberg (2006; 2011). Tais diálogos 

tem possibilitado encontrar na “ética feminista” (Hierro, 1990) e na Sororidade, proposta por 

Marcela Lagarde, caminhos metodológicos e epistemológicos para conhecer as mulheres que 

compõem as fontes do pensamento pedagógico. 

No livro “Fontes da pedagogia Latino-Americana”, Streck, Adams e Moretti (2010) 

apontaram o desafio que é identificar marcos do pensamento pedagógico em nossa América, 

frente ao complexo mapa das sociedades em movimento na América Latina. Assim “não 

poderia ser nossa intenção provar que existe uma pedagogia latino-americana, como 

contraponto excludente a uma pedagogia europeia, africana, asiática ou norte-americana, 

como já apontavam os autores e a autora. “O pensamento não pode ser aprisionado em 

fronteiras geográficas” (Streck, Adams e Moretti, 2010, p. 20). Nesse sentido, acreditamos 

que frente a ausência de mulheres reconhecidas e conhecidas como pensadoras, como 

criadoras da Pedagogia da América Latina, é emergente realizar pesquisas que valorizem o 

que as mulheres fizeram e pensaram na história do pensamento pedagógico em nossa 

América.  

Considerando que há um pensamento próprio construído na América Latina, com 

ideias que não encontramos em outras pedagogias, especialmente aquelas de matriz 

eurocêntrica, pois parte de sujeitos/sujeitas que se movimentam contra o colonialismo, e 

reconhecem os saberes de povos tradicionais, como dos/as indígenas, agricultores/as 

familiares, quilombolas, entre outros, esse trabalho é proposto. 

Há escritos de importantes pensadores para a educação na América Latina. Autores/as 

que tem feito uma crítica ao eurocentrismo e colonialidade pedagógica. São homens e 

mulheres que pensam/pensaram a Educação da/na América Latina numa perspectiva 

descolonizadora, despatriarcal e não eurocêntrica
13

. A nós, interessou (re)conhecer nesse 

                                                             
12 Essas considerações estão fundamentadas nos pensamentos de José Martí e de Simóm Rodríguez. Para saber 

mais, consulte Streck (2010). 
13 Aqui podemos citar como exemplo de pensadores: José Martí, Frantz Fanon, Paulo Freire, Simón Rodríguez, 

Aníbal Quijano. 



 

momento as mulheres que compõem esse panorama, e para tanto construímos um mapa, o 

qual apresentamos a seguir, que aponta as mulheres que podem contribuir na busca por um 

pensamento pedagógico da América Latina.  

Inserir as mulheres como fontes em nossos currículos e práticas de ensino tem 

contribuído para reconhecer os percursos formativos, histórias de vidas e saberes pedagógicos 

de mulheres que contribuem para a história da educação. (Re) construir esse arcabouço 

epistemológico à luz dos estudos feministas, tem oportunizado fecundos diálogos. 

Destacamos alguns: problematização acerca da contribuição das feministas para a Educação 

Popular, das metodologias que as teóricas feministas na educação têm utilizado para trabalhar 

seus temas; ênfase na importância da tríade “despatriarcalizar, descolonizar e descautivar” o 

pensamento pedagógico em nossas salas de aulas; concepções pedagógicas e epistemológicas 

de mulheres que podem repercutir no currículo. Dentre os resultados obtidos até o momento, 

podemos destacar que a revisão bibliográfica indicam a existência de concepções de educação 

e de pedagogia que ainda estão por ser melhor compreendidas: pedagogias feministas e 

educação popular feminista. Ambas compreendem áreas de conhecimentos, que possuem um 

importante legado para o pensamento latino-americano no contexto colonial-patriarcal. Há 

também, um indicativo de sua contribuição no que diz respeito às metodologias, em especial, 

com aquelas que se forjam em diálogo com   as feministas latino-americanas.
14

 

No entanto, emergiram as seguintes compreensões: descolonizar, despatriarcalizar e 

“descautivar” o pensamento pedagógico latino-americano. A leitura e interpretação do 

conjunto dos escritos de vinte e três mulheres permitiu algumas aproximações entre elas, mas 

também as suas particularidades.  

Assim, podemos dizer que descautivar, descolonizar e despatriarcalizar o pensamento 

pedagógico latino-americana implica um comprometimento epistemológico e social do/da 

professor/a.  

 

Quanto mais me capacito como profissional, quanto mais sistematizo minhas 
experiências, quanto mais me utilizo do patrimônio cultural, que é patrimônio de 

todos e ao qual todos devem servir, mais aumenta minha responsabilidade com os 

homens. Não posso, por isso mesmo, burocratizar meu compromisso de profissional, 

servindo, numa inversão dolosa de valores, mais aos meios que ao fim do homem. 

Não posso me deixar seduzir pelas tentações míticas, entre elas a da minha 

escravidão às técnicas, que, sendo elaboradas pelos homens, são suas escravas e não 

suas senhoras (FREIRE, 1979, p. 20). 

 

Freire (1979) ao escrever sobre “Educação e Mudança”, discorreu sobre o que ele 

entendia sobre o compromisso do profissional com a sociedade, e esclareceu: 

                                                             
14 Como por exemplo: Ochoa (2008); Korol (2007);  



 

 

Não devo julgar-me, como profissional, “habitante” de um mundo estranho; mundo 

de técnicos e especialistas salvadores dos demais, donos da verdade, proprietários do 

saber, que devem ser doados aos “ignorantes e incapazes”. Habitantes de um gueto, 

de onde saio messianicamente para salvar os “perdidos”, que estão fora. Se procedo 

assim, não me comprometo verdadeiramente como profissional nem como homem. 

Simplesmente me alieno. (FREIRE, 1979, p. 20-21). 

 

Acredita-se que as mulheres que escolhemos para compor esse trabalho de pesquisa 

demonstraram de diferentes maneiras um compromisso profissional e/ou militante com a 

sociedade. Essas mulheres foram escolhidas pois de diferentes maneiras contribuíram para a 

história da América Latina, e devem compor as fontes da Pedagogia latino-americana. Não 

buscamos apenas pensadoras já reconhecidas no campo da educação, mas por mulheres que 

atuaram na América Latina, e de alguma maneira abordaram a temática da Educação. 

Também não foi nossa pretensão dialogar apenas com mulheres letradas e/ou cuja referência 

bibliográfica já endossam nossas obras no campo da educação, mas sim, mulheres que têm 

fecundas contribuições para o campo pedagógico, especialmente enquanto pedagogias que 

dialogam com os movimentos sociais, sendo elas feministas ou não. 

A partir das epistemologias feministas latino-americanas encontramos alguns 

conceitos que foram fundamentais para estruturarmos uma tríade (pilar) para sustentar a nossa 

pesquisa. A partir de Marcela Lagarde (2005) dialogamos em nosso trabalho com o conceito 

de “descautivar”, buscando “descautivar” as mulheres das fontes pedagógicas da América 

Latina. Tal conceito nos ajuda a pensar o ato político de trazermos para nossos trabalhos de 

pesquisa e práticas educativas pedagógicas o pensamento pedagógico dessas mulheres 

“fontes”. Trata de uma pesquisa que envolve também a sororidade, outro conceito trabalhado 

por essa antropóloga mexicana e feminista. Buscamos aqui (re) afirmar a importância de 

haver um “apoio cúmplice” (Lagarde, 2006) entre as mulheres, ou ainda, um pacto que 

contribua para construirmos alianças entre nosotras, para então, descautivarmos o pensamento 

pedagógico elaborado por mulheres. A sororidade, conforme nos esclareceu Lagarde (2006) 

enuncia princípios ético políticos de equivalência e relação paritária entre as mulheres, a partir 

do reconhecimento recíproco da autoridade e apoio entre mulheres.Para ela, “la sororidad es 

una dimensión ética, política y práctica del feminismo contemporáneo” (Lagarde, 2006, p. 

126). Sororidade para Lagarde envolve a experiência das mulheres, que conduz a busca de 

relações positivas e uma aliança de vida, que envolve política, corpo, subjetividade e a 

eliminação social de todas as formas de opressão das mulheres. 

Claudia Korol (2007) contribui para pensarmos uma pedagogia feminista que 

contribui no processo de despatriarcalização do pensamento, enquanto María Lugones (2008) 

problematiza colonialidade e Gênero. Como esclarece Korol ( 2007, p. 3): 



 

 

Como feministas y educadoras populares, nos proponemos elaborar colectivamente 

herramientas y caminos que apunten a la construcción de relaciones sociales 

emancipatorias. Pensamos, imaginamos y proyectamos una emancipación integral, 

múltiple, compleja, dialéctica, alegre, colorida, diversa, ruidosa, desafiante, 

libertaria, ética, polifónica, insumisa, rebelde, personal, colectiva, solidaria. 

Buscamos una emancipación que cuestione y vaya quebrando las miradas, prácticas 

y representaciones sociales dicotómicas, opressivas [...].  

 

A contribuição para a pedagogia latino-americana dessas mulheres se dá na medida 

que pensam a educação como prática de liberdade também para as mulheres, e reconhecem 

suas ideias e ações como um grande mosaico tecido a partir de concepções epistemológicas 

das margens, que contribuem para descolonizar, descautivar e despatriarcalizar o pensamento 

pedagógico latino-americano, contribuindo para um “giro paradigmático”, capaz de 

questionar o capitalismo eurocêntrico colonial, machista e patriarcal .   

 

Considerações Finais 

 

Falar das Mulheres enquanto fontes do pensamento pedagógico é falar de uma história 

do pensamento silenciada e negada. Isso não significa que estamos desconsiderando os 

pensadores clássicos da Educação, tampouco que estamos criando uma Educação Popular a 

parte, mas que queremos afirmar que a Educação Popular também é composta por mulheres 

que se movimentam, e por se movimentarem contribuem para uma educação popular que é 

feminista e portanto, emancipatória para as mulheres. 

Acredita-se que ao pesquisar as mulheres das/nas fontes pedagógicas latino-

americanas, estamos contribuindo para o fortalecimento dessas áreas (dos estudos feministas e 

de gênero), e que são ainda, pouco estudadas na formação docente. E que, a Educação pode e 

deve contribuir para modificar e ampliar nosso modo de pensar, problematizando o 

androcentrismo, eurocentrismo e o patriarcado ainda presente nos currículos e em nossas 

práticas de ensino, teorias, pesquisas e práticas de ensino. 

Pensar as fontes pedagógicas latinoamericanas numa perspectiva feminista vai além de 

reconhecer os saberes e fazeres de mulheres, que têm muito a contribuir para a Educação. 

Trata de realizar o exercício epistemológico de problematizar outros temas, numa perspectiva 

feminista, descolonial, despatriarcal
15

 e de gênero, possibilitando assim, que outras 

protagonistas no campo da Educação sejam (re)conhecidas, potencializando saberes 

                                                             
15 Sobre a Crítica à razão patriarcal ler: Célia Amorós (1991). E sobre “Patriarcado, Violência e Gênero”, ver 

Heleieth Saffioti (2004). Ver referências. 



 

populares, que em diálogo com os movimentos sociais feministas contribuem para erradicar 

com a discriminação de gênero, inclusive nas fontes do pensamento pedagógico. 

Não se pretendeu com tal trabalho de pesquisa dar conta do diverso campo 

epistemológico, do qual as mulheres contribuíram e contribuem até nossos dias, mas de nos 

desafiarmos a olhar para o que algumas mulheres da América Latina têm a dizer sobre 

educação. Reconhecemos a diversidade de concepções epistemológicas-metodológicas das 

mulheres e sabemos que serão necessários outros tantos trabalhos para dar conta de 

conhecermos as mulheres que compõem as fontes do pensamento Pedagógico da América 

Latina, tanto na educação formal, quanto não formal ou não escolar. 
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