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SOY SOBREVIVIENTE1

Soy india, wuacha y loca
Soy negra, gitana, judía y palestina
Peruana, boliviana y migrante
Soy mestiza, latina y blanca.
Soy sobreviviente.
Soy pobre, pobladora, trabajadora
cesante, ambulante y explotada.
Soy puta, vendo flores por las noches,
pido limosnas y canto en las micros.
Coso ajeno, lavo ajeno, limpio ajeno,
pero soy propia y rebelde.
Soy sobreviviente.

Soy niña, jóven, adolescente y vieja.
He sido monja para no casarme
Me he matrimoniado para salir del yugo paterno
He abandonado a un hombre para no ser esclava
Soy sobreviviente.

Soy okupa, activista, anarquista, pensadora, escritora…
y otras veces, me hago la tonta...
Soy terapeuta, comunicadora, monitora y autodidacta
Soy ecologista, pacifista, animalista, vegetariana y vegana
Y otras veces doy la guerra con uñas y con dientes
porque soy sobreviviente.

Soy lesbiana, maraca, amante de un hombre o de varios
Amo, deseo, quiero y desespero…
Visto señido, corta la falda, escote abierto…

1  Poema recitado no I círculo de saberes populares de mulheres afro latina-americanas e caribenhas
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O no muestro nada
¡No porque No!
Y No ¡porque No es No!
Tapada
para que no me vean
para que no me acosen
para que no me vendan y me compren
para que no vean quién de verdad soy
Aunque soy quien soy
y la que quiero ser, soy.
Estoy viva, lo confiezo
Soy sobreviviente.

No he ido de blanco, jamás
no me sienta, no es mi color
me invisibiliza, me absorve, me devora
No he usado tacos altos, nunca
me caigo, me enlentecen, me enferman, me idiotizan
Soy defectuosa, no me caso, no me embarco, no me someto
Soy madre, sola y sexual.
He abortado porque he querido
He parido porque me han obligado
He parido por deseo propio
He parido y he aprendido a amar
Vivo sola, a mí me tengo, conmigo me basto y no me sobro
Soy sobreviviente.

Amo la tierra, la luna, las bestias y a las diosas
Soy bruja, divina, urbana, campesina, hipi y volada
Soy rockera, romántica, folclórica y popular
Soy roja, negra, rojinegra y sobretodo morada.
He sido golpeada, torturada, abusada y violada
He sido presa política, rea común y mujer maldita
Soy sobreviviente.

Soy perseguida, culpabilizada, juzgada,
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condenada, burlada y calumniada
He sido quemada, odiada, temida y avistada.
He sido ignorada, negada, obviada
y eliminada de la Historia, de la Ciencia y de la Filosofía.
Pero soy sobreviviente.

He sido trastocada, distorsionada, olvidada, difuminada
Se han cooptado mis palabras y mis símbolos
Se han confudido mis ideas
Se han experticiado mis pensamientos
Se han psicologizado mis propuestas
Se han vaciado mis consignas
Se han aprovechado de mis luchas
Pero, quieranlo o no, soy feminista, radical y autónoma
porque soy sobreviviente.

Victoria Aldunate
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APRESENTAÇÃO 

Este cuaderno es parte de un esfuerzo colectivo feminista que se construyó a 
varias manos, en sororidad y que nació para celebrar el día de la mujer Afrodes-
cendiente. El encierro nos convocó a reinventar nuestros encuentros. Veníamos 
de una marea violeta que denunció la sobrecarga de trabajo de las mujeres res-
pecto a los cuidados en los espacios cotidianos. La pandemia exacerbo la carga 
para las mujeres del mundo, ya que los cuidados recayeron en nosotras, junto 
com ello, la violencia de género se agudizó al interior de nuestras propias casas.

En este cuaderno compartimos también reflexiones y acciones que vienen 
desde nuestra vida cotidiana, de nuestra militância feminista, de nuestra labor 
como investigadoras para caminar hacia la descolonización, despatriarcaliza-
ción de nuestras mentes, cuerpas y territorios. Queremos despojarnos de la ex-
plotación que viven nuestros pueblos desde hace más de 500 años.

En este caderno compartimos reflexiones y experiencias de mujeres univer-
sitárias, poetas, campesinas, activistas y defensoras de la vida. Nos mueve la 
imperiosa necesidad de visibilizar los processos de los que somos partes, de-
nunciar las diversas violências que vivimos, así como los nuevos escenarios que 
construímos desde cada uno de nuestros territórios, para reivindicar la neces-
sária presencia de las mujeres afro latinoamericanas y caribeñaas, para enegre-
cer todos los espacios.

El cuaderno está constituido por dos secciones, una primera titulada Edu-
cación Popular Feminista: Saberes, Reflexiones y Luchas. Constituido por cinco 
artículos desde los que se aborda la cartografía de territorios, sentimientos y lu-
chas educativas populares feministas en América Latina; en torno a las Colec-
tivas Feministas como estrategia de organización social; otro sobre Educación 
Popular Feminista, saberes de experiencias realizadas, clase social y cultura po-
pular; Saberes y Resistencias: uno más em torno a la Prácticas de una Educa-
ción Popular Feminista , y otro dedicado a la Historia del pensamiento educacio-
nal en la Amazonía Paraense.

La segunda sección está constituída por la sínteses de dos diálogos realiza-
dos en el marco del Círculo de Saberes Populares y Afro latinoamericanos y ca-
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ribeños que se llevó a cabo durante la semana del 20 al 24 de julio del 2020 pa-
ra conmemorar el 25 de julio, día de la Mujer Afrolatinoamericana.

Esperamos que este aporte contribuya a fortalecer los procesos de educa-
ción popular feminista y afrofeminista en nuestra región y nos permita trenzar 
nuestras rabias, esperanzas y sueños para una Abya Yala Feminista y Liberada.

Rosa Elva Zúñiga López
Secretaria General de CEAAL. 
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CARTOGRAFIA DE TERRITÓRIOS, 
SENTIMENTOS E LUTAS EDUCATIVAS 
POPULARES FEMINISTAS NA AMÉRICA 
LATINA

Adriane Lima2

Isabel Neri3

INICIANDO O DIÁLOGO 
Esses escritos se configuram como uma cartografia simbólica de saberes, sen-
timentos e lutas educativas que foram relatadas durante o Círculo de Saberes 
populares de Mulheres Afro, latinomericanas e caribenhas, durante os dias 20 e 
25 de julho de 2020. Podemos afirmar que foram 06 maravilhosos dias de gran-
de aprendizagem e conhecimento das resistências e sentimentos vividos por 
inúmeras mulheres desse continente amado latinoamericano, como já cantava 
Mercedes Sosa. 

Durante os círculos de saberes conseguimos conectar diversas mulheres 
e suas organizações que se colocam no enfrentamento do sistema patriarcal. 
Mulheres que socializaram dores e saberes em diversos formatos: música, poe-
sia, lagriamas, projetos, literaturas e outras. Entendemos como Ana4 (2020) que 
a educação popular femnista não está somente nos livros, mas para além dos 
livros, poruqe é um sentimento que invade nossos sorpos. Segundo Ana (2020) 
“estou diante de um “cíirculo negrecido”, sentimento de acolhimento que sentiu 
ao participar do circulo de saberes. Representativdade é fundamental e neces-
sária, bem como a corporificação de práticas que antirracistas. 

Para Sharon (2020) é fundamental para a construção de um identidade de 
educação popular feminista latinoamericana e caribenha e para isso é importan-
te lermos as companheiras que escrevem e vivenciam a luta contra o sistema 
patriarcal e colonial, como: Claudia, Korol, Ochy Curiel, Victoria Adulnate e tantas 

2 Educadora Popular Feminista e Coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação, Gênero, 
Feminismos e Interseccionalidade, da Universidade Federal do Pará – GEPEGEFI- UFPA. adriane.lima@
iced.ufpa.br 

3 Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Educação, da Universidade Federal do Pará – PPGED- 
UFPA. educarorauepa@gmail.com 

4 Círculo de Saberes populares de Mulheres afro, latinoamericanas e caribenhas. 
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outras. Para ela é importatne reconehcer essas escritoras e companheiras que 
estão aqui do nosso lado produzindo conhecimentos e lutas feministas e uma 
educação popular feminista. E para reunir nossas identidades raciasi e nos for-
talecer diante do contexto de pandemia, a dinâmica do poema coletivo foi de-
senvolvida no espaço virtual. Todas ligamos nossas câmares e interagimos no 
poema coletivo, respondendo “No5”. Um dos momentos emocionante dos círcu-
los de saberes, pois sentomos e vivemos o coletivo em torno de uma pauta so-
cial e política. Segue o poema de Sharon Pringle Félix.

La Chorrera, Panamá: 

5 Uma palavra de negação em espanhol.
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 ¡Negrita, ven acá!

¿Negrita yo?

¡No!

dime Negra

¿Por qué degradas mi color?

herencia enmudecida

oscura genética olvidada

tubos de ensayo tan blancos como el lodo

piel impregnada de despojos

¡Morena, ven acá!

¿morena yo?

¡No!

dime negra

¿Acaso no notas mi color?

morena es la canela

yo Negra como la pimienta

sazón de lucha y tambora

pigmento de resistencia a la palidez de la belleza.

¡Mulata, ven acá!

¿Mulata yo?

¡No!

dime Negra

¿Es que no ves el fondo de mi color?

Negra como la leyenda ignorada

violada en el mohoso puerto del destierro

abusada al son de quienes comercian la humanidad

y en mis ojos de tormenta se petrificaba la insurrecta poesía
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memoria negra

África migrante

cultura desplomada

música ignorada

lucha en picada

¡Chombita, ven acá!

¿Chombita yo?

¡No!

Ni chombita, ni negrita, ni morena, ni mulata

A mi dime Negra.

Os círculos de saberes com diversas femnistas foi muito importante e de revelou 
a necessidade de estarmos juntas e articuladas para fortalecer nossas lutas e 
pautas contro o sistema sexistas. Em seguida apresentamos saberes que se 
destacaram durante os dias dos círculos e finalizamos esse escrito com algu-
mas considerações. 

CARTOGRAFIA DE SENTIMENTOS, SABERES E LUTAS 
Sobre a importância da ancestralidade, as Educadoras Populares Feministas re-
latam que:

a ancestralidade. As nossas ancestrais nos ensinaram e nos ensinam que nós esta-
mos aqui para reconstruir uma outra narrativa das mulheres das mulheres negras, 
dos homens negros, de uma sociedade anti-racista, de uma sociedade anti-sexista 
[...] parece uma utopia? Não, não é uma utopia, são as nossas lutas que nos fazem 
pensar que um futuro há de vir. Nós estamos construindo esse futuro, com muita 
luta, com muita resistência, então a nossa luta é por igualdade racial, e nós estamos 
em momento muito profícuo para isso, A Educação Popular Feminista no Haiti se faz 
pela oralidade, dentro dos lares, por meio dos saberes das mulheres que por isso são 
ágrafos (SABIN-CÍRCULO DE SABERES, 2020).

A ancestralidade é considerada uma grande fonte de saberes no universo da 
Educação Popular Feminista latino-americana. As narrativas, vivências e fatos 
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históricos constituem um bordado de saberes que ultrapassa as gerações e ga-
rantem o ethos de uma determinada comunidade. O respeito às membras mais 
velhas das famílias representa o reconhecimento de suas experiências, sabedo-
rias e que são por isso bússolas responsáveis por guiar as estratégias pedagó-
gicas e políticas protagonizadas pelos movimentos sociais. 

A convivência com figuras matriarcais como as mães e as avós constituem o 
elo das comunidades com os seus territórios, o tracejar de seus ideais e a cons-
tituição de suas agendas de resistência e enfrentamentos em meio às múltiplas 
opressões que tencionam a América Latina.

Uma geografia latino-americana que ganha sentido e significado para os 
movimentos feministas por meio das categorias saber e territorialidade:

eu ressalto muito o território porque os povos indígenas e da floresta- como dizem as 
companheiras- essa é a nossa mirada. Então nosso saber está concentrado dentro do 
território [...]a luta das mulheres indígenas para viver frente às atividades extrativis-
tas, para que o seu território não seja contaminado, para respirar ar puro, para poder 
beber uma água não contaminada, então a luta e a resistência para viver como povos 
e para viver como mulheres indígenas está muito forte em nossos territórios, está a 
invasão dos (ROCILDA-CÍRCULO DE SABERES POPULARES, 2020).

[...] ao nascer uma criança, ao nascer um preto, tem-se o cuidado com o umbigo, 
com aquela ligação que é tirada da placenta da mãe e se enterra na terra. E o 
sentido disso? É que a gente tem uma ligação com a terra, e ele pode sair interna-
cionalmente, mas o seu estado, mas a minha cabeça, meus sentimentos [...] estão 
no lugar... não podemos esquecer disso. Então, na nossa cultura, é costume contar 
histórias para as crianças, para elas entendem o porquê de preservarem nossos 
costumes. São ligações ancestrais que a gente tem conseguido manter viva dentro 
dos nossos quilombos. Eu gosto de contar essa história porque me remete aos cos-
tumes ancestrais da África [...]a gente aprende com os mais velhos e vai passando, 
de tal forma para os mais jovens (WALDIRENE-CÍRCULO DE SABERES POPU-
LARES, 2020).

Porque para nós, pescadoras artesanais, a gente tem um grande ligamento de relação 
com o território e que, principalmente agora, nesse momento de pandemia, a gente 
tem muito mais valorizado o território, valorizado a tradição. Por que que eu digo 
isso? Porque nesse momento de pandemia, a gente recorreu a muitas riquezas que 
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estavam ficando para trás. Por exemplo, a plantas medicinais que as companheiras 
trouxeram na sua fala. A gente conseguiu olhar que a nossa riqueza tá no nosso terri-
tório, tá no nosso rio, tá na nossa mata, tá na nossa floresta, tá no nosso território 
(JOSANA-CÍRCULO DE SABERES POPULARES, 2020).

Nesse momento louco de pandemia, de loucura toda, o que foi que nos salvou nesse 
processo? O conhecimento dessas mulheres mais velhas, né? O conhecimento da 
terra, o conhecimento que a lógica hegemônica tentou nos apartar [...] porque a ideia 
de homem, da lógica hegemônica, a ideia de humanidade da lógica hegemônica, é 
um ser apartado do cosmos, é um ser apartado do rio, é um ser apartado da floresta 
[...] a nossa educação, na nossa subjetividade, nós não somos apartados disso, nós 
nos constituímos disso, e é nesse momento que este conhecimento ancestral sobre a 
água, sobre a terra, sobre os alimentos nos salvou (JOANA-CÍRCULO DE SABERES 
POPULARES, 2020).

Há, em nosso entendimento, uma nítida relação entre território, corpo e sa-
ber. A territorialidade ultrapassa a esfera geográfica e alcança a dimensão do 
simbólico. A necessidade da terra não representa apenas a satisfação das ne-
cessidades basilares da existência humana, como moradia e alimentação, mas 
um palco por onde desfilam espiritualidades, historicidades, culturas e saberes 
que, em sua maioria ágrafos, são escritos nos livros memoriais dos movimen-
tos sociais pela coreografia de seus corpos. Assim, da terra se cultiva e se col-
he não apenas os frutos, mas os conhecimentos e processos terapêuticos tan-
to corporais quanto espirituais. 

Para os inúmeros povos da floresta, da terra e das águas, o território é per-
sonificado. Um ente que sofre as dores do mundo, que adoece, que se entristece 
e se enfurece diante da ação humana que quanto mais se julga inteligente e mo-
derna, mais desenvolve, no pleno sentido negativo da palavra (PORTO-GONÇAL-
VES, 2005). Ou seja, segrega, esquarteja e mutila o corpo do espírito, a mãe das/
os filhos/as, as avós dos/as netos/as, os cardumes das águas, as sementes das 
terras, a cultura da natureza e o sagrado da ciência. 

Na contramão, a Educação Popular Feminista é envolvimento, amor, vida, 
esperança, semente que germina, útero que transborda inúmeras gerações, 
respeita a natureza enquanto uma educadora amorosa porém detentora de 
uma disciplina ética, generosa em processos de ensino e de aprendizagem, 
mas que necessita em troca de respeito, de reconhecimento da sua finitude e 
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da sua capacidade de se regenerar em meio a um parto ecológico que reflo-
resta, purifica as águas, devolve a fertilidade do solo e acalma a fome de quem 
mais necessita.

Nesse sentido, existe um paralelo entre a luta pela reforma agrária, o direi-
to de legitimação do metabolismo filosófico e político dos movimentos sociais 
e a exigência de um processo educativo que reconheça as dinâmicas da flores-
ta como poderosos, milenares e sagradas didáticas de uma Educação Popular 
Feminista em movimento. 

Ao mesmo tempo processos de autoconhecimento e de consciência étnica, 
racial e do ser mulher são experimentados pelas Educadoras Feministas:

A minha mãe sempre conta que quando a parteira foi fazer o parto dela, quando ela 
me pegou no braço, ela disse: - essa menina tem cara de guerreira. Eu não sei se eu 
sou uma guerreira, mas eu sei que eu consigo ser uma mulher que tem uma visão 
[...]. a vida de todas as mulheres importam e importam muito, porque não existiria 
nenhum homem na face da terra se não existissem mulheres, porque somos nós que 
parimos eles, então somos nós que de fato merecemos cada vez mais ser respeitadas 
e garantir nosso espaço nessa sociedade machista (JOSANA-CÍRCULO DE SABERES 
POPULARES, 2020).

mostrar para a hegemonia que nós não somos somente mulheres: nós somos 
mulheres, mulheres negras, mulheres com uma história e com um pertenci-
mento. Aí a gente vai buscar esse lugar na história, que não é o lugar que a hegemonia 
nos coloca, da subalternização. Não: nós temos toda uma ciência, nós temos toda 
uma organização social, política, que forma a nossa estrutura [grifo nosso] (JOANA-
CÍRCULO DE SABERES POPULARES, 2020).

A Educação Popular Feminista estimula as mulheres não brancas a terem orgulho da 
cor da sua pelo e do seus cabelos crespos e cacheados (SABIN-CÍRCULO DE SABE-
RES POPULARES, 2020).

Decifrar o sentido de ser mulher para os inúmeros movimentos que consti-
tuem a Educação Popular Feminista é um exercício indispensável. Mulher, uma 
categoria forjada pelo hemisfério ocidental ainda está atrelada aos movimentos 
feministas (CURIEL, 2013). O ser mulher, em sentindo ocidental, está ligado ao 
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modo de vidas das mulheres brancas e de classe alta moldadas pelo capitalis-
mo, racismo e heterossexismo. 

Em contraste, as mulheres não brancas e racializadas, que habitam as pe-
riferias do mundo, não tiveram muitas oportunidades de manifestar as exigên-
cias impostas pela feminilidade como o matrimônio, a idealização do amor he-
terossexual e os padrões de beleza desenhados pelo brancocentrismo. Assim, 
entendemos que o sentido de guerreira representa a subversão desta feminilida-
de débil, imposta à condição de sobrevivência por indígenas, negras, chicanas, 
lésbicas e quilombolas que são violentadas há séculos pelo racismo, capitalis-
mo, patriarcado e heterossexismo e que por isso evidencia todo o processo de 
desumanização sobre as mesmas. 

Entendemos que a Educação Popular Feminista tem a importante tarefa 
de problematizar esta categoria, questionando os alicerces da heterossexua-
lidade ao mostrar que uma boa parte da população mundial do sexo feminino 
não é vista como mulher, mas (mal) interpretada a partir de um processo de 
animalização do seu ser, das suas dores, dos seus corpos e dos seus dese-
jos. Assim como a natureza, incompreendida e violada pela racionalidade mo-
derna, as negras, lésbicas, indígenas e quilombolas também sofrem inúmeras 
violências que não são denunciadas pelos documentos políticos que advogam 
pelos direitos das (de algumas) mulheres- brancas- e que experimentam a na-
tividade do norte global.

A respeito da consciência do processo de racialização, as seguintes falas 
ressaltam que:

o tema do autoconhecimento étnico é fundamental para nós. Para falar da vio-
lência de gênero, sentimos aqui que a violência racial também é uma forma de 
violência, para falar de todos os temas que tem a ver conosco como mulheres. Este 
25 de julho é fundamental, estamos em confinamento, justamente para chamar 
à reflexão, para intensificar a solidariedade, nossa ancestralidade e reconhecer 
nossos aportes de saber [...] e este 25 de julho, como temos tantas limitações a 
nível tecnológico estamos criando um grupo por WhatsApp o tema da mulher 
afro. É fundamental em meio à pandemia, como mulher afro, conversar entre nós 
e saber como nos sentimos, saber como estamos enfrentando a crise da pandemia, 
a crise econômica e saber, em princípio, que não estamos sozinhas que justamente 
estamos em rede e que necessitamos umas das outras desse feminismo (MELINE-
CÍRCULO DE SABERES POPULARES, 2020).
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As mulheres afrodescendentes da região são aproximadamente 90 milhões. A 
outra parte da pergunta, essa parte da esperança é muito bonita [...] uma esperança 
idealizada de romantismo, Paulo Freire diz que a esperança é necessária porém 
não é suficiente [...] necessita de uma práxis, necessita ser vivenciada, ser crítica, 
transformadora, acredito que a Educação Popular Feminista e especificamente das 
mulheres afro, vamos bordando esperança [...] Jurema [...] recupera a história das 
mulheres líderes africanas e que resistem a qualquer pretensão de domínio e sub-
missão [...] da diáspora, da ancestralidade, dizendo que as mulheres afro vêm apor-
tando a Educação Feminista, uma teoria enriquecida para compreender as nossas 
opressões desde a raça, a classe, o gênero e o sexo e este é um exercício constante. 
Eu creio que coloca um pouco de sabor a todo esse exercício político [...] vamos 
fazendo nosso caminho com nossas descendentes e as mulheres negras, nos sen-
tamos ao entorno a tecer nossos cabelos, a falar das coisas que nos oprimiam [...] 
de escutarmos umas às outras e isso é muito rico. Desde a Educação popular femi-
nista nós podemos colocar no centro as mulheres, nosso corpo [...] as realidades 
diferenciadas [...] nossos valores, nossa forças são distintos, a educação popular em 
nosso processo e nossa formação como mulheres feministas (SHARON-CÍRCULO 
DE SABERES POPULARES FEMINISTAS, 2020).

Um caro exercício de conscientização a respeito de sua posição situada (CO-
LLINS, ano). O processo de reparação histórica é urgente e inevitável neste hori-
zonte, uma vez que a narrativa egocêntrica do brancocentrismo ofuscou, violou 
e deturpou o protagonismo indígena e africano no palco dos acontecimentos po-
líticos e sociais da América Latina. 

Para as mulheres da América Latina e do Caribe, independente das distin-
tas bandeiras que levantam, a constituição de redes de apoio capazes de com-
partilhar choros, dores, desejos, angústias e mágoas constituem uma podero-
sa tecnologia política que as encoraja a quebrarem o espelho do colonizador 
e a enxergarem os seus reflexos nas águas turbulentas e revigorantes de uma 
revolução dos feminismos na América Latina em uma única voz de muitos tim-
bres e idiomas. 

Um tsunami que condensa a categoria resistência:

existe muito machismo e discriminação, da parte dos homens, para que as mul-
heres possam ocupar algum cargo dentro da comunidade. Então essa é a resistên-
cia da mulher indígena para ocupar cargos, para poder ser ouvida e para tomar 
decisões. O outro ponto importante é o direito a terras. Algumas mulheres são 
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mães solteiras [....] que não têm esta oportunidade de ter o seu próprio terreno 
para desenvolver o cultivo ou para poder construir uma casa própria e viver de 
uma forma adequada em uma determinada terra [...] então a resistência começa 
para a mulher indígena desde a comunidade. O outro ponto é que a resistência 
e a luta está também dentro da organização. A comunidade, a federação local 
ou a organização nacional, porque os estatutos não são cumpridos para que os 
homens e as mulheres ocupem os cargos de forma paritária, conforme está no 
estatuto. Porém, não chega até as comunidades, para que isso seja revertido a 
nível local (ROCILDA-CÍRCULO DE SABERES, 2020).

o bem viver das mulheres negras; das nossas famílias; na perspectiva umbutur, juntar 
o bem viver com Ubuntu as nossas subjetivações e pelo reconhecimento das nossas 
humanidades. Não sei se as companheiras de fora sabem, o Brasil foi o último país a 
abolir a escravidão nas Américas, no mundo, na verdade, no dia 13 de maio de 1988 
[...] aí eu faço uma pergunta: o que nós, brasileiros, sentimos ou sabemos sobre o que 
aconteceu um dia após a abolição da escravidão no Brasil? Tão sério isso, que só no 
ano de 2000 que o então, na época Fernando Henrique Cardoso, presidente do Brasil, 
era, vai admitir para o mundo que existe racismo no Brasil (JOANA-CÍRCULO DE 
SABERES, 2020).

a união, a vivência, é que nos mantém, é que nos dá forças, umas às outras, para 
a gente poder resistir e principalmente enfrentar esses mandos e desmandos do 
machismo. Nos quilombos, a gente passa por muitas situações, bastante compli-
cadas com a questão da violência, até então, nesse período de anos de militância 
no movimento de mulheres, dentro do nosso território, eu ainda não vivenciei um 
ato extremos de feminicídio, mas a gente acaba vivenciando e sabendo, até indo 
ajudar outras mulheres, em outros territórios com estes problemas. Mas o maior 
problema que a gente tem vivido em nosso território enquanto questão de resis-
tência é a sociedade nos olhar como mulheres com insignificância (WALDIRENE, 
CÍRCULO DE SABERES, 2020).

Percebemos, a partir dos relatos das Educadoras Populares Feministas, que 
a resistência criativa é costurada a partir de três pilares: a) o aprofundamento 
das questões de gênero dentro da Educação Popular como um todo; b) a o for-
talecimento do debate sobre os direitos ambientais; c) a reelaboração de econo-
mias políticas capazes de enfrentar o neoliberalismo com o bem viver. 
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As mulheres que pertencem às múltiplas dinâmicas sociais dos povos tradi-
cionais esbarram em um sentido cristalizado de tradição cultural que as impe-
dem de ampliar os questionamentos sobre as relações patriarcais que asfixiam 
as suas comunidades. As indígenas são um exemplo emblemático. Experimen-
tam a dor de terem as autonomias fundiárias, capacidades de liderança e to-
madas de decisões sequestradas. Nesse sentido, são violentadas pela própria 
comunidade, especificamente os homens, que lutam para defender contra a co-
lonialidade (SEGATO, 2012).

Mulheres dispostas a arriscar as suas próprias vidas para acrescentar mais 
vida às gerações de seus/suas filhos/as e netas/os. Perseguidas pela necropo-
lítica do racismo, do capitalismo e do patriarcado, não deixam de denunciar os 
crimes ambientais que ameaçam não só a existência de suas comunidades, co-
mo a continuidade do planeta que conhecemos.

A perspectiva do bem viver está ligado à personificação da natureza como 
uma grande mãe, onde os recursos naturais são inegociáveis ao não estarem re-
duzidos à condição de mercadorias. Uma economia solidária que garante uma 
distribuição justa de alimentos e não é escrava do dinheiro, valorizando cada 
existência como uma vida digna de sentidos e de direitos.

Um movimento de resistência que passa por um processo de reparação 
histórica:

Dizer que para nós, do Caribe, mulheres da diáspora africana, a luta de reparações 
é uma luta de resgate [...] de descolonização contra esse sistema colonizador, 
racista, capitalista, patriarcal, então, para nós, a primeira demanda é a sobera-
nia indígena e sempre são as mulheres indígenas que enfrentam essa luta com 
assembleias, com artigos, com canções, poemas, com conhecimento, são as lide-
ranças de resistência contra os golpes de estado, contra os megaprojetos, o saqueio 
de seus territórios, temos visto nesses 500 e mais anos, como mulheres negras, 
quando nos trouxeram para cá, para as terras dos indígenas, eram pessoas indí-
genas, de várias nações, da África e nos colonizaram, nós e nossos territórios. As 
afinidades dos povos originários e a África são muito profundas [...] então graças 
às que vieram antes, nós, mulheres negras, descendentes de quilombos, palen-
ques, cimarrones, descendemos das que escaparam das plantations e que têm o 
conhecimento indígena e que estão conosco nessa luta e que como povos origi-
nários que descendem com a força do sol, da lua, na pesca artesanal, do trabalho 
agroecológico [...]as medicinas naturais e o respeito ao intercâmbio com o conhe-
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cimento popular que compartilha a cosmovisão do trabalho coletivo, do respeito 
à mãe terra, todo um sistema indígena oposto ao que estamos vivendo do poder 
dominante, mas que resistem nas suas comunidades, o trabalho coletivo, as práti-
cas ancestrais e suas lutas são sumariamente importantes, como parte dessa luta, 
reparações e estamos nesse momento com o movimento Vidas negras importam 
e a primeira demanda é sempre a soberania indígena (PAMBANA-CÍRCULO DE 
SABERES, 2020).

A reparação histórica, psíquica e identitária é uma tarefa cara para a Edu-
cação Popular Feminista. Romper com uma historicidade branca, masculina e 
eurocêntrica é sinônimo de um acerto de contas que a América Latina foi cole-
cionando ao longo do tempo. Realizar uma arqueologia das contribuições indí-
genas e Africanas para a constituição geográfica e cultural latino-americana é 
um importante exercício decolonial que acena para um pensamento social, pe-
dagógico, filosófico, jurídico e político autônomo e que expresse a diversidade 
de idiomas, cores e culturas que compõem a sua aquarela social.

Textos, contos, poesias e outras manifestações cosmogônicas dos povos 
latino-americanos são documentos históricos vivos e em movimento que con-
densam novos sentidos para a elaboração de materiais didáticos no âmbito do 
próprio decurso pedagógico da Educação Popular feminista.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
É fundamental entendermos que as lutas femnistas implica um ato de revo-
lução, mas não queria reduzir a revolução somente estrutural, mas revolução 
de sentimentos. Reconhecer a luta das mulheres, sua capacidade de trasngres-
são e denuncia de um sistema que nos amta todos os dias, não é somente 
no campo legalista, precisa ser mais profundo. A luta femnista nos desafia a 
amar, nos provoca a er amor, repseito e acolhimento com as outras e outros. 
Como destaca hooks ( 2019) a revolução feminista nos inspira a amar. Para 
esta autora o amor pode ser um grande sentimento de empoderamento para 
as lutas de enfrentamento seixiste, raciais e classistas. A atividade de entender 
as maneiras de dominação, como somos dominados e dominamos, precisa ser 
uma ação trasforadora mediada por uma força capaz de nos fortalecer nesse 
processo de mudança e que não nos quebre mais. 

Assim, é fundamental que mulheres e homens compreendam que o feminis-
mo é anti-homem, mas é uma luta contra um sistema sexista que controla e de-
fine quem deve viver ou morrer. Por isso o trabalho de acaber com a dominação 
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patriarcal é uma luta enraizada no desejo de um mundo justo para todas as pes-
soas, livre do medo, emacinpador de dores e angustias e é neste sentido que a 
a luta femnista se pauta num ato de amor. 

REFERÊNCIAS
COLLINS, Patricia Hill. Pensamento Feminista Negro: conhecimento, consciência e a política 

do empoderamento. Tradução Jamille Pinheiro Dias. 1ª edição. São Paulo:Boitempo 
Editorial, 2019. 

CURIEL, Ochy. La nación Heterosexual Análisis del discurso jurídico y él regime heterosexual 
desde la antropologia de la dominación. Bogotá: Brecha Lésbica y en la frontera, 2013.

HOOKS, bell. Erguer a Voz: pensar como feminista, pensar como negra. São Paulo: 
Elefante, 2019.

PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. Amazônia, Amazônias. São Paulo: Contexto, 2005.
SEGATO, Rita. Gênero e colonialidade: em busca de chaves de leitura e de um vocabulário 

estratégico descolonial. E-cadernos, 30 de abril, 2019. Disponível em: : http://journals.
openedition.org/eces/1533. Acesso em 09 de dez. 2020.





31

COLETIVOS FEMINISTAS COMO 
ESTRATÉGIAS DE ORGANIZAÇÃO 
SOCIAL

Rafaela da Cunha Pinto6 
Larissa Fontinele de Alencar7 

Ruth Corrêa da Silva8 
Ana Lúcia Santos da Silva9 

INTRODUÇÃO
Este artigo é resultado do I Círculos de Saberes Populares de Mulheres afro lati-
no-americanas e caribenhas organizado pelo Consejo de Educación Popular de 
América Latina y el Caribe (CEAAL) e Grupo de Estudo e Pesquisa Educação, Gê-
nero, Feminismos e interseccionalidade (GEPEGEFI-UFPA), que aconteceram em 
seis dias de mesas dialógicas, 20 a 25 de julho de 2020, no formato virtual, abor-
dando diversas temáticas sobre os saberes populares de mulheres latinas e afro, 
em que se celebra o Dia Internacional da Mulher Latino Americana e Caribenha.

Esse dia foi instituído a partir de um encontro ocorrido na República Domi-
nicana, em 1992, do qual resultou na criação da rede de Mulheres Afro-latino-
americanas e Afro-caribenhas. No Brasil, neste mesmo dia também se rememo-
ra a história de Teresa de Benguela, líder da luta quilombola. De acordo com os 
dados do Índice de feminidade e pobreza, divulgados pela Comissão Econômi-
ca para América Latina e Caribe (CEPAL) em 2017, para cada 100 homens que 
viviam em situação de pobreza havia 113 mulheres na mesma situação na Amé-
rica Latina, para os pesquisadores isso influencia diretamente na autonomia da 
mulher e sua atuação nos territórios.

Sabemos que medir a qualidade de vida e suas relações não pode ser men-
surada apenas pelo grau de riqueza e pobreza, mas que diante da sociedade ca-
pitalista que vivemos, em que o poder monetário influencia diretamente no aces-
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so as condições de vida e, consequentemente, pioram em países mais pobres, 
visto que as instituições e políticas públicas são muito mais fragilizadas. Assim, 
o cenário de pobreza torna-se mais pesado para as mulheres.

Durante a crise sanitária relacionada a pandemia de COVID-19, Sempre viva 
Organização Feminista (SOF) apresentaram dados sobre o trabalho das mulhe-
res, contabilizando o trabalho – cuidado, dessa forma identificaram que 41% das 
mulheres com emprego fixo estão trabalhando mais que antes e que metade das 
brasileiras passaram a cuidar de alguém (SOF, 2020). Esses dados demonstram 
que para as mulheres a expectativa sobre o cuidado, trabalho na esfera privada 
e demais atividades relacionadas ao não-remunerado-produtivo é muito maior 
e que atinge diretamente na forma de atuar em sociedade. Dessa forma, nos en-
contramos diante de uma perspectiva desvantajosa em relação aos outros gru-
pos, enquanto mulher negra essa desvantagem cresce ainda mais. Portanto, é 
necessário pensar quais estratégias de organização e atuação frente aos pro-
blemas sociais vividos por esses corpos femininos.

A sociedade moderna reconhece uma série de instituições ou organi-
zações que possibilitam a teorização e ação para mudanças sociais, os co-
letivos são uma dessas ferramentas. Coletivos são organizações sociais re-
centes, cada vez mais grupos que levantam bandeiras de movimentos sociais 
recorrem aos coletivos para organizar pautas e desenvolver atividades. Os Co-
letivos possibilitam uma organização menos centralizada e burocrática, pois 
nesse tipo de instrumento social não há necessidade de hierarquias organiza-
cionais como nos partidos, por exemplo, porém eles também não participam 
da estrutura democrática institucionalizada, são mais eficientes para organi-
zação e ação de base.

Para a bandeira feminista, os coletivos mostram-se em interessante estraté-
gia de colocar em redes múltiplas pautas emergentes e necessárias. Como his-
toricamente a mulher foi silenciada e excluída do exercício de cidadania demo-
crática - seja debatendo, organizando, liderando, fazendo parte da vida pública- a 
luta por direitos torna-se ampla de significados. Assim, os coletivos possibilitam 
a sensibilização e reflexão de assuntos que perpassam a vida cotidiana e estão 
na estrutura de uma sociedade patriarcal, sexista e racista.

É importante frisar as diferenças entre Movimentos sociais e coletivos de 
acordo com Gonh (2011) os Movimentos Sociais sempre fizeram parte da ce-
na política no Brasil desde o século XX. Porém, somente a partir da década de 
70/80 do século passado é que os novos movimentos sociais surgem com de-
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mandas especificas, mais burocratizados e com ações em sentido horizontal 
buscando atingir resultados com planejamento a curto e até longo prazos e, vem 
incorporando cada vez mais dispositivos formais à sua estrutura na atualidade. 
Nesse sentido é que a relação dos movimentos sociais com o Estado brasilei-
ro ocorre de forma mais aproximada considerando que muitas pautas de lutas 
desses movimentos têm se tornado pautas políticas e, consequentemente, leis 
que beneficiam a sociedade. Contudo, novas formas de mobilização da socie-
dade civil, os coletivos, vêm pautando debates bem específicos, como as ques-
tões de gênero e de orientação sexual.

Gonh (2015) afirma que os coletivos não possuem formas institucionaliza-
das, como os movimentos sociais tradicionais, ou seja, são desburocratizados, 
não há uma gestão central, fazem ações pontuais para contrapor determina-
da situação de desigualdade, podem existir por algum tempo ou se desmobili-
zar após a ação coletiva concretizada. Essa diferenciação é necessária, consi-
derando que na experiência aqui analisada, foram 12 representações as quais 
denominaremos todas de coletivos como forma de melhor desenvolvimento 
da escrita e considerando que os movimentos sociais têm ações coletivas nas 
suas ações.

SABERES PRESENTES NOS COLETIVOS: A DINÂMICA METODOLÓGICA 
Para organizar a mesa o coletivo CMAM mobilizou grupos, coletivos e movimen-
tos que tem como foco atuações relacionadas às mulheres, grupos que desen-
volvem atividades de rua, bairro, mídias sociais, de forma autônoma, com orga-
nizações descentralizadas.

Durante a live foi adotada metodologia de apresentação da trajetória dos co-
letivos focando nas suas principais atividades, durante a mesa a pergunta nor-
teadora do debate foi “quais as dificuldades enfrentadas pelos coletivos em or-
ganizar mulheres? ”

A programação em live durou cerca de duas horas com direito a uma fala de 
10 a 15 minutos para cada participante, a representante do coletivo Hellen Ke-
ller que possui deficiência visual, não conseguiu estabelecer contato via internet, 
após a live a representante destacou a dificuldade em acessar a plataforma.

Ao final da programação os ouvintes puderam enviar perguntas via chat, co-
mentar e interagir. A Live ainda contou com a apresentação cultural da ativista 
Ananindeusa que se destaca como artista – Dj.
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Para a construção do artigo as participantes foram convidadas para a cons-
trução, contudo apenas quatro grupos conseguiram participar (CMAM10, Leia 
Mulheres Bragança- PA, GMB11 e Marias), apresentando as trajetórias e atuações 
desses grupos e coletivos. As questões levantadas orientaram a produção des-
se texto, tendo como recurso destaques das palavras/ frases de grande for-
ça e significação citadas pelas participantes ao relatar os principais problemas 
em organizar alternativas de enfrentamento. Assim, destacamos as principais 
questões levantadas pelas convidas no enfrentamento das dificuldades em suas 
organizações. 

TRAJETÓRIAS COLETIVAS: DOS PROBLEMAS ÀS ATUAÇÕES
Foram 12 coletivos representados nas Lives, com temáticas e atuações diferen-
tes: (Coletivo Marias e Escuta poÉtica, Coletivo Lena Santos, Coletivo Feminis-
ta Helen Keller, Mocambo, Clube de Leitura- Leia Mulheres/Bragança-PA, Grupo 
de Mulheres Brasileiras (GMB), Coletivo Cidade Para Mulheres, Associação de 
Mulheres da Costa Chica de Oaxaca, Ação Afro Dominicana, Coletivo Banzeiro e 
Observatório do Marajó). Como mediadora e coordenadora da mesa participou 
a representante do CMAM. Para produção do artigo, três coletivos e um grupo 
institucionalizado reuniram as informações e os debates, que são os seguintes:

O CMAM como mediador da mesa, é um coletivo que pauta o direito a ci-
dade, composto por mulheres de um município chamado Ananindeua que faz 
parte da região metropolitana da capital do Pará: Belém. As atividades propos-
tas pelas mulheres do coletivo apresentam a necessidade de ampliar e ocupar 
o espaço público para mulheres. O coletivo nasceu do movimento liderado por 
mulheres durante a campanha presidencial 2018, chamado “EleNão”. Nesse mo-
mento viu-se a necessidade de organizar a pauta e luta das mulheres com estra-
tégias para o “local”, especialmente em Ananindeua-Pará. 

A principal atividade realizada pelo CMAM chama-se Feira Mãos de Mulhe-
res, consiste em reunir uma série de atrizes e atores do território de Ananindeua 
em um dia de atividades múltiplas, que tem como centralidade articular e conec-
tar mulheres e atividades econômicas. As edições acontecem duas vezes ao ano 
e é realizada em pontos diversificados de Ananindeua, para garantirmos a dinâ-
mica e a interação com a cidade. A atividade Mão de mulheres é uma voluntária, 

10 Coletivo de mulheres de Ananindeua em Movimento
11 Grupo de mulheres Brasileiras 
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realizamos os convites as mulheres, utiliza-se o espaço público da cidade, com 
praças públicas; ou espaço privado como bar parceiro das lutas sociais, espe-
cialmente, das pautas feministas. Além dessa atividade da feira artesanal, o co-
letivo CMAM criou o primeiro bloco carnavalesco feminista chamado “Não me 
Khalo” deste município, atuando na denuncia do encarceramento em massa de 
mulheres negras e todo sofrimento provocado pela política neoliberal.

 O coletivo CMAM se propõe a criar e fortalecer atividades que amplie a par-
ticipação de mulheres dos mais variados perfis, pois durante as atividades acon-
tecem vários debates sobre questões pertinentes ao enfrentamento da estrutura 
machista em que estamos. A Feira Mãos de Mulheres percorre vários bairros de 
Ananindeua e proporciona música produzida por mulheres, artesanatos e pro-
dutos, oficinas, teatro, informação sobre direitos reprodutivos e toda a progra-
mação é protagonizada por mulheres. Com essa atividade o coletivo consolidou 
uma rede que extrapola o movimento social típico, além de identificar problemas 
e alternativas de forma democrática e participativa.

Para compartilhar os fazeres políticos-poéticos dos Coletivos Marias e Slam 
Dandaras do Norte, Zélia Amador de Deus (2019) e Conceição Evaristo (2016), 
foram convidadas e evocadas por meio de suas escritas e existências negras, 
suas negruras de existir e resistir. Assim é que se deu a apresentação do Movi-
mento de Mulheres Feministas das Marias, que é um movimento auto-organi-
zado de mulheres que busca, cotidianamente, construir a luta de libertação das 
mulheres, fortalecendo a luta feminista, considerando que a liberdade é uma lu-
ta constante, como nos indica Angela Davis (2018). 

As Marias, como movimento, existem há 09 anos e atuam em Belém e Ana-
nindeua -PA. Estão sempre atentas as pautas que dizem respeito a garantia de 
direitos das mulheres e no combate à violência contra as mulheres, por meio de 
debates e formações políticas, participação em atos, manifestações e marchas 
por direitos e justiça para as mulheres, campanhas de solidariedade e cidada-
nia, incentivo a agricultura urbana, manifestações culturais e políticas, por meio 
do Batuque de Marias. As Marias trazem para o debate a questão da agricultura 
urbana, da prática solidária e cultural. Durante a Pandemia de COVID-19 promo-
veram parceria com o projeto “Escuta poÉtica: me conte o seu conto” (online), 
coordenado pela poeta e psicóloga Ana Silva. “Sou Maria borboleta, tenho asas 
pra voar, eu encontro o meu caminho, decido onde quero pousar” (Frase-Música 
das Marias)
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O Slam Dandaras do Norte também esteve no centro do debate, produzido 
por poetas de Belém, sobretudo poetas negras e moradoras das periferias, mu-
lheres cis, trans e agênero, começou suas intervenções poéticas e edições para 
disputar os campeonatos nacionais e internacionais, em 2017. As batalhas de 
poesia falada, batidas de poesia, Slam, são momentos de expressão do vivido 
e transformados em poesia, grito, guerra, denúncia, manifesto dos episódios 
de racismo, silenciamentos, apagamentos, incertezas, invenção, descobertas e 
tudo mais que a poesia é capaz de mobilizar e transformar. 

Mulheres amazônidas comandam o Slam Dandaras do Norte, com suas fa-
las fortes, mensagens diretas, poesias autorais; com seu grito de guerra: “Guer-
reiras, rainhas, mulheres de resistência; Dandaras do Norte, só Slam de consciên-
cia!” Poesia que acontece no olho do furacão dos acontecimentos e de feridas 
não cicatrizadas; circula a cidade, conecta pessoas e passos, e chega em outros 
espaços. Poesia feita por mulheres e para mulheres, pois para que existisse ho-
je, foi preciso provocar, romper, derrubar o que não cabia mais, que não tinha ca-
bimento. Assim, é um espaço pensado exatamente para agregar as vozes silen-
ciadas pelo modelo patriarcal presente nas batalhas de poesia também. 

O Grupo de Mulheres Brasileiras (GMB), foi criado em 1986, com o nome de 
Grupo de Mulheres do Benguí, bairro da cidade de Belém-PA onde se originou e 
desenvolveu suas primeiras atividades. Com a expansão do grupo para outros 
lugares, especialmente pela atuação de suas componentes, o nome foi alterado 
para poder atender essa ampliação.

No ano de 1998, constituímos nosso CNPJ12, como uma entidade sem fins lu-
crativos, e nos tornamos uma entidade de fato e de direito. Um marco importan-
te na nossa trajetória, pois nos possibilitou reconhecimento institucional, abrin-
do possibilidades para captação de recursos para o desenvolvimento de nossas 
ações. O GMB tem como missão institucional contribuir na luta pela construção 
de uma sociedade solidária e democrática na perspectiva da igualdade e equi-
dade nas relações de gênero. Sua atuação se dá a partir de duas grandes fren-
tes de luta: i) Violência contra Mulher e Saúde da Mulher e, ii) Autonomia Econô-
mica das Mulheres.

O Clube de leitura Leia mulheres- Bragança-PA, surgiu no início do ano de 
2018, por iniciativa de Karina Castilho e Larissa Fontinele, como uma semente 
semeada pelo Projeto Nacional Leia Mulheres, criado por três amigas e ativistas 

12 Cadastro Nacional de pessoa jurídica 
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motivadas pela campanha #readwomen2014 (#leiamulheres2014) da escritora 
britânica Joanna Walsh. Juliana Leuenroth, Juliana Gomes e Michelle Henriques 
idealizaram o Projeto do Clube de Leitura, em 2015 na cidade de São Paulo/SP, 
com o objetivo de promover a leitura de textos literários e livros escritos por mu-
lheres. A pauta inicial do grupo de leitura era mobilizar o mercado editorial para 
a necessidade de publicar e promover os livros escritos por mulheres. 

Diante desse contexto, em janeiro de 2018, a leitura do primeiro parágrafo do 
conto “Olhos d’água” de Conceição Evaristo, selou o primeiro encontro do Clube 
de leitura Leia Mulheres – Bragança/PA. Naquele primeiro encontro sentimos 
que podíamos ler mais que um conto e que poderíamos seguir lendo, se propon-
do mobilizar as emoções, o conhecimento, as ações sociais entre mulheres, um 
movimento baseado na escuta e no rompimento dos silêncios das mulheres. 

QUADRO SÍNTESE: DOS PROBLEMAS ÀS ATUAÇÃO 

COLETIVOS E GRUPOS PROBLEMAS ATUAÇÕES

CMAM
Mobilização/ Renda/ Precarização do espaço 

Público 
Feira Mãos de Mulheres

Leia Bragança-PA
Falta de estrutura educacional e incentivo à 

leitura e representação histórica de mulheres
Clube de Leitura

GBM Violência doméstica/ autonomia de renda
Rodas de Conversa e produção 

artesanal

MARIAS E DANDARAS
Segurança alimentar, restrição de espaços 

culturais, falta de fomento a cultura e 
expressões artísticas 

Agricultura familiar, saraus, 
poesias, hip hop

ORGANIZAÇÃO DE BASE FEMINISTA: SABERES EM COLETIVO.
Durante a pandemia um dos recursos mais utilizados para estimular o debate 
e atividades relacionados a justiça social, assim como o impacto da doença na 
vida da população, foram as lives. Através da internet vários participantes se 
conectavam para debater assuntos, desenvolver atividades, apresentar shows 
e uma infinidade de ações que podem ser visualizados pelos internautas que 
acessam o dispositivo eletrônico. 

Sabe-se que a democratização dessa ferramenta ainda precisa ser concre-
tizada para que possamos tê-la com um dos instrumentos de cidadania, caso 
contrário, pode se configurar mais um instrumento de exclusão, o imperativo de 
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cuidado “fique em casa”, mas também de exclusão para muitos, só confirmou 
que precisamos avançar muito ainda nesse debate. 

Mesmo os que tem acesso, como foi com as integrantes deste debate vir-
tual, tiveram dificuldade de acesso e não puderam participar em tempo real do 
debate virtual. O planejamento e o esforço coletivo para superar as dificuldades 
e compartilhar saberes, permitiu que o encontro acontecesse e pudesse chegar 
em outras pessoas que não estavam conectadas no momento do círculo virtual. 

DIFICULDADES E ALTERNATIVAS

PALAVRAS E FRASES MAIS CITADAS COMO DIFICULDADES E ALTERNATIVAS DE ORGANIZAÇÃO 
DURANTE A LIVE

DIFICULDADES ALTERNATIVAS

Machismo institucional Fortalecimento – Autoestima- autocuidado

Racismo estrutural Identidade e representação

Violência Autonomia de renda e rede de apoio

O Círculo de Saberes Populares de Mulheres afro-latinas e caribenhas propôs o 
debate sobre organização social feminista em formato de coletivos. Eles mos-
tram-se uma excelente estratégia, pois apresentam um formato menos rigoroso 
de atividades, além de colocar pessoas na mesma linha de atuação, esses gru-
pos representam uma possibilidade menos inibidora de diálogo com seus pares 
no combate à violência contra mulher e no compartilhamento de saberes e práti-
cas que operam mudanças na realidade local e global, e incentivam outras mul-
heres a se organizar nos seus coletivos. Os coletivos e grupos promovem uma 
rede mais próxima que proporciona atuações, estratégias, incentivo ao desen-
volvimento em formato de leituras, oficinas, tecnologia, e uma série de ações, 
além de rede de apoio às vítimas de violência doméstica. 

A Violência doméstica ainda é uma triste estatística nos países latino-ame-
ricanos, contudo anteriormente a violência policial, precisa-se fortalecer a mul-
her que foi ou está em condição de vítima de agressões e outras violências, para 
que essa possa encontrar alternativas de mudança. Porém mesmo as mulhe-
res que não sofrem a violência “doméstica”, sofrem a violência institucional de 
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desigualdade quanto a direitos de acesso e desenvolvimento, por isso os coleti-
vos atuam de diferentes formas para estimular autonomia da mulher enquanto 
agente de um território, desde o fortalecimento da representatividade até o do-
mínio sobre o próprio corpo. 

O grupo GBM apresentou uma de suas ações a “roda de conversa” que pro-
porciona apoio as mulheres que sofrem agressões e violência. Ao longo dos 34 
anos de sua existência, tem se pautado na luta por direitos iguais para mulhe-
res e homens, e em especial, no combate à violência contra nós mulheres, em 
todas as suas formas. 

Desse modo, o grupo tem investido no empoderamento de mulheres e me-
ninas, por meio das seguintes ações: cursos profissionalizantes, rodas de con-
versa, seminários, oficinas e debates, levando informação e formação sobre te-
mas como: combate à violência à mulher, saúde da mulher, feminismo, cultura e 
comunicação, gestão e gerenciamento de negócios, empreendedorismo solidá-
rio, agroecologia e produção orgânica em quintais urbanos. Esta rede de apoio 
oportuniza a convivência, o cuidado, compartilhamento e aprendizagem entre 
mulheres, a partir de suas experiências subjetivas e da própria experiência de 
criação de um espaço de exercício da escuta ativa, que tem o poder curativo da 
fala, sem um fim terapêutico em si, ou mesmo policial, que são importantes pa-
ra a superação de adversidades e violações vividas.

Essa rede de apoio também se constrói a partir espaços que estimulam a 
criatividade e expressão individual e coletiva, visto que as mulheres ao longo da 
história foram silenciadas e passaram pela história oficial sem representativida-
de nos grandes feitos que mudaram a história, esse discurso influencia direta-
mente nas oportunidades sociais de homens e mulheres, por isso é importante 
atuar para reverter essa narrativa, identificando a produção histórica das mul-
heres e a possibilidade de domínio sobre seus corpos, é nesse sentido que os 
coletivos que atuam diretamente com arte e oportunizam que as expressões ar-
tísticas sejam livres, sem julgamentos e estimuladas, produzem alternativas de 
sociabilidade emancipatórias.

O controle sobre os corpos foi categorizado por Foucault (1988) como biopo-
der ele identifica que o objetivo é manter a ordem e a entrada no mercado de tra-
balho. Ele diferencia em o controle do corpo e espaço para extrair a força produ-
tiva, bem como das da sexualidade, natalidade etc. produzida pelas instituições.

De acordo Delajustine (2018) o biopoder assume uma característica mais 
nefasta para as mulheres, visto que coexistimos com estruturas como o pa-
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triarcado, que privilegia a ação e poder dos homens, portanto o controle sobre 
os corpos feminismos se torna muito mais intenso, o silenciamento da mulher, 
a sua restrição ao espaço e esfera pública, na qual são decididas as normas e 
projeções de uma dada sociedade, a autora enfatiza que o feminismo, mesmo 
com suas lacunas, é um importante movimento que enfrenta esses mecanis-
mos de poder.

 É nesse sentido que os coletivos que apresentam suas atuações nas áreas 
cultural e educacional se fazem importantes como motivadores e fomentadores 
de novas estratégias de leitura das relações sociais. Larissa Alencar do projeto 
Leia Mulheres-Bragança relatou que o grupo conseguiu fortalecer e engendra 
novas possibilidades de reconhecimento e conhecimento sobre figuras históri-
cas, possibilidades de vida que se distinguem do modelo hegemônico. O proje-
to Leia Mulheres conta com clubes de leituras espalhados por todo o país, feitos 
sementes, um leva o outro e faz frutificar novos grupos, é notória a mobilização 
em torno da busca por obras de autoras, novas publicações e o aprofundamen-
to das questões sobre o movimento feminista no Brasil.

 Bragança é uma cidade localizada a 220 quilômetros de distância da ca-
pital paraense, cidade interiorana com pouco mais de 130 mil habitantes. Não 
existia uma outra forma de incentivo à leitura para além dos muros da escola, 
de maneira coletiva e sentido a cada encontro, o coletivo escolheu como cená-
rio espaço aberto e público e como método de interação as rodas de conversa. 

Diante disso, percebemos que o coletivo em torno da roda de leitura se am-
pliou e se recriou a cada encontro como forma de empoderamento feminino 
através da dimensão cognitiva com visão crítica da realidade, sobretudo por 
uma visão política e ampliação do sentimento de autoestima que se coaduna-
ram para a dimensão da consciência crítica de que o nosso corpo é político e 
uma mulher que lê outras mulheres mobiliza o mundo inteiro a mudar as estru-
turas patriarcais.

A ampliação de horizontes e rede de atuações é um dos resultados sentidos 
pelos coletivos como destacou a Márcia Cruz do coletivo Lena Santos, do es-
tado de Minas Gerais, ela relatou que o coletivo partiu da iniciativa de fazer um 
levantamento sobre como a presença de jornalistas negras e negros contribuía 
para que os temas pudessem retratar a questão racial de forma mais qualifica-
da. Percebendo a falta de uma organização para que os jornalistas pudessem 
retratar a questão racial nesses espaços, formaram o coletivo, uma das ativida-
des do coletivo são os grupos de trabalho, dentre eles o de produção de mate-
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riais para sensibilizar sobre a inserção de jornalistas negras (os) no ambiente de 
mídias tradicionais e como dialogar com temas que perpassam pelo racismo.

A ocupação de espaços seja no simbólico, virtual ou no concreto faz par-
te do debate de coletivos feministas, visto que historicamente se prioriza um ti-
po de corpo e de fala, esse ponto é uma das grandes questões para reflexão a 
partir do encontro que pretende pensar a mulher latino-americana e caribenha, 
quais são as singularidades dessa(s) mulheres. Maribel do Haiti, representando 
a ação afro Dominicana, destaca que em seu País, assim como outros, há uma 
grande força para o apagamento do que é ser afro, e que os grupos e movimen-
to necessitam dessa percepção para criar consciência. Da mesma forma Micae-
la, representante do Observatório do Marajó e integrante do Ame o Tucunduba 
relatou que é necessário se enxergar enquanto cidadã ativa, que no Marajó (ar-
quipélago e município do Pará) as mulheres Marajoaras estão muito mais vul-
neráveis na cidade, porque são fruto de uma migração “forçada”, visto que saem 
em busca de melhores condições de vida e fugindo de processos de violência.

A marginalização da mulher na cidade também é o tema de atuação do co-
letivo Cidade para elas, representado por Jade, que destacou em sua fala “A ci-
dade foi pensada pelos homens e para homens, então a mulher é vista como 
um corpo estranho nesse local, “cada mulher tem um tipo de vivência na cida-
de, uma forma de ir e vim”. 

Como modificar essa perspectiva? Igina, representante do Mocambo, Gru-
po Felipa Aranha e Fórum de Mulheres da Amazônia, destaca a importância de 
se manter em rede e de ocupar os espaços da rua, do embate político. Lembrou 
que as mulheres da Amazônia se utilizam de metodologias próprias como as 
marchas que nesse momento as mulheres mostram sua forma, e as comparam 
com as águas quando se reúnem. As marchas também foram o cenário de for-
mação da coletiva banzeiro, nesse espaço as integrantes se reconheceram, em 
seguida se organizaram e depois pensaram nas atuações como o “Escreve, ma-
na” e saraus de poesia. Atualmente, acreditam que as atividades devem coinci-
dir com práticas cotidianas fora do perfil acadêmico e de movimento social, por 
isso elas aplicam oficinas de maquiagem e dentro delas conversam sobre vio-
lência de identidade.

A identidade é destacada como principal estratégia para iniciar uma organi-
zação de mulheres, de acordo com Lucila, representante da organização de mul-
heres da Costa Chica e Oaxaca no México, ela enfatiza que temos que nos recon-
hecer como mulheres fortes, para podermos trabalharmos “para fora”, criarmos 
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laços como irmãs, exemplifica, que “no México temos que enfrentar um sistema 
racista e machista, então temos que trabalhar o fato de sermos mulheres, e de 
sermos mulheres negras, portanto temos de criar laços para dizer que somos 
mulheres afrodescendentes em um país de conflito”.

A organização de base feminista, em especial referente a mulher Latino-
Americana e Caribenha, perpassa por entender que estamos em territórios de 
disputa dos países norte-americanos e europeus, além da própria elite local, por 
isso somos corpos que se situam em meio à conflitos territoriais rurais ou urba-
nos, e ainda sob a expectativa de identificar quais problemas dentro dessa con-
juntura afetam diretamente a mulher desse espaço de pobreza e desigualdade.

A falta de representação das mulheres latino-americanas, caribenhas e em 
diáspora na esfera pública é um sintoma e estratégia, pois essas foram e são 
utilizadas como forma de manter laços, através da violência, com países domi-
nantes, envoltos pelo discurso de mistura racial, não há ocupação de território, 
sem a ocupação do corpo da mulher, com isso percebemos as várias marcas 
sociais elencadas pelos coletivos, as quais são partidas para a organização de 
mulheres e suas atuações.

CONCLUSÃO: COLETIVOS COMO ESTRATÉGIAS
Durante a mesa, foi possível acessar outra narrativa que se opõe a ideia de apa-
tia da América Latina frente à luta por direitos sociais, sob o olhar de minorias 
como as mulheres e mulheres negras. As trajetórias, atuações e dinâmicas dos 
coletivos nos mostram que a organização de base feminista é construída em 
diversos campos, eles contribuem para o fortalecimento de grupos que pensam 
e produzem alternativas decoloniais ou contra hegemônicas de relações sociais.

Os dilemas e dificuldades apresentados pelas representantes vão desde a 
possibilidade de se identificar enquanto agente de um local, como encontrar es-
paço para a expressão própria, a violência sentida nos corpos, e a identificação 
da contribuição da mulher negra e latino-americana e caribenha para a história, 
economia e na luta por uma sociedade mais justa. 

O espaço virtual aproximou narrativas que estão localizadas em diferentes 
espaços geográficos, mas que comungam de esperança na organização das 
mulheres e nos conflitos a serem enfrentados, os coletivos, nesse aspecto pro-
duzem uma oportuna interação que cria laços e identidade, possibilitando o fa-
zer e o atuar. 
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“SE ME DEIXAM FALAR” SOBRE 
EDUCAÇÃO POPULAR FEMNISTA: 
SABER DE EXPERIÊNCIA FEITO, CLASSE 
SOCIAL E CULTURA POPULAR

Aline Lemos da Cunha Della Libera13

Edla Eggert14

Cheron Zanini Moretti15

Nossa reflexão sobre a Educação Popular Feminista, neste texto, se faz em diá-
logo com o livro “Se me deixam falar...” - Domitila: depoimento de uma mineira 
boliviana, escrito por Moema Viezzer, cuja primeira edição foi publicada em 1977 
no México e, no Brasil, em 1978. Entendemos que o depoimento de Domitila à 
Moema aborda questões significativas para a compreensão da Educação Po-
pular Feminista. Propomos, portanto, uma leitura desta obra em sua atualidade, 
compondo as reflexões sobre as vivências de mulheres trabalhadoras de grupos 
populares no Brasil. Os apontamentos que seguem, referem-se ao primeiro capí-
tulo do livro, intitulado “PARTE I – SEU POVO”, o qual é composto por cinco subtí-
tulos: A mina; Onde vive o mineiro; Como trabalha o mineiro; Um dia da mulher mi-
neira; Organização operária. Para tanto, discutimos o saber de experiência feito, 
classe social e cultura popular em Domitila de Chungara, a partir da transcriação 
de Moema Vizzer e em diálogo com Paulo Freire, introduzindo a discussão sobre 
a Educação Popular Feminista.

“Se me deixam falar...” foi traduzido em quatorze idiomas16, tornando-se uma 
obra de explícita abrangência internacional. Também foi incluído na coletânea 

13 Doutora em Educação pela UNISINOS, Brasil. Professora Associada da Faculdade de Educação da Universi-
dade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil.

14 Pós-doutora em Estudios de la Mujer pela UAM-Xochimilco/México e Doutora em Teologia pela EST, 
Brasil. Professora Titular da Escola de Humanidades da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul, Brasil.

15 Doutora em Educação pela UNISINOS, Brasil. Professora do Programa de Pós-graduação em Educação da 
Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC, Brasil.

16 Dentre os quais o árabe, o grego e o japonês.
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Mein Lesebuch17 de Heinrich Böll18 (FERRARO JÚNIOR, 2007). Dias (2015, p. 1) 
afirma a narrativa do livro como um “testemunho de coragem”, um “clássico da 
literatura de resistência latino-americana dos anos 70-80” (IUPPEN, 2014, p. 1). 
Dias (2015) argumenta que “Se me deixam falar...” não se trata de um romance, 
portanto “[...] não há nada de extraordinário ou fantástico, e nem a esperança de 
um final feliz” (p. 1), pois narra a vida “extraordinária”19 de mulheres trabalhado-
ras que identificam, refletem e compreendem a sua experiência de exploração 
e opressão. 

Eduardo Galeano20 afirmou que Domitila de Chungara, protagonista da obra, 
foi uma das cinco mulheres que derrubaram a ditatura militar na Bolívia. Salien-
tou sua coragem diante dos mineiros, como uma das únicas mulheres a frequen-
tar os espaços de decisão da categoria.

Em uma assembleia de operários das minas, todos homens, ela se levantou e fez todos 
se calarem. – Quero lhes dizer isto – disse. Nosso inimigo principal não é o impe-
rialismo, nem a burguesia, nem a burocracia. Nosso inimigo principal é o medo, e o 
levamos dentro de nós. (GALEANO, 2008)

Moema Viezzer (1982) destaca que este lampejo de ouvir e sistematizar 
tal depoimento “surgiu da presença de Domitila Barrios de Chungara na Tribu-
na do Ano Internacional da Mulher, organizada pelas Nações Unidas e realiza-
da no México, em 1975” (1982, p. 7, grifo nosso), pois ela era a única mulher de 
grupos populares a participar ativamente deste evento. Militante boliviana, que 
reconhecia sua ancestralidade indígena, foi líder do Comitê de Donas-de-casa 
da Siglo XX. Esposa de um trabalhador das minas de estanho e mãe de sete fil-
hos, nunca desacreditou do poder popular, nem da necessidade de reivindicar 
melhores condições de vida para o povo boliviano que, como ela, padecia com 
a escassez, com a exploração e as precárias condições de vida. As privações 
vivenciadas por Domitila – as “[...] moradias eram precárias e emprestadas; os 
salários eram baixos; o trabalho era perigoso e exaustivo; a educação e a saúde 

17 Tradução aproximada: “Meu livro de leitura”. No caso brasileiro, poderíamos dizer “Minha cartilha”. Em 
alemão, o título do livro “Se me deixam falar...” é “Wenn man mir erlaubt zu sprechen...”.

18 Ganhador do Prêmio Nobel de Literatura no ano de 1972.
19 Aqui há uma adaptação de uma expressão que ficou conhecida pela teóloga feminista Ivone Gebara ao refe-

rir-se a cotidianidade das mulheres: “vida ordinária”. O “extra” que incluímos, refere-se ao fato de Domitila, 
ser uma liderança comunitária e sindical, representante de uma organização de esposas dos trabalhadores 
mineiros, na Bolívia.

20 Jornalista e escritor uruguaio (Montevidéu, 03 de setembro de 1940 – Montevidéu, 13 de abril de 2015).
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eram insuficientes; não havia outras fontes de trabalho para os jovens” (DIAS, 
2015, p. 1) – assemelham-se àquelas vividas por mulheres periféricas no Brasil 
do mesmo período. 

Quando tratamos da Educação Popular Feminista é relevante destacar me-
todologias pensadas para as intervenções nos grupos, principalmente as que 
se destinam ao registro de depoimentos. A narrativa na íntegra, textualizada e 
transcriada21, possibilita uma leitura fluente e facilita a compreensão das abor-
dagens feitas. Neste sentido, suscita um exercício de escuta e escrita atentos 
por parte das pesquisadoras, sabendo que a linguagem não é neutra e que é im-
prescindível a leitura/escuta de toda a narrativa pela mulher narradora, antes de 
qualquer publicação. Assim, buscamos analisar e relacionar o depoimento de 
Domitila Chungara e a transcriação de Moema Viezzer em diálogo com Paulo 
Freire22.

EDUCAÇÃO POPULAR FEMINISTA A PARTIR DE DOMITILA DE CHUN-
GARA E COM PAULO FREIRE
Adjetivar a Educação Popular como Feminista ampliou o foco das análises, mes-
mo que este novo conceito possa ser considerado limitador das reflexões ape-
nas sobre a problemática da mulher e da sua emancipação. Neste sentido, a luta 
das mulheres não é restrita, ao contrário, visibilizou temas antes negligenciados 
ou considerados menores, a saber, as situações de violência familiar e domésti-
ca, a subjugação do conhecimento feminino, a divisão sexual do trabalho, o dire-
ito de decidir sobre o seu próprio corpo, as condições de vida e de trabalho das 
mulheres na América Latina, as quais cristalizam práticas sociais que as afetam 
de modo peculiar, mas amplamente a toda a sociedade. 

Partindo destas concepções questionadoras e buscando a legitimação dos 
saberes populares, Moema Viezzer, na obra “Se me deixam falar...” traz à tona, 
com base nos saberes de Domitila Barrios de Chungara, conceitos que se interli-

21 EGGERT (2003) em sua tese de Doutorado, adota a textualização (GATTAZ, 1996), bem como a da trans-
criação (CAMPOS, 1998) para apresentar as narrativas de vida de mulheres pomeranas, agricultoras, lute-
ranas, lideranças em suas comunidades na cidade de São Lourenço do Sul (RS, Brasil).

22 “A vida e a obra de Paulo Freire foram marcadas por sua clara opção a favor dos oprimidos. Nascido em uma 
região pobre do país - Recife, Pernambuco, em 1921 - ele pôde, desde cedo, observar as dificuldades de sobre-
vivência das classes desfavorecidas. [...] Em abril de 1997, lançou seu último livro, "Pedagogia da Autonomia: 
Saberes necessários à prática educativa", e em maio do mesmo ano, vítima de um infarto do miocárdio, 
Paulo Freire acabou falecendo. Em 2012, por meio da Lei 12.612, de 13 de abril de 2012, de autoria da Deputada 
Federal Luíza Erundina, Paulo Freire foi declarado Patrono da Educação Brasileira” (FONTE: Instituto Paulo 
Freire, Brasil). Em 2021, celebramos o Centenário de nascimento de Paulo Freire.
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gam à Educação Popular Feminista e que são encontrados nos escritos de Paulo 
Freire: saber da experiência feito, classe social e cultura popular. Não houve a 
preocupação em datar a obra de Freire em relação ao depoimento de Domitila, 
buscando justaposição dos conceitos sobre as falas, pois se trata de um exercí-
cio de análise e de aproximação.

Conceição Paludo refere que “Freire se torna, [...] [nos anos 60], o principal 
idealizador e, na atualidade, um dos principais inspiradores da educação popu-
lar, enquanto uma das concepções de educação do povo” (PALUDO, 2008, p. 
158). Também afirma que 

em síntese, para Freire, a expressão educação popular designa a educação feita com 
o povo, com os oprimidos ou com as classes populares, a partir de uma determinada 
concepção de educação: a educação Libertadora, que é, ao mesmo tempo, gnoseoló-
gica, política, ética e estética (FREIRE, 1997). Esta educação, orientada para a trans-
formação da sociedade, exige que se parta do contexto concreto/vivido para se chegar 
ao contexto teórico, o que requer a curiosidade epistemológica, a problematização, 
a rigorosidade, a criatividade, o diálogo, a vivência da práxis e o protagonismo dos 
sujeitos (FREIRE, 1995). (PALUDO, 2008, p. 158-159)

Cunha (2014), neste sentido, também aponta que a “Educação Popular se 
faz em diálogo com homens e mulheres que, em suas vivências, conhecem e 
criam, contribuindo com sua cultura e visões de mundo” (p. 134). Cabe desta-
car que, para situar o seu depoimento apresentando seu lugar de fala, Domiti-
la ressalta:

Não quero que interpretem, em nenhum momento, a história que vou relatar somente 
como um problema pessoal. Isto porque penso que minha vida está relacionada com 
meu povo. (VIEZZER, 1982, p. 11)

Destaca, portanto, que o seu estar sendo é possível pela vivência coletiva e 
pelo que aprendeu e ensinou em comunidade. Militante socialista, Domitila de-
monstrou coerência ao salientar seu povo como unidade para suas reflexões. 
Entende que a dimensão pessoal está vinculada com esta coletividade, o que 
aponta indicadores para a atualidade deste tema. Goés (2008) com base no 
pensamento freireano, afirma que “o trabalho coletivo ajuda a construir autono-
mia com responsabilidade. Desafia a superação dos limites pessoais e valoriza 
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a atuação de cada trabalhador/educador que tenha como compromisso a práti-
ca de uma pedagogia da libertação [...]” (p. 85). 

Domitila reconhece, durante seu depoimento, que não está sozinha, que sua 
história não é a única e que inúmeros homens e mulheres bolivianos também 
poderiam contribuir com suas narrativas de luta. Manifestou-se dizendo: “Que-
ro esclarecer isto, porque reconheço que houve pessoas que fizeram muito mais 
que eu pelo povo, mas que morreram ou não tiveram a oportunidade de ser con-
hecidas” (VIEZZER, 1982, p. 11). Neste ponto, apresenta-se como quem deseja 
falar de si, partindo de seu povo, mas também fala deste mesmo povo, a partir 
de si. Em síntese, sugere que o coletivo encontra-se em posição de maior desta-
que do que o viés unicamente individual. Os desafios de superação cotidianos, 
fomentados pelo fazer coletivo, são nominados por Domitila como “experiência 
adquirida”, o que nos faz aproximar estas ideias do Saber de experiência feito

Quero deixar um depoimento de toda a experiência adquirida através de tantos anos 
de luta na Bolívia, e aportar um grãozinho de areia com a esperança de que nossa expe-
riência sirva de alguma forma para a nova geração, para a gente nova. (VIEZZER, p. 11).

Mesmo sendo uma única experiência relatada, seu potencial para a compre-
ensão das vivências de seu grupo o tornam um depoimento que é esperançoso 
quanto à possibilidade de mobilização. Em Paulo Freire é notória a defesa da pa-
lavra do outro e da valorização do saber de experiência feito. 

Outro aspecto que me parece interessante sublinhar aqui é o que diz respeito à 
maneira espontânea com que nos movemos no mundo, de que resulta um certo 
tipo de saber, de perceber, de ser sensibilizado pelo mundo, pelos objetos, pelas pre-
senças, pela fala dos outros. Nesta forma espontânea de nos movermos no mundo, 
percebemos as coisas, os fatos, sentimo-nos advertidos, temos este, aquele compor-
tamento em função dos sinais, cujo significado internalizamos. Ganhamos deles um 
saber imediato mas não apreendemos a razão de ser fundamental dos mesmos. Nossa 
mente, neste caso, na orientação espontânea que fazemos no mundo não opera epis-
temologicamente. Não se direciona criticamente, indagadoramente, metodicamente, 
rigorosamente ao mundo ou aos objetos a que se inclina. Este é o “saber de experiên-
cia feito” (Camões), a que falta, porém, o crivo da criticidade. É a sabedoria ingênua, 
do senso comum, desarmada de métodos rigorosos de aproximação ao objeto, mas 
que, nem por isso, pode ou deve ser por nós desconsiderada. Sua necessária supe-
ração passa pelo respeito a ela e tem nela o seu ponto de partida. (FREIRE, 1997, p. 82)
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Por outro lado, é possível reconhecer que Domitila avançou na compreensão 
de seu lugar de fala, de sua comunidade e de sua condição de mulher, a partir da 
vivência coletiva sindical, com intelectuais, com os governantes e, sem dúvida, 
no seu dia-a-dia como ama-de-casa. Sendo assim, o saber de experiência feito 
que encontramos em seu depoimento é o ponto de partida para sua leitura do 
mundo, tendo sido a partir dele que empreendeu reflexões mais amplas sobre 
seu país. Foi este o destaque dado em sua fala na Tribuna do Ano Internacional 
da Mulher, quando o assunto era o trabalho feminino na América Latina. O de-
poimento de Domitila23 na Tribuna, trata da complexidade das coisas simples: 

Sou Domitila, venho do Comitê de Donas de Casa da Siglo XX, que é a organização 
sindical das esposas dos trabalhadores mineiros. Sim, eu trabalho na minha casa, 
lavando, cozinhando, passando roupa, dando atenção aos meus filhos, ao meu marido, 
mas não sou assalariada. Não recebo um salário24...

Durante o período em que conviveu com as demais delegadas, fê-las ana-
lisar que a condição de classe as diferenciava e que suas reivindicações, por-
tanto, eram obrigatoriamente diferentes. Neste aspecto, a Educação Popular 
Feminista faz-se por meio do diálogo com mulheres de grupos populares, reivin-
dicando com elas espaços de fala e elaboração de novos conhecimentos para 
promoção da inteligência coletiva25, a partir deste saber de experiência feito. É 
interessante destacar a crítica feita por Domitila, a qual reconheceu que poderia 
contribuir com seus saberes, mas paradoxalmente percebeu restritos espaços 
para fazê-lo, destacando a relevância da sistematização de seu depoimento pro-
posta por Moema Viezzer. Ao declarar: “Quero dizer também que considero es-
te livro como a culminação de meu trabalho na Tribuna do Ano Internacional da 
Mulher. Tivemos poucos momentos para falar e comunicar o muito desejado. 

23 Tradução livre das autoras. https://www.youtube.com/watch?v=OYv-tkM3JFo
24 Dando seguimento à sua fala, buscou salientar questões sobre a injustiça social vivida pelos trabalhadores 

bolivianos, mas por conta do tempo de fala, não pode complementar seu depoimento. O trecho descrito foi 
traduzido pela autora.

25 A Biografia de Moema Viezzer, recentemente publicada, intitula-se Vocação de semente: A história de uma 
facilitadora da inteligência coletiva (MOREIRA e VIEZZER, 2018). Partindo do pensamento de Pierre Levy, 
Bembem e Santos (2013) afirmam que “a inteligência coletiva é aquela que se distribui entre todos os indiví-
duos, que não está restrita para poucos privilegiados. O saber está na humanidade e todos os indivíduos podem 
oferecer conhecimento; não há ninguém que seja nulo nesse contexto. Por essa razão, o autor afirma que a 
inteligência coletiva deve ser incessantemente valorizada. Deve-se procurar encontrar o contexto em que o 
saber do indivíduo pode ser considerado valioso e importante para o desenvolvimento de um determinado 
grupo” (p. 142).
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E tenho oportunidade de fazê-lo agora” (VIEZZER, 1982, p. 11), implicitamente 
convoca intelectuais feministas a aceitarem esta tarefa, sistematizando outros 
depoimentos, pois como bem salientou “houve pessoas que fizeram”, mas que 
não foram reconhecidas.

Contudo, cabe ressaltar: para quem, Domitila considera que seu depoimen-
to interessa? 

Finalmente quero esclarecer que este relato de minha experiência pessoal e da expe-
riência do meu povo, que está lutando pela sua liberação – no que eu me incluo -, 
quero que chegue aos mais pobres, às pessoas que não podem ter dinheiro, 
mas que necessitam de alguma orientação, de algum exemplo que lhes possa 
servir em sua vida futura. É para eles que aceito que se escreva o que vou relatar. 
Não importa o tipo de papel que se use: quero que sirva para a classe trabalhadora 
e não somente para intelectuais ou para pessoas que negociam com estas coisas. 
(VIEZZER, 1982, p. 11, grifo nosso)

Sem dúvida, Domitila direcionou sua fala aos seus pares. Como já dito, sua 
crença no poder popular e nas possibilidades de mudança, a partir dos movi-
mentos populares, corroboravam o que propunha. Torna-se, neste momento, 
uma fala do povo para o povo, dos trabalhadores para os trabalhadores, de mul-
her para mulher. 

A partir disso, quais os fundamentos deste saber de experiência feito siste-
matizado nas falas textualizadas e transcriadas? No caso de Domitila, esta re-
conhece o legado de seus antepassados, manifesto em sua descrição sobre 
seu povo

Como quase todos os povos da América do Sul, falamos o castelhano. Mas nossos 
antepassados tinham seus diferentes idiomas. Os dois principais eram o quechua 
e o aymara. Hoje, estes dois idiomas são bastante falados na Bolívia por uma grande 
parte dos camponeses e muitos mineiros. Na cidade também se conversa algo deles, 
especialmente em Cochabamba e Potosi, onde se fala bastante o quechua, e em La Paz, 
onde se fala bastante o aymara. Ademais, são mantidas muitas tradições dessas 
culturas, como por exemplo sua arte de tecer, suas danças e sua música, que 
hoje, inclusive, chamam muito a atenção no estrangeiro, não é? (VIEZZER, 1982, p. 14)

Domitila, “mulher do povo” como a descreve Viezzer (1982, p. 8) manifestava, 
em seu modo de falar, a ancestralidade quechua, idioma que aprendeu quando 
criança. As marcas linguísticas dos grupos populares são elemento crucial para 
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a compreensão de seus mundos, pois se tratam de modalidades não hegemôni-
cas. Interessa destacar o que Viezzer (1982) aborda a este respeito

Domitila se adapta às circunstâncias concretas em que se encontra e ao público ao 
qual se dirige. Sua forma de expressar-se em conversas pessoais é bastante distinta 
daquela que utiliza em discursos e intervenções em assembléias (sic) ou em diálogos 
com pequenos grupos. (VIEZZER, 1982, p. 8)

Com isto, podemos compreender que Domitila reconhecia a não neutralida-
de da linguagem e que as formas de expressão têm valorações distintas para os 
mais variados ambientes e públicos. Sobre isto, Lélia Gonzalez (1983) destaca o 
pretuguês, quando se refere ao contexto brasileiro, sugerindo que a ignorância 
em compreender estas variações está naqueles que não reconhecem as fontes 
das modalidades linguísticas dos grupos populares afro-brasileiros:

É engraçado como eles gozam a gente quando a gente diz que é Framengo. Chamam 
a gente de ignorante dizendo que a gente fala errado. E de repente ignoram que a 
presença desse r no lugar do l, nada mais é que a marca linguística de um idioma afri-
cano, no qual o l inexiste. Afinal, quem que é o ignorante? Ao mesmo tempo, acham o 
maior barato a fala dita brasileira, que corta os erres dos infinitivos verbais, que con-
densa você em cê, o está em tá e por aí afora. Não sacam que tão falando pretuguês. 
(GONZALEZ, 1983, p. 238)

Lélia Gonzalez traz elementos para analisarmos este fazer político de que 
tratam as manifestações da oralidade dos grupos populares e, consequente-
mente, aos processos de textualização e transcriação. Com Domitila, amplian-
do o foco a partir das análises de Lélia, podemos compreender que a Educação 
Popular Feminista ocupa-se de reflexões sobre este silenciamento das mulhe-
res de grupos populares que, mesmo quando têm a possibilidade de dizer a 
sua palavra, o fazem em meio ao preconceito linguístico ou a desconsideração 
quanto às suas denúncias, por tratarem do mundo da vida e das formas de ser 
da gente simples. Por esta via, explicita-se o interesse deste campo em promo-
ver espaços de fala, com registros textualizados e transcriados que não alterem 
ou “adequem” as falas aos ditames da linguagem hegemônica, mas que enfa-
tizem e destaquem a elaboração do pensamento por estas “mulheres do po-
vo” indicando elementos da cultura popular que demandam reconhecimento e 
valorização. 
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Domitila reconhecia-se como integrante de um grupo subjugado. Quanto a 
isto, salientava que a dominação é mantida porque há mecanismos que promo-
vem a autodesvalorização dos oprimidos (de seus modos de vida, de seu modo 
de falar, das suas concepções...). 

Como eu queria que toda a gente do povo se sentisse orgulhosa do que é e do que tem, 
de sua cultura, sua língua, sua música, sua forma de ser e não ficasse estrangeirando-
se tanto e tratando somente de imitar a outra gente que, finalmente, pouco de bom 
tem dado a nossa sociedade! (VIEZZER, 1982, p. 14)

Para Brandão (2008) a cultura popular é o fazer cotidiano das pessoas e es-
tas manifestações, em uma sociedade desigual, adquirem distintas valorações. 
Além disso, por tratar diretamente do que estão sendo os homens e as mulhe-
res, como destaca Domitila, torna-se elemento importante para a subjugação e 
para o domínio de uns pelos outros, além de sua exploração. Contudo, não há 
como dizer que os que representam a cultura hegemônica estão livre de qual-
quer alienação. Ao contrário, homens e mulheres de diferentes grupos sociais, 
são cooptados por interesses de universalização de modos de vida, a ponto de 
que não mais reconheçam sua ancestralidade ou que a considerem significati-
va. Este esvaziamento é fundamental para que ocorra o que Domitila destacava 
sobre a cultura de seu povo: o fato de chamar a atenção “do estrangeiro” e, nem 
sempre, do próprio povo que a representa. 

Não raro, a cultura popular é reconhecida quando percebida como mercado-
ria, ou seja, não valorada como manifestação dos modos de ser e estar no mun-
do dos homens e das mulheres, mas para fins de mercado. Diferentemente do 
fato de que o decurso da história promove novos modos de vida e de compreen-
são do meio, a homogeneização dos hábitos, facilitando a detecção de neces-
sidades de consumo, impõe modos de ser aos homens e às mulheres dos di-
ferentes grupos sociais. Os grupos populares, em especial, perdem referências 
importantes para os processos de emancipação que poderiam empreender ba-
seados nas experiências de seus antepassados e adquirem uma cultura que lhes 
é ofertada sob a égide dos grupos dominantes, a fim de que se aproximem de 
um padrão aceitável. No caso das elites, pela posição em que se encontram, es-
tas referências ancestrais, por vezes, se tornam indesejáveis, pois identificadas 
com atraso. Por outro lado, grupos hegemônicos podem ilustrar elementos de 
sua cultura com tintas mais vivas, salientando ou impondo releituras dos seus 
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antepassados que se tornam verdades absolutas de heroísmo e de exemplares 
modos de vida. No Brasil, torna-se visível tal estratégia, no que se refere aos gru-
pos afro-brasileiros e aos imigrantes europeus. As manifestações culturais ne-
gras, vindas de África com os primeiros homens e mulheres escravizados, foram 
borrando-se ao longo dos anos por meio do racismo estrutural, ao passo que os 
hábitos e costumes dos primeiros imigrantes europeus tornaram-se reconheci-
dos e louvados. Atualmente, um dos maiores exemplos deste fenômeno trata da 
intolerância religiosa aos povos de axé em religiões de matriz africana, o que não 
ocorre com as igrejas luteranas ou católicas de imigrantes alemães e italianos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apresentamos, neste texto, uma reflexão sobre a Educação Popular Feminista, 
campo teórico-metodológico-político da partilha de conhecimentos entre mulhe-
res que se reúnem para ensinar e aprender umas com as outras. Campo teórico, 
porque compreende estudos e pesquisas acadêmicas elaborados por diferentes 
autoras, pioneiras na sistematização de reflexões sobre o feminismo popular no 
Brasil, com base no cotidiano de mulheres de grupos subalternizados. Campo 
metodológico, pois há um primado em articular possibilidades criativas de in-
tervenção, orientadas pelos pressupostos da Educação Popular e dos Estudos 
Feministas. Campo político, pelo caráter propositivo de denúncia das desigual-
dades sociais e anúncio de alternativas que sejam concebidas no cotidiano com 
as mulheres dos grupos populares.

Propusemos uma reflexão, partindo da atualidade do livro “Se me deixam 
falar...” - Domitila: depoimento de uma mineira boliviana, transcriado por Moema 
Viezzer, em diálogo com Paulo Freire. Os destaques feitos buscaram afirmar que 
o cotidiano das mulheres dos grupos populares (em sua vida simples) e a luta 
coletiva – questões que envolvem os saberes de experiência feito, a classe so-
cial e a cultura popular - são relevantes para compreender a Educação Popular 
Feminista, conceito que foi cunhado a partir da resistência das mulheres aos re-
gimes autoritários e à injustiça social em toda América Latina. 

Partindo-se destas considerações, pode-se depreender a relevância desta 
obra e do depoimento de Domitila para a sistematização de compreensões so-
bre a Educação Popular Feminista. Além disso, seu legado pode ser encontrado 
no campo teórico, metodológico e político, pois a sua experiência e a sua voz 
tornam relevantes para a implementação de políticas públicas, que sejam con-
vergentes à luta histórica das mulheres (quais as principais reinvindicações para 
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cada tempo histórico?) e com vistas a emancipação das mulheres (qual o objeti-
vo da formação política de mulheres dos grupos populares?). O diálogo segue... 
“se nos deixam falar”.
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SABERES E RESISTÊNCIAS: PRÁTICAS 
DE UMA EDUCAÇÃO POPULAR 
FEMINISTA

Adriane Lima26

Isabel Neri27

Lúcia Isabel Silva28

1. A RUA NÃO SE ENTREGA PARA O FASCISMO: TODOS OS DIAS LU-
TAMOS CONTRA O PATRIARCADO.

A frase que escolhemos para abrir este artigo é de Maribel (2020) no Círculo 
de saberes populares de Mulheres Afro-latinoamericanas e Caribenhas29. Maribel, 
que vive na República Dominicana, relata as durezas que as mulheres domini-
canas enfrentam cotidianamente, por meio das violências físicas, emocionais, 
morais e que chegam, até mesmo, a verdadeiros cárceres domésticos. É no en-
frentamento e na necessária resistência, a essas diversas violências, que Mari-
bel nos coloca esta frase impactante e reflexiva, que mesmo diante de tanta ne-
gação, agressão e subtração, nos convoca à ação, mostrando que não devemos 
nos entregar. Não devemos desistir. 

Nossas lutas são nas ruas, são no enfrentamento direto e indireto. Nossas 
lutas são em todas as frentes, em diversos espaços que podemos erguer nossa 
voz e combater as opressões patriarcais, racistas, sexuais e classistas, princi-
palmente, no avanço de governos ultraconservadores, de características fascis-
tas e de cunho religioso fundamentalista, como é a realidade da América Latina 
atualmente. Esse tipo de governos têm práticas políticas excludentes e violen-
tas, promovendo desrespeito às diferenças, além de, aprofundar as desigualda-

26 Educadora Popular Feminista e coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação, Gênero, Femi-
nismos e Interseccionalidade, GEPEGEFI-UFPA . adriane.lima@iced.ufpa.br

27 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade Federal do Pará- PPGED-UFPA. 
educarodauepa@gmail.com

28 Professora e Vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade Federal do 
Pará- PPGED-UFPA. luciaisabel@ufpa.com

29 Trata-se de um evento virtual, realizado em julho de 2020. Constou de seis círculos que agregaram mulheres 
integrantes que diferentes espaços e experiencias de lutas feministas na América Latina e Caribe, para dia-
logar sobre tais experiências e refletir o contexto e os desafios das lutas feministas.
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des, por isso que não podemos entregar as ruas para o fascismo, para o ódio e 
para a intolerância.

Podemos afirmar que o Sul global é marcado por diversas violências, que 
a América Latina e Caribe são territórios que, ao mesmo tempo que tem em 
sua história recente marcas e consequências das violências coloniais, carregam 
também, a história das resistências. Em nós, mulheres. Nossos corpos são te-
rritórios de inúmeras interrupções agressivas, mas também com capacidades 
inegáveis de superação. Nosso corpo-território é formado por diversos saberes, 
vidas ancestrais, memórias, culturas, religiosidade, organização familiar, edu-
cação, comunidades, sexualidades, sentimentos e subjetividades, que nos orien-
tam na continuidade do enfrentamento às opressões. 

Não podemos negar que nossas memórias são constituídas, também, pelas 
intervenções militares, pelas marcas da conquista colonial, pelos discursos sal-
vacionistas da modernidade/colonialidade e, principalmente, pela colonialidade 
do gênero e da raça, que nos colocam, nós mulheres do sul, como seres huma-
nos de última categoria. Temos, portanto, em nosso corpo-território essa tripla 
colonialidade de poder. 

É neste sentido que esse texto apresenta as diversas vozes que ecoaram nos 
Círculos de saberes populares de mulheres afro latinoamericanas e caribenhas, 
vozes que são corporificadas em práticas educativas e de resistências, pautadas 
em ações de rua, na organização em coletivos, movimentos, ações poéticas, lei-
turas de ruas, batucadas revoltosas e muitas outras produzidas e vividas nessa 
território de abya Yala. São práticas que partem da compreensão de que resis-
tência é um movimento de compreensão da necessidade de continuar a existir, 
mas que também é um movimento de cura, de cicatrização das marcas histó-
ricas que nos impuseram como inferiores, como não-humanas, como objetos, 
como animais. Para nós, mulheres, construir processos de resistência é assim, 
um triplo processo de transformação: transformação pessoal, transformação 
coletiva das mulheres como grupo de sujeitos e de transformação da socieda-
de, para destruir as estruturas de opressão. Nós ressignificamos nossas dores 
por meio da poesia, da música, da leitura, de sentimentos e práticas acolhedo-
ras, utilizando diversos meios: cores, tecidos, praças, ruas, rios e tantos outros, 
fazendo ecoar nossa resistência. No próximo tópico apresentamos um pouco 
das ações socializadas e dos saberes que emergem. 
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2. SABERES POPULARES E AS PRÁTICAS FEMINISTAS: METODOLO-
GIAS E POLÍTICAS DE ENFRENTAMENTO

Muitas são as experiências vitoriosas de organizações encabeçadas por mulhe-
res que carregam múltiplas pautas e protagonizam uma luta diária pelo direito à 
educação, comunicação popular, saneamento básico, mobilidade urbana, dentre 
outras, e que ajudam a tornar vivas as teorias populares educativas feministas, 
como devem ser, porque se alimentam das práticas, pedagogias e politicidades 
experimentadas por mulheres ao longo de toda a América Latina. A seguir elen-
camos alguns relatos de experiências que compõem a atual fotografia de uma 
EP feminista em movimento.

A jornalista Márcia Cruz descreve o coletivo Lena Santos, de Minas Gerais 
(Brasil), responsável por tecer uma importante comunicação popular antirracista:

o coletivo se formou no início do ano em fevereiro [....]nós percebemos que faltava 
uma organização de jornalistas para tratar a questão racial em Minas Gerais e a 
partir disso a gente iniciou um processo de conversas, de reuniões presencialmente, 
[...] como que o jornalismo pode contribuir para a questão racial [...] Um dos grupos 
que a gente trabalha é para a produção de materiais, que podem ser usados tanto nas 
redações, para qualificar profissionais, quanto para quem está interessado em Edu-
cação midiática. E a gente está em produção, nesse momento, de um guia de fontes de 
profissionais negros e profissionais negras [...] porque o que a gente percebe é que o 
profissional negro é convidado para falar só do racismo e a gente considera que essa 
ação tem um caráter anti-racista, anti-sexista, anti-classista, então são lutas que se 
interseccionam (MÁRCIA CRUZ, CÍRCULO DE SABERES POPULARES, 2020).

Márcia apresenta uma poderosa experiência de comunicação popular. Con-
cordamos com Curiel (2013) em que o conceito de hegemonia, cunhado por 
Gramsci, pode ser muito valioso no esforço de interpretar o complexo jogo de xa-
drez político e pedagógico latino-americano. Afinal, na mirada desta tese, o Es-
tado não apenas mantém o seu domínio sobre as camadas populares por meio 
da violência, mas também por meio de mecanismos de convencimento, como 
os veículos midiáticos. 

A intelectual e ativista lésbica faz a ressalva de que embora tal conceito 
gramsciano tenha sido arquitetado a partir das lutas de classes, pode ser am-
pliado para incluir as questões de gênero e, acrescentamos, de raça, construin-
do assim, a necessária visão interseccional destas opressões. A importância de 
jornalistas negras e negros nas redações se traduz na produção de uma comuni-
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cação que combata as narrativas misóginas e racistas dos jornais elitizados. O 
destaque do coletivo é a sua preocupação em não apenas fortalecer as reflexões 
interseccionais no corpo jornalístico, como também o seu esforço em produzir 
materiais didáticos sobre as questões de classe, raça e gênero na comunicação.

Larissa Fontenele (CÍRCULO DE SABERES, 2020) traz a experiência da leitu-
ra para o universo da EP feminista:

eu moro em Bragança e atuo aqui na cidade como professora e desde 2018 nós nos 
organizamos em torno dessas leituras de mulheres escritoras [...]Aqui em Bragança 
já tem uma experiência de três anos, pelo menos [...]a gente começou a formar esse 
coletivo “Leia Bragança,” e nós iniciamos com a expectativa de não saber como seria 
essa recepção visto que nós não tínhamos esse incentivo à leitura, essa prática pela 
leitura. A gente começa com um livro, da Conceição Evaristo, “Olhos d’água” e aí 
vocês imaginam [...] dessa leitura e dessas emoções agregadas juntas nós descobri-
mos um grupo, um grupo de mulheres que segue até hoje [...] a partir de todo esse 
movimento a gente consegue trazer a leitura de outras mulheres [...] eu penso que a 
gente contribui para a emancipação feminina a partir desse próprio movimento de 
atravessamento de leituras.

O “Leia Mulheres” é um projeto que expressa a potência do exercício de lei-
tura para o combate às opressões de raça, classe e gênero. O ato coletivo de ler 
permite que mulheres participem de uma ciranda de saberes, afetos e visões de 
mundo ainda que em meio a uma área interiorana do Norte do Brasil, que expe-
rimentou a inauguração de uma biblioteca recentemente. Ao aclamar escritoras 
negras, o grupo demonstra que o exercício de descolonização cresce simulta-
neamente tanto nas corporeidades e subjetividades das mulheres racializadas, 
quanto no confronto à própria norma culta da língua portuguesa explicitamen-
te embranquecida.

Importantes intelectuais negras, como Gonzales (1983), falam da necessida-
de de legitimar o “pretuguês,” termo por ela utilizado para expressar as influên-
cias indígenas e africanas na constituição do português brasileiro e que foram 
soterradas pelo brutal processo de branqueamento imposto pela colonização. 
Assim, as vivências e escritas de mulheres negras, lidas e refletidas por outras 
mulheres não brancas, expressam o que Collins (2019) destaca como posição 
situada, um poderoso exercício de conscientização realizado por escritoras/in-
telectuais negras com e para mulheres negras.
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Na mesma linha, a próxima experiência prova que a EP feminista também 
é poesia:

Eu tenho um projeto chamado “Escuta Poética me conte seu conto” um projeto com o 
Islam Dandaras do Norte, coordenado pela Shaira mana Josy [...] eu me encontro com 
as Dandaras e dentro da diversidade, a poesia, o rap, a música o brechó, os encontros, 
as comidas, esse projeto vai sendo desenvolvido para que as mulheres que circulam 
no Islam, as mulheres majoritariamente periferizadas, as mulheres pretas, as mulhe-
res poetas, que têm no Islam um espaço não canônico para falar e declamar as suas 
poesias. Naquele momento de circulação, eu montava o que eu chamava de tenda 
poética [...] eu sou psicóloga e eu utilizo a poesia como uma aliada [...] a partir desse 
projeto a Mana Josy me apresenta o movimento feminista Marias, dentro do movi-
mento tem o batuque das Marias, tem agricultura familiar, tem agricultura urbana, 
tem a formação política, uma diversidade de ações políticas e poÉTICAS exatamente 
por conta dessa escuta ética, uma ética alegre e que não é uma alegria resiliente, é 
uma alegria revolucionária [....] (ANA SILVA, CÍRCULO DE SABERES, 2020).

Conexão é uma palavra-chave para definir este trabalho de base popular. 
As artes das ruas, que ganham vida através de vozes e de corpos das mulheres 
periferizadas, expressam convergências entre as subjetividades, a saúde, a ali-
mentação e o território, celebrados por meio da arte e da poesia que expressam 
a “ética alegre,” onde a saúde mental esfacelada das mulheres de camadas po-
pulares passa por um processo de restauração graças a uma psicologia huma-
nizada, colorida e revolucionária.

Esta experiência vai ao encontro da interpretação de Curiel (2013) sobre 
o feminismo: uma aposta tanto epistemológica quanto política, corporificada 
por vivências que tiram as ciências humanas latino-americanas de sua zona de 
conforto ao buscarem metodologias criativas e complexas, tecidas com os mo-
vimentos sociais de mulheres, com potencial para traduzir estas práticas e re-
flexões que borram as fronteiras entre o urbano e o rural, o público e o privado, 
a ciência e a espiritualidade, a escrita e a oralidade.

Elementos que povoam a realidade das educadoras populares quilombolas:

Grupo de mulheres negras no quilombo, um grupo de homens e mulheres, que 
nasceu em 1999, e a gente vem fazendo nossa jornada de movimento mesmo, com 
muita dificuldade, sem grana e a gente se espraiando a nível regional, nacional e agora 
estamos, por exemplo, a nível internacional, está no fórum de mulheres da Amazônia 
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paraense, na coletiva antirracista Pará e é desse lugar que eu venho falar para vocês 
que eu estou aqui me juntando com todas as afro-latino-americanas, caribenhas, as 
mulheres da diáspora [...]Acho que o ganho para nós é essa questão do autocuidado 
[...] o nosso corpo é político, nosso território é político e a gente vê esse governo ultra-
conservador, a gente vê políticas públicas necropolizando tudo... é importante que a 
gente reúna as mulheres da floresta, as mulheres das águas, as mulheres das esqui-
nas, as mulheres quilombolas, as mulheres LGBTQI+, as mulheres acadêmicas, as 
mulheres agricultoras... para a gente refletir como que as nossas metodologias femi-
nistas para a gente ir intensificando, dialogando entre nós, ainda bem que nós não 
somos iguais, para a gente enfrentar esse machismo, enfrentar esse racismo, dizer 
que nós não queremos que a nossa saúde seja privatizada [...] nós, mulheres da Ama-
zônia, temos muitas metodologias de trabalho [...] esses enfrentamentos a gente pre-
cisa fazer de forma organizada, como as águas, que quando se juntam ficam muito 
mais fortes [...] a gente tem muitos conhecimentos que tá aí com as nossas negras 
velhas [...] (IGINA, CÍRCULO DE SABERES, 2020).

Igina expressa a potência dos movimentos de mulheres nos quilombos. Cu-
riel (2013), ao demonstrar em uma boa parte dos seus textos os múltiplos movi-
mentos feministas historicamente negados pelo hemisfério ocidental, destaca 
a importância dos movimentos feministas para a o processo de reparação his-
tórica da América Latina. 

Um dos principais questionamentos da intelectual gravita em torno do não 
reconhecimento das práticas políticas e epistêmicas de mulheres não brancas 
inclusive no circuito acadêmico latino-americano. O mito da democracia racial, 
na historiografia latina, limitou as mulheres negras e indígenas aos papeis de es-
cravas sexuais e amas de leite. 

Gonzales (1983) demonstrou que as mulheres negras e indígenas foram au-
toras de formas criativas de resistência ao brutal processo de escravização, que 
inspiraram, muitos anos depois, os próprios movimentos operários. Os quilom-
bos, frutos do desejo de viver em meio ao sofrimento imposto pelos chicotes dos 
capatazes, possuem a alma da ancestralidade da mãe África.

A consciência da luta antirracista é o principal elo entre os homens e as 
mulheres nos quilombos que entendem a simbiose entre as categorias raça e 
gênero no cerne da colonialidade. Davis (2016) já explorava reflexivamente es-
ta cumplicidade em muitos de seus escritos, destacando que a segregação ra-
cial aproximava muito mais as mulheres negras de seus companheiros em de-
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trimento das mulheres brancas, estas últimas, em sua maioria, cúmplices da 
violência racial.

A colonização na América Latina deixou na contemporaneidade as chagas 
abertas da colonialidade do poder, um padrão de poder global fruto do proces-
so de classificação racial, da racionalidade moderna e do eurocentrismo (QUI-
JANO, 2005), bem como a colonialidade de gênero elaborado pelas feministas 
racializadas (LUGONES, 2008).

Um padrão de poder que viola especialmente os corpos das mulheres não 
brancas, ao estabelecer a heterossexualidade como um mecanismo de domi-
nação que ultrapassa a esfera das relações sexuais e alcança a estratosfera 
institucional e política, permitindo com que os homens tenham acesso às mul-
heres, tanto no sentido individual quanto coletivo, tanto no privado quanto no pú-
blico (CURIEL, 2013).

Por isso a violação dos corpos é paralela e simultânea à mutilação do territó-
rio, da natureza, de sua flora e fauna, bem como de seus frutos. Mecanismos ju-
rídicos e forças reacionárias constituem um sentido necrófilo da política que em 
nome dos poderes legislativo, executivo e judiciário, legalizam a própria morte.

As feministas racializadas, segundo Curiel (2013), graças às suas próprias vi-
vências, perceberam a complexidade da teia de opressões e, por isso, foram as 
primeiras a exigir um enfrentamento tão complexo quanto. A diversidade de pau-
tas registradas pelos movimentos sociais está registrada na experiência de luta 
das mulheres quilombolas, conscientes da urgência em articular com múltiplos 
grupos e que convidam as ciências humanas e os próprios estudos feministas a 
repensarem as suas metodologias de pesquisa, problematizando os privilégios 
inerentes à condição de pesquisador/a que o academicismo raramente questiona.

Despir as pedagogias da dominação é um passo importante assumido pe-
la Educação Popular Feminista a partir das pisadas decididas de mulheres não 
brancas que desafiam a autoridade intelectual das universidades para que os 
saberes das suas ancestrais ocupem um espaço reivindicado e merecido no te-
rritório do conhecimento.

Territórios como as periferias de grandes capitais, como Belém do Pará - 
Brasil, palco de atuação do Grupo de Mulheres Brasileiras-GMB:

Grupo de mulheres brasileiras, um grupo de base comunitária que nasceu na peri-
feria de Belém, e que dos anos 2000 para a frente passou a expandir para alguns 
estados na luta sempre pela emancipação feminina, na luta feminista. O GMB é um 
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grupo que surgiu há 34 anos, desde o final da década de 1980, surgiu no bairro do 
Bengui, lutando no âmbito do movimento popular do bairro, com algumas mulheres 
que começaram a identificar a necessidade de ações... na época, estava começando 
a discussão sobre a igualdade de gênero, mas o que se via era um processo de violên-
cia de gênero, mas que precisava ser enfrentado mesmo no âmbito da casa também 
[....] então, um coletivo de mulheres decidiram criar um movimento com todo um 
processo em que as mulheres pudessem lutar contra a violência. do bairro, com algu-
mas mulheres que começaram a identificar a necessidade de ações... na época, estava 
começando a discussão sobre a igualdade de gênero, mas o que se via era um processo 
de violência de gênero, mas que precisava ser enfrentado mesmo no âmbito da casa 
também [....] então, um coletivo de mulheres decidiram criar um movimento com 
todo um processo em que as mulheres pudessem lutar contra a violência.

O Grupo de Mulheres Brasileiras apresenta um elenco de elementos para 
pensarmos na potencialidade da Educação Popular Feminista. Um grupo que flo-
resce nas entranhas de um bairro periférico de Belém e com uma grande facilida-
de de envolver a comunidade em suas ações que gravitam em torno do comba-
te à violência contra a mulher, principal drama vivido pelas moradoras do bairro 
do Benguí. O seu nascimento na década de 1980 é emblemático, afinal se mis-
tura com a própria atmosfera de democratização experimentada pelo país após 
mais de duas décadas de um violento regime ditatorial. 

A interseccionalidade de classe, raça e gênero é o oxigênio do grupo e es-
tá intimamente relacionado aos direitos das mulheres. Crenshaw (2002) lembra 
que os principais encontros e documentos forjados mundialmente sobre os di-
reitos humanos tinham uma leitura míope sobre a violação dos direitos das mul-
heres, uma ferida aberta que impulsionou as reflexões interseccionais, sobretu-
do, no âmbito jurídico. 

Luta pelos direitos das mulheres que se ramifica em várias frentes: como os 
direitos sexuais e reprodutivos, a autonomia financeira e a saúde da mulher, den-
tre outras. Ações que não são realizadas de maneira estanque, mas enredadas 
a partir de rodas de conversa, inspirados nos círculos de cultura de Paulo Freire.

A economia solidária, as pautas feministas e a agroecologia em sintonia 
com a ginecologia natural são os símbolos deste importante grupo amazônico, 
que caminha na direção da urgência em edificar economias criativas que se con-
traponham ao neoliberalismo, o fortalecimento dos debates ecológicos que tra-
duzem a natureza enquanto um sujeito de direitos e o aprofundamento das re-
flexões de gênero e sexualidade a partir das vivências de mulheres amazônicas. 
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Ainda no contexto urbano, o “Cidade para as mulheres” se destaca:

“Cidade para as Mulheres” a gente queria voltar mais para a questão de gênero, que 
quando a mulher está segura na cidade todas se sentem mais seguras, que a cidade foi 
construída pelo homem e para homens e a mulher é um corpo estranho nesse local. 
Então a gente queria levantar essa questão da mulher na cidade, do espaço vivido por 
elas e aí foi todo um processo da gente compreender, como coletivo, como poderia 
agir, de que forma a gente poderia atuar na cidade, várias transformações e adap-
tações até a gente ir compreendendo o nosso coletivo como um coletivo de ativismo, 
de intervenção e consequentemente não tem como falar de gênero sem falar de raça 
[...] até nesse momento de compreender que cada mulher tem um tipo de vivência 
na cidade, uma forma de ir e vir nesse espaço que eu acho que a gente se encontrou 
na nossa forma de intervenção, buscando parceria com as pessoas que contribuíssem 
com as conscientizações [...] levantar algumas questões para as mulheres: como a 
violência urbana, a mobilidade urbana (JADE, CÍRCULO DE SABERES, 2020).

Os dilemas do espaço urbano são retratados no projeto “Cidade para as 
mulheres.” Habitar em uma grande cidade é sinônimo de limitações para a po-
pulação feminina como um todo. Ruas com pouca iluminação, transportes pú-
blicos que não garantem segurança para as passageiras e a impunidade em mui-
tos casos de violência contra a mulher em áreas públicas minam a qualidade de 
vida da população urbana do sexo feminino. 

Importante destacar que em muitos bairros, especialmente periféricos, há 
um quantitativo expressivo de mulheres que migraram do interior para a capital 
em busca de emprego, a grande maioria não branca, em processo de alfabeti-
zação e desprovida de uma rede de solidariedade, o que torna este perfil popu-
lacional ainda mais vulnerável à violência urbana.

Outros pontos de vista também tecem a EP feminista nas periferias, como 
o projeto “Ame o Tucumanduba:” 

vou falar um pouco do observatório do Marajó [...] o Marajó é a maior ilha flúvio-
marítima do mundo, localizada no estado do Pará. O Marajó tem 16 municípios e 10 
deles têm o pior IDH do país, inclusive o pior IDH que é o de Melgaço. O observatório 
é de políticas públicas e de lideranças locais, principalmente lideranças de mulheres 
do Marajó. No início do ano a gente estava planejando fazer vários fortalecimentos, 
com a pandemia a gente teve que mudar para ações emergenciais que era a forma 
que a gente poderia contribuir nesse momento. Então a primeira forma foi a Rede de 
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Mulheres Marajoaras, que era uma forma de apoiar mulheres Marajoaras que migra-
ram do Marajó e vivem nas periferias de Belém. Essas mulheres migram, primeiro, 
em busca de uma vida melhor [...] mas aqui acabam sendo vulnerabilizadas e com a 
pandemia acabam ficando sem emprego [...] além disso o Marajó tem um histórico 
de abuso sexual infantil e contra a mulher, então muitas dessas mulheres migram 
para Belém, para fugir desses processos. Então a rede hoje conta com 30 mulheres, 
que vivem em vários bairros periféricos daqui de Belém, a gente conseguiu o auxílio 
de 400 reais por dois meses [...] e mais recente com cartões de alimentação para 
apoiar por mais três meses, mas além do apoio financeiro [...] a gente está produzindo 
várias cartilhas sobre assuntos relacionados à pandemia e paralelo à pandemia [...] 
(MICHAELA, CÍRCULO DE SABERES, 2020).

Na mesma linha que o projeto anterior, o observatório foca as suas atenções 
para a realidade urbana paraense, especificamente sobre o cotidiano de mulhe-
res marajoaras que migram para a capital, fugindo do desemprego e da violên-
cia. A grave crise sanitária que avança sem precedentes, consequência de uma 
gestão desastrosa por parte do governo federal brasileiro, tem imposto desa-
fios gigantescos à já árdua luta diária pela sobrevivência experimentada pelas 
camadas populares.

As redes de solidariedade são processos emergenciais que têm resgatado 
muitas vidas da fome. Longe de qualquer vestígio de caridade, representam en-
saios de formas de economia criativa capazes de se contrapor ao modelo pre-
datório do neoliberalismo, das violências impostas pelo capitalismo, acompan-
hadas pelo racismo e o patriarcado. Alimentar a saúde mental, as identidades e 
as culturas das camadas populares é tão importante quanto suprir as suas ne-
cessidades fisiológicas e por isso os materiais pedagógicos recheados de na-
rrativas e imagens de mulheres marajoaras fortalecem o exercício de regene-
ração de suas consciências fraturadas pela invasão cultural e o aniquilamento 
imposto pelo processo de embranquecimento que povoam o imaginário urbano.

Um processo de solidariedade também presente no grupo Banzeiro Feminista:

O Banzeiro Feminista surgiu em 2012, com a organização de marchas [...] só que a 
gente percebeu que a marcha era só o início, que a gente tinha ali um espaço de 
escuta e de fala, majoritariamente mulheres da universidade, do curso de história, 
letras e ciências sociais e a gente começou a se organizar para tentar estudar aquilo 
que era chamado feminismo. Em 2012 estava muito no início das organizações e a 
gente estava começando a entender. Nós começamos um projeto de estudo, de artigo 
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e a gente viu que estava trazendo a academia para os movimentos sociais e a gente 
percebeu que movimento social era muito mais que isso, , era muito mais que ler os 
artigos, que nossa vivência contava muito para o nosso aprendizado e foi quando a 
gente começou a partir para outros modelos de encontro, a gente começou com Sarau 
de poesia, com temáticas diversas e eram nesses espaços de conversa que a gente foi 
entendendo quais seriam as nossas pautas e aí nós formamos o grupo Banzeiro femi-
nista e somos um grupo interseccional [....][...] o sarau de poesia ajuda muito, não só 
para falar de violência, mas também para falar sobre expressão criativa artística e 
na pandemia nós estamos nos organizando também com a compra de cestas básicas 
pelo direito de ficar em casa [...] nós entramos em alguns editais, nós conseguimos 
uma verba a partir do nosso trabalho e angariando fundos, tanto com o sarau de 
poesia, quanto com as rodas de conversa [...].

O relato de Raíssa é uma interessante costura pedagógica vivenciada pelo 
movimento Banzeiro Feminista. As marchas foram o início de uma importante 
trajetória política encabeçada por mulheres a princípio ainda enclausuradas no 
academicismo e que não demoraram a perceber que a universidade não desen-
volvia metodologias com potencial para decifrar a complexidade da realidade 
social vivenciada por muitas outras mulheres. 

Curiel (2013) lembra das sábias reflexões feitas por Cusicanque a respeito 
dos privilégios acadêmicos quase nunca problematizados. As liturgias universi-
tárias não cansam de asfixiar as vozes, os corpos e as criatividades de mulheres 
que não se sentem autorizadas a ocupar estes ambientes onde impera o notório 
saber. Romper com o perigoso ciclo de invadir os movimentos sociais com teo-
rias vazias foi um importante passo dado pelo coletivo, possibilitado pela inte-
ligência criativa dos saraus, combinada com a construção de uma rede solidá-
ria imprescindível em tempos de crises sistêmicas que atravessam nosso país.

Este exercício trouxe à baila a interseccionalidade, fruto do reconhecimen-
to da diversidade de mulheres que corporificam o movimento e que orquestram 
processos pedagógicos, a partir de suas militâncias, que despertam a sistema-
tização de suas experiências em teorias cheias de sentido, politicidade e vida.

3. POR UMA EDUCAÇÃO POPULAR FEMINISTA: LIÇÕES DE RESIS-
TÊNCIA E CURA DESDE AS EXPERIÊNCIAS DAS MULHERES. 

Todas as referências das diversas práticas de educação, ativismo e produção 
epistemológica de mulheres apresentadas desde o início deste artigo, nos reme-
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tem a pensar o caráter essencialmente feminista da Educação Popular e como 
este deve impactar nosso fazer e pensar sobre a própria educação popular. 

Trata-se de uma riqueza de testemunhos, experiências, argumentos, ques-
tões e estratégias de luta contra o patriarcado e as opressões sexistas que, da-
do o caráter interseccional destas, são, necessariamente, lutas contra as opres-
sões de raça, de classe e no campo das sexualidades também. 

 As lutas das mulheres, que ganham força nos diferentes âmbitos da vida so-
cial, podem apontar caminhos e lições para um “refazer-se’ dos movimentos de 
transformação social em geral e para a conformação daquilo que se pode cha-
mar verdadeiramente uma Educação Popular Feminista: São elas:

4. UMA EDUCAÇÃO QUE SE FAZ NAS E PELAS EXPERIÊNCIAS CO-
MUNITÁRIAS, LOCAIS E COTIDIANAS DE MULHERES A PARTIR DE 
SEUS TERRITÓRIOS DE VIDA;

O olhar para as experiências das mulheres, nos ajuda a compreender quem são 
elas e como constroem seus processos de resistência, de cura, de solidariedade 
e de enfrentamento às opressões. São mulheres diversas que constroem na di-
versidade, suas práticas, tendo em comum a perspectiva de se juntar em torno 
de seus problemas e daí extraírem reflexões, aprendizagens coletivas e propos-
tas concretas de ação. As rodas de conversas, círculos de leitura, batucadas, re-
uniões comunitárias, práticas de medicina popular ou de agricultura comunitária, 
os atos e marchas de rua etc, funcionam como espaços-tempos de autocuida-
do e de cuidado em grupo, no qual as vivências diversas circulam e são, cole-
tivamente, ressignificadas, tanto numa perspectiva pessoal e subjetiva, quanto 
como construção de instrumento de denúncias e luta grupal. 

A metáfora do círculo é emblemática para dizer de como as mulheres põem 
na roda as violências que sofrem, os processos de exclusão diversos, o reen-
contro com o corpo, como reelaboram suas compreensões sobre a sexualidade 
e relações afetivas, as doenças e cuidados com a saúde física e mental e tam-
bém, põem em prática alternativas diversas de ajuda material e financeira entre 
si. Pode-se dizer que as mulheres se constroem, do ponto de vista de proces-
sos identitários e subjetivos, ao tempo em que constroem suas organizações e 
lutas políticas, bem como seus saberes de resistência. Assim que, a Educação 
Popular feminista só pode ser bem compreendida, se o for a partir dos territó-
rios onde se faz.
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Collins (2019), nos mostra como a possibilidade de convivência nas comuni-
dades apartadas (guetos) foram fundamentais para a partilha e a reelaboração 
de saberes das mulheres negras nos EUA que deram origem à formulação epis-
temológica do Feminismo Negro. Da mesma forma, esta formulação se aplica à 
compreensão da construção da Educação Popular Feminista, como um proces-
so de educação e ação política forjada nos dramas e nas opressões diárias das 
mulheres que vivem às margens: seja nas periferias das grandes e pequenas ci-
dades, as mulheres migrantes, mulheres das comunidades rurais, das negras, 
ribeirinhas, indígenas ou quilombolas, de todas as que vivem o confinamento ra-
cial e social e todas as precariedades destes lugares de exclusão, mas que, a 
partir destes, rompem silêncios históricos, acolhem suas dores entre si, gestam 
alternativas de muita solidariedade, de expressão da ancestralidade, de autorre-
conhecimento, enfrentamento das violências de saber enfim, que não estão so-
zinhas. São espaços de vivências de aprendizagem e crescimento, onde na par-
tilha, aprendem a importância de falar em primeira pessoa, falando de si e por 
si, geram ferramentas de transformação, conformando uma educação popular 
feminista digna desta denominação. 

Deste ponto de vista, pode-se dizer que a educação popular feminista resul-
ta, assim, resultado da experiência mesma de sobrevivência das mulheres. Para-
doxalmente, é nestes espaços, pensados para segregar e excluir, que as mulheres 
em toda sua diversidade, reelaboram suas cosmologias, culturas e experiências, 
constroem um ethos distinto, seus esquemas de referências como grupo, a par-
tir dos quais, podem lançar ao mundo suas propostas de luta pela justiça social.

5. UMA EDUCAÇÃO QUE SE FAZ A PARTIR DE DIFERENTES FORMA-
TOS, ESTRATÉGIAS E PAUTAS 

Por ser gerada a partir de territórios diversos, diferentes estruturas de opressão 
e de saberes também múltiplos, a educação popular feminista se faz, necessa-
riamente, por meio de uma pluralidade de formatos e estratégias. 

A marca de diversidade é característica das formas encontradas pelas mul-
heres para romper a invisibilidade e mostrar sua potência transformadora. A 
quantidade e abundância das manifestações das mulheres na América Latina 
e a impressionante criatividade para nomeá-las e conduzi-las, mostram que as 
mulheres, além de conquistarmos espaços nos processos mais tradicionais de 
participação, como os partidos políticos, sindicatos etc. Também construímos 
formatos outros e novos de afirmação cultural, identitária, político. Além das 
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clássicas reuniões, encontros, palestras e assembleias (presenciais ou virtuais) 
temos as Rodas, os espaços de escutas e psicoterapia coletiva, leituras nas 
praças, a música e batuques, cinema, batalhas de poesia, dança, ginástica, prá-
ticas corporais coletivas, ateliers de práticas diversas, blogs e canais nas redes 
sociais. Tratam-se assim, de práticas educativas múltiplas que aderem à dife-
rentes linguagens e recursos de comunicação como caminhos de expressão e 
participação, que ganham extraordinária visibilidade, grande poder formativo e 
aglutinador de pautas, além de força de pressão e incidência pública. 

A combinação de dois ou mais formatos também é relevante, o que demons-
tra que os coletivos feministas que não atuam sozinhos, mas em parceria ou em 
redes locais, nacionais e internacionais, na produção de grandes eventos, cons-
trução de documentos coletivos, pesquisas ou espaços articulados de incidên-
cia, o que proporciona maior visibilidade, alcance e potência às lutas. 

Falamos então, da construção de subjetividades de resistência em suas di-
mensões individuais e sociais (Rey, 2015), o que significa cada mulher ou grupo 
de mulheres passa a saber mais de si, de sua história e memória e de seu terri-
tório, sendo isto imprescindível para os processos de afirmação das mulheres 
como sujeito político e suas dinâmicas de organização, resistência e luta. Esta 
noção de identidade coletiva é requisito fundamental para posicionamentos pú-
blicos, reivindicações, luta e organização.

Os espaços de organização são diversos e as mulheres se organizam tanto 
em âmbitos mais locais e pautas mais concretas e específicas de seus territó-
rios, quanto níveis nacional e internacional, o que diz da incrível capacidade de 
articulação e conciliação de agendas e pautas, ampliando a agenda de forma a 
incorporar “novos” temas como racismo, sexismo, LGBTfobia, a economia soli-
dária, a ecologia, o bem viver e as alternativas ao desenvolvimento, as questões 
climáticas, energéticas e ambientais, o direito à arte e à cidade, direitos sexuais e 
reprodutivos, pautas que, na verdade, se aglutinam no necessário enfrentamen-
to ao capitalismo e suas estruturas de opressão. 

6. A EDUCAÇÃO POPULAR FEMINISTA DEVE PARTIR DE E DESEN-
VOLVER UMA COMPREENSÃO AMPLA DA ESTRUTURA PATRIAR-
CAL CAPITALISTA DE OPRESSÃO 

Diversas autoras feministas negras brasileiras, mestiças e afro-americanas te-
cem críticas contundentes quanto à insuficiência das formulações e práticas 
feministas tradicionais para entender e, principalmente, enfrentar as estruturas 
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de opressão que atingem as mulheres em toda sua diversidade. Angela Davis 
(2016), bell hooks (2015) e.Lélia Gonzalez (1988), dentre outras, concordam em 
que não há uma experiência universal de ser mulher e que, as práticas e formu-
lações feministas pareceram ignorar tal fato. 

A omissão nas formulações passa, na nossa percepção, pela não compre-
ensão do padrão de poder mundial concretizado na conquista da América Latina 
que é o capitalismo colonial /moderno e eurocentrado, cujo sustentáculo prin-
cipal e fundante de classificação e dominação da população é a ideia de raça 
(QUIJANO, 2005) mas que se amplia para diversas outras dimensões da vida, 
definindo simultaneamente, outros padrões de dominação, como o patriarcado 
e a heterossexualidade como padrão. Disto resulta a impossibilidade de compre-
ender capitalismo, racismo e sexismo e a questão das mulheres em geral, sem 
uma análise crítica do colonialismo e seu padrão duradouro de poder – a colo-
nialidade (QUIJANO, 2005).

Lélia Gonzalez (1988), por exemplo, observa que, a despeito de reconhe-
cer a importância do conceito de patriarcado capitalista, cunhado pelo feminis-
mo hegemônico tradicional, para evidenciar as bases materiais e simbólicas da 
opressão das mulheres e mesmo ao ampliar o debate para incluir questões im-
portantes como as sexualidades, os direitos sexuais e reprodutivos e as violên-
cias em geral, não consegue fazer “o mesmo com outros tipos de discriminação, 
tão grave como a sofrida pela mulher: a de caráter racial” (pág. 14), e isto, con-
tinua Lélia, coloca as mulheres negras e as indígenas como as principais teste-
munhas da exclusão.

As autoras denunciam o risco da omissão de uma ou outra dimensão, fato 
que tem resultado sempre em perspectivas parciais, ou o que é pior, equivoca-
das de análises da situação das mulheres no mundo (DAVIS, 2016; HOOKS,2015; 
GONZALEZ, 1988)

Segundo afirma Gonzalez (1998. Pág. 14):
o feminismo latino-americano perde muito da sua força ao abstrair um da-

do da realidade que é de grande importância: o caráter multirracial e pluricultural 
das sociedades dessa região. Tratar, por exemplo, da divisão sexual do trabalho 
sem articulá-la com seu correspondente em nível racial, é recair numa espécie 
de racionalismo universal abstrato, típico de um discurso masculinizado e bran-
co. Falar da opressão da mulher latino-americana é falar de uma generalidade 
que oculta, enfatiza, que tira de cena a dura realidade vivida por milhões de mul-
heres que pagam um preço muito caro pelo fato de não ser brancas.
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Nesta mesma perspectiva, Davis (2016) vai explorar a necessária articu-
lação da dimensão de gênero e raça como componentes essenciais da catego-
ria classe e contribui assim, para a compreensão do racismo e do sexismo como 
constitutivos e sustentáculos do capital. Davis parte da descrição de detalhes 
da exploração da mulher negra, no regime escravista e após ele, mostrando co-
mo as mulheres negras viveram de forma diferenciada as violências deste regi-
me, sendo exploradas como os homens no trabalho pesado e, como mulheres, 
viveram o abuso sexual, as opressões de gênero e os castigos corporais ence-
rradas em seu papel de mulher. É desta forma que, as categorias mulheres, raça 
e classe se interconectam, segundo Davis (2016) na formação da estrutura ca-
pitalista de poder que atravessa o período colonial e se mantém até hoje, confi-
gurando os padrões de opressão das mulheres. 

Amefricanidade ou feminismo afrolatinoamericano (GONZALEZ, 1988), mo-
derno sistema sexo-gênero ou feminismo decolonial (LUGONES, 2008), são 
exemplos de categorias cunhadas pelas feministas para dar visibilidade à diver-
sidade das experiências das mulheres, recuperar histórias de resistências ge-
radas pela colonialidade do poder, sendo, portanto, categorias estratégicas de 
compreensão das estruturas capitalistas, abordando de forma integrada racis-
mo, colonialismo, sexismo e seus impactos sobre as estruturas sociais e a iden-
tidade dos sujeitos e grupos. A Educação Popular Feminista precisa ser atenta a 
estas dimensões concebendo-as como centrais, pois, como afirma Lélia Gonza-
lez (1988. Pág. 17) “se o sexismo, o racismo e o classismo colocam as mulheres 
negras no mais baixo nível de opressão, nenhum movimento de mulheres pode 
ser considerado realmente feminista se não tiver por premissa o enfrentamen-
to destas estruturas. A mesma afirmação vale, portanto, para todos os demais 
grupos ou categorias de mulheres: indígenas, mestiças, quilombolas, ribeirinhas, 
trabalhadoras urbanas e rurais, jovens estudantes, artistas enfim. 

As intelectuais feministas e as experiencias de ativismo feminista diverso nos 
direcionam a olhar as contradições específicas das mulheres a partir das suas 
condições, situações, territórios concretos, percebendo como cada singularidade 
se produz e permite recuperar processos de resistência também específicos. Nes-
te debate a percepção da opressão é central, desde que, compreendida por meio 
de uma matriz ampla que identifique os processos integrados de racialização, co-
lonização, exploração capitalista, opressão das sexualidades, territoriais etc. 

É a inclusão destas dimensões que contribui, efetivamente, para a compre-
ensão do capitalismo como este sistema social que atua produzindo e repro-
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duzindo sujeitos por meio das violências, desigualdades e ação ideológica e que 
afeta de forma singular as mulheres como coletivo e aos quais, estas resistem 
no nível pessoal ou individual e no nível dos grupo e territoriais. Daí que, uma 
educação popular feminista é/deve ser, em essência, antirracista, antissexista 
e antilgbtfóbica o que significa ser então, anticapitalista.

7. UMA EDUCAÇÃO DO E PARA O CORPO-TERRITÓRIO E PELA LIBER-
TAÇÃO CORPORAL

As feministas indígenas latino-americanas demonstram com grande potencia-
lidade que existe um espaço, lugar onde as opressões raciais, sexistas, violên-
cias em geral se processam e se encontram: o corpo das mulheres (GARGALLO, 
2012). A autora refere ao corpo como lugar social, para dar conta deste lugar 
histórico de opressão.

O debate pelo fim da opressão sexual esteve presente desde sempre nos fe-
minismos, mas não se pode dizer que a perspectiva ampla de rever a separação 
e o dualismo fazem parte desta história desde sempre. 

Nosso corpo é o grande esquecido, reclamam mulheres de todos os can-
tos e recantos. Neste reclamo, estão embutidas as inúmeras perspectivas de 
superação da lógica binária, eurocêntrica e colonial que separa mente e corpo 
e homem e mulher e assim, exclui possibilidades outras de vivências corporais 
e sexuais. Este é um padrão que negou às mulheres esse controle sobre seus 
corpos.

Bell Hooks (2015) chama a atenção à necessidade de que os feminismos 
não tem o papel de definir códigos daquilo que seria uma sexualidade adequa-
da ou correta. Pensa-se na necessidade de fortalecer este movimento geral de 
libertação das opressões corporais e sexuais que une mulheres heterossexuais 
ou lésbicas, gays e homens heterossexuais, assegurando-se de que as críticas 
devem ser ao heterossexismo ou à heterossexualidade compulsória e institucio-
nal, desnaturalizar a heterossexualidade é isto sim, fundamental, uma vez que 
esta tem sido responsável por exclusões e violências extremas.

Em especial, pode-se afirmar que uma questão central para a educação po-
pular feminista é a luta para que todas as mulheres tenham direito ao contro-
le sobre seu corpo, esta negada pelo padrão branco, colonial de poder. Neste 
sentido e concordando com bell hooks, não se trata de um debate entre sexua-
lidades concorrentes, aliás trata-se, sobretudo, de um debate para além das se-
xualidades, mas de práticas educadoras feministas que combata a concepção 
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de que os corpos das mulheres são/estão semore acessíveis, como objetos ou 
mercadoria.

Falar de libertação corporal, implica construir relações que libertem, ho-
mens e mulheres, da objetificação corporal e sexual, das violências, compres-
sões a imagens e padrões corporais.

Como mulheres, pensamos e nos pensamos como corpos, estes mesmos 
que tem sido tomados como espaços de violências que se manifestam de inú-
meras formas e que têm no feminicídio o golpe final de tentativa de dominação e 
silenciamento. Por isso, uma educação popular feminista é aquela que nos ajuda 
a lutarmos contra esta racionalidade que o tornou máquina, mercadoria, objeto, 
separando da alma e da aura, das emoções e assim, encarcerou nossos afetos, 
desejos. Uma educação que luta contra esta corporalidade encarcerada e cin-
dida, deve ser aquela que se faz desde os corpos, onde a dominação de inscre-
ve e que, também se constroem como territórios de resistências. É nestas que 
se constroem os corpos, como corpo-território, como lugar primeiro de enun-
ciação, de denúncia, de tomada de consciência e controle, de liberdade. É assim 
que este corpo-território se conecta com o território-terra, como espaço de lu-
ta, de memória, de cultura, de saberes de resistência enfim. Uma educação que 
reserva lugar central para o corpo, as paixões e desejos. É neste processo que 
se podem enfrentar as dualidades, entendendo que a reivindicação do direito ao 
controle do corpo é parte inseparável da luta pelo direito à vida das mulheres. 

Considerações finais: por uma Educação Popular Feminista para além 
das mulheres
A Educação Popular Feminista, como formulação teórica e luta política não é e 
não pode ser, apenas das mulheres ou para as mulheres. Se assim se restringe, 
assim também se perde sua força revolucionária. Trata-se de um movimento de 
toda a sociedade, empenhada em romper as correntes da opressão dos povos, 
por meio de processos educativos qualificados; dialógicos, includentes e solidá-
rias. Destes princípios deriva sua dimensão essencialmente política no sentido 
de construir outras relações de poder ou construir outro tipo de poder, com no-
vos sujeitos e novas práticas. Assim, a grande potencia de Educação Popular Fe-
minista está em reconhecer experiências e trajetórias diversas, de mulheres, de 
grupos, de contextos e territórios, propondo o compartilhar de saberes, cunhar 
categorias e dimensões novas de compreensão da realidade. Seu papel é, por 
fim, contribuir com seus aportes em distintos âmbitos e dimensões para refletir 
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nossas condições de vida na sociedade e enfrentar as desigualdades e sistemas 
estruturais da opressão capitalista que a condicionam.
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HISTÓRIA DO PENSAMENTO 
EDUCACIONAL DE MULHERES NA 
AMAZÔNIA PARAENSE30

Livia Sousa da Silva31

Elianne Barreto Sabino32

O presente texto é um esforço ensaístico, motivado duplamente pelo Grupo de 
Estudos e Pesquisas em Educação, Gênero, Feminismos e Interseccionalidade 
(GPEGEFI). De uma primeira forma, porque configuramo-nos como pesquisado-
ras da Linha História do Pensamento Educacional de Mulheres na América Latina 
que compõe o referido grupo de pesquisa. Uma linha de pesquisa que tem por 
objetivo a produção de conhecimentos acerca da evolução do pensamento edu-
cacional latino-americano, investigando suas práticas, culturais e pedagógicas, 
com ênfase no contexto amazônida, entre os séculos XIX e XX. 

E de outra forma porque estivemos participando do Círculo de Saberes Po-
pulares de Mujeres Afro latino americanas y caribenhas, na organização da mesa 
intitulada Diálogo, Mulheres e História da Educação, que contou com a presença 
de ilustríssimas mulheres, dentre elas as profas. Dras. Sônia Araújo, Vivian Lo-
bato e Ana Lídia Nauar, ambas representantes de ambiências universitárias pú-
blicas da cidade de Belém do Pará. Uma atividade 

A Prof.ª Sônia Maria Araújo pautou sua fala na importância das pesquisas 
na Amazônia e na América Latina, destacando a mulher no pensamento educa-
cional latino-americano. Enfatizou a importância de desvelar mulheres, biogra-
fias, para melhor compreendermos o sentido que assumiram no contexto de 
formação dos projetos nacionais de educação do país e da Amazônia. Destaca, 

30 Propositadamente, as autoras mulheres, neste texto, estão demarcadas por seus nomes e não só seus sobre-
nomes, para garantir-lhes a visibilidade justa e de direito e por compreendermos que o sistema acadêmico 
de autoria consiste em estruturas que consideramos patriarcais.

31 Doutora em Ciências Sociais – Universidade Federal do Pará (UFPA). Professora Adjunta da Universidade 
Federal do Pará; e Vice-Líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Gênero, Feminismos e Interseccionali-
dade (GEPEGEFI/UFPA/CNPQ).

32 Doutora em Educação pela Universidade Federal do Pará (UFPA). Mestre em Educação pela Universidade 
Federal do Pará. Vice-coordenadora da Linha de Pesquisa História do pensamento educacional de mulheres 
na América Latina (GEPEGEFI).
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ainda o campo da educação como força molar de enfrentamentos à subalterni-
zação histórica de domínio político, econômico e intelectual.

A Prof.ª Ana Lídia Nauar que oportunamente constrói uma linha histórica da 
relação mulher e educação desde o Brasil colônia, evidenciando a luta das mul-
heres por educação, o que se aprofunda em relação às mulheres não-brancas 
(negras e indígenas) que estiveram de forma mais expressiva excluídas desse 
processo. 

E a Prof.ª Dra. Vivian Lobato que pautou sua fala na escrita de sua tese, em 
que se deteve nas memórias de professoras e alunas dos tempos de escola no 
Instituto Estadual de Educação do Pará (IEEP), no período entre 1940 e 1970, to-
mando essas mulheres como protagonistas dessa história, ao propor uma his-
toriografia da instituição a partir dessas narrativas.

Estas nos levaram a refletir sobre diferentes questões relacionadas a inter-
face mulher, história e educação e assim nos inspiraram a pensar sobre a invi-
sibilidade do protagonismo de mulheres educadoras na cidade de Belém, que 
muito contribuíram para a História do Pensamento Educacional na Amazônia 
paraense.

Observamos, ainda que, de maneira preliminar, o reduzido número de fontes 
disponíveis sobre a presença da mulher educadora em postos de comando nas 
escolas, como intelectuais e/ ou enquanto propositora de políticas de formação. 
Mas, sabemos que elas existiram, e que diferente do que nos tentam fazer acre-
ditar, temos desenvolvido pesquisas “arqueológicas” em busca desse reconheci-
mento e desse resgate como observamos em trabalhos como o de Maria Amélia 
Teles (2018), que embora não se detenha especificamente da presença da mul-
her no campo educacional, resgata-nos a visibilidade à diferentes mulheres até 
então relegadas pela História constituída por homens.

Ao contrário, há fontes de toda a sorte sobre uma representação de mulher 
na história que se fez contada pelos homens, como prostitutas, loucas, bruxas, 
anárquicas e a-racionais (TEDESCHI, 2008).

Um levantamento – acerca de mulheres e seu pensamento educacional, de-
marcado historicamente, nos Programas de Pós-Graduação em Educação da Uni-
versidade Federal do Pará (UFPA) e da Universidade do Estado do Pará (UEPA) 
– segundo Laura Alves, Nery e Livia Silva (2019), destaca que nos Programas de 
Pós-Graduação em Educação na Universidade Federal do Pará (PPGED/UFPA), no 
período compreendido entre 2005-2018, foram defendidas cinquenta e três dis-
sertações e vinte e cinco teses, compreendidas na área da História da Educação.
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Desses estudos, apenas duas teses trazem como objetivo principal fazer-se 
conhecer o pensamento educacional de mulheres na história e/ou sobre o re-
conhecimento da mulher como Intelectual, Educadora e propositora de paradig-
mas de formação. 

A tese de Adriane Lima (2016, p.8) que centra sua investigação em uma con-
cepção de educação para mulheres criada por mulheres, que seriam as intelec-
tuais: Nísia Floresta (brasileira do estado do Rio Grande do Norte) e Soledad 
Acosta de Samper (Colombiana), compreendendo “esta concepção de educação 
com o processo de descolonização da América Latina”. 

Já acerca do contexto paraense, a tese de Ana Maria Corrêa (2017, p. 8) de-
tém-se sobre o pensamento educacional da professora paraense Ester Nunes 
Bibas e a sua produção da coletânea Didático-Pedagógica conhecida como Pá-
ginas Brasileiras, que se ocupava de proposições ao ensino primário do Estado 
do Pará. Uma pesquisadora que, 

[...]propõe romper com esse condicionamento histórico, ao direcionar todo processo 
investigativo para desvelar a trajetória pessoal, profissional e intelectual desta pro-
fessora escritora com a intenção de apreender e compreender as contribuições e o 
lugar desta educadora e seus livros didáticos no seu tempo-lugar para a história da 
educação do Pará. 

O estudo de Ana Maria Corrêa (2017) desponta como o único no seio do 
PPGED/UFPA que tenha se dedicado efetivamente sobre o pensamento educa-
cional de mulheres na História da Educação no Pará.

E uma dissertação que tangencia a discussão, apontando a colaboração de 
mulheres com textos na Revista A Escola, embora não se aprofunde nessa ques-
tão, posto que seu objetivo orbitava em torno de questões outras, referentes à 
representação discursiva sobre a infância.

Acerca das produções do Programa de Pós-Graduação em Educação da Uni-
versidade do Estado do Pará (UEPA), Laura Alves, Nery e Livia Silva (2019) apon-
tam que entre os anos de 2007 a 2017, trinta e cinco dissertações foram defen-
didas no campo da História da Educação, e por ser um programa com Doutorado 
recém-aprovado, ainda não conta com defesa de tese. Dessas dissertações, não 
encontramos nenhum estudo que tomasse a mulher em seu protagonismo e 
contributos à educação no Estado do Pará.

 Dessa forma, percebemos com Maria Amélia Teles (2018, p.22) que “[...] 
uma ideologia patriarcal e machista tem negado à mulher o seu desenvolvimen-
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to pleno, omitindo a sua contribuição histórica”. Contudo, veremos a partir da 
próxima seção que essa opressão e violação não se deu sem lutas e resistên-
cias. De maneiras distintas mulheres brancas elitizadas, órfãs e negras consti-
tuíram formas de contornar e confrontar suas realidades.

ENTRE O LAR E A RUA: RESISTÊNCIA FEMINISTA 
Ao tomar o feminismo como um ato político que reconhece uma estrutura de 
dominação específica relacionada às mulheres e como instrumento de enfren-
tamento ao poder patriarcal, segundo Maria Amélia Teles (2018), também não 
deixamos de sobrelevar diferentes expressões desse patriarcado sócio-político-
econômico e ideológico, em decorrência de classe social e raça. 

Por exemplo, no final do século XIX, com a abolição e a chegada da Repú-
blica, em se tratando de mulheres jovens e pobres, geralmente órfãs, cabia-lhes 
a vida em Escolas Internatos, como o Colégio Nossa Senhora do Amparo, que 
tinha como objetivo principal formar criadas para casas de famílias abastadas, 
essas jovens substituíam o trabalho escravo, devendo considerar-se receptoras 
dessa grande “compaixão” da sociedade, segundo Elianne Sabino (2012). 

Isto porque, a “ociosidade” da mulher pobre e a sua falta de instrução – para 
o trabalho – eram vistas como um grande risco para si própria e para a socieda-
de, visto que poderiam pôr em risco os bons costumes e a moralidade burgue-
sa da época, expondo os fantasmas que assombravam a elite branca brasileira 
e devastavam as classes populares: doença, jogo, as diferentes cores da pele, 
libertinagem sexual. 

Para Baggio (1997), esses estabelecimentos tinham o dever de “dar a César 
o que é de César e a Deus o que é de Deus”, ou seja, dar a classe pobre a edu-
cação proporcionada e fazê-la feliz na condição que a Providência Divina a co-
locou, qual seja, uma educação destinada para o trabalho doméstico. Assim co-
mo a mulher pobre, a educação também era pobre. Pobre, mas, “feliz”, visto que 
era a vontade de Deus que assim o fosse.

Nesse sentido Jane Soares de Almeida (1998, p. 36) destaca, 

há claras referências à pobreza das alunas e ao parco ensino a elas ministrado. Os 
pais dessas meninas, não raro, opunham-se a um tipo de instrução que ultrapassasse 
o socialmente aceito [...] Educar essas jovens significava ensinar corte e costura, pois 
ler e escrever pouco lhes valeriam no futuro [...] Para elas, bastaria a assinatura do 
nome e um pouco de leitura do missal.
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As jovens da alta sociedade destinava-se uma instrução um pouco mais am-
pliada do que a destinada às alunas pobres que, além das prendas domésticas, 
recebiam também uma educação que satisfizesse às suas “naturais e justas as-
pirações”; qual seja um refinamento do comportamento por meio de “certa ins-
trução artística, uma leve cultura literária e as normas de etiqueta essenciais 
para o convívio social”, conforme explica Jane Soares de Almeida (1998, p.36). 

E, assim, a educação doméstica – proposta e efetivada – com a intenção 
de pôr/manter cada uma no seu lugar, reforçava e mascarava, com naturalida-
de – e a bênção da Igreja – às diferenças sociais. Para a mulheres brancas e ri-
cas. A reclusão era seu dever. O que predominava era o poder masculino, a mu-
lher era destinado o espaço doméstico, ser educadora do lar era sua principal 
função. O que Jane Soares de Almeida (1998, p.32) chama de “domesticidade 
das mulheres”. 

Segundo Maria Amélia Teles (2018), embora um movimento feminista no 
Brasil tenha se constituído de maneira mais delimitada em suas concepções 
e práticas em meados da década de 1970, podemos dizer que houve desde há 
muito organização de mulheres que tanto travaram lutas por meio de movimen-
tos políticos, armadas ou não, quanto resistiram, muitas vezes, com seus pró-
prios corpos às imposições de papéis sociais e ocuparam espaços até então 
exclusivamente masculinos como foi o caso da participação de mulheres em 
guerrilhas. 

Para Rafaela Costa (2011), intensifica-se uma relação de dominação no pla-
no simbólico, a partir de instrumentos educacionais que legitimassem a ideolo-
gia republicana que se colocava em franca defesa da construção de papéis so-
ciais antagônicos e demarcados para homens e mulheres. 

É dessa forma que os espaços de deliberação, poder, fala e atuação 
reconhecida historicamente esteve “destinada” ao sexo masculino enquanto 
grupo dominante que, por sua vez, para se manter nesse lugar privilegiado 
precisava da aquiescência do grupo dominado. E a educação foi um dos 
mecanismos utilizados para a manutenção dessa subserviência, como vemos 
no trecho a seguir:

Não sympatisamos (sic) nada com as mulheres-doutoras, apezar (sic) de sermos um 
idolatra da sciencia (sic). Não queremos com isto dizer que se deve conservar (sic) 
a mulher na ignorância, e sim que o seu gráo (sic) de instrucção (sic) seja adequado 
ao meio em que vive, às necessidades do seu ser social. Para que ella (sic) preencha 
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o seu destino, convém que seja: filha respeitosa e obediente; esposa amante e sin-
cera; mãe carinhosa e desvelada na educação de seus filhos. (VILHENA ALVES33 apud 
RAFAELA COSTA, 2011, p. 78).

Associava-se a esse novo modo de ser mulher, a concepção de ideias rebel-
des a muitas leituras, o que gerava desconforto ao modo pelo qual a mulher se 
comportava em sociedade. Foram árduos os caminhos percorridos, por muitas 
mulheres, para chegar ao espaço público, visto que, nesses espaços, a permis-
são para transitar era destinada a homens e mulheres negras ou pardas. 

Para essas mulheres, donas de casa que tentavam escapar da miséria por 
seu próprio trabalho, arriscavam sofrer o peso da “mulher pública”. Em vez de 
ser admirada por ser ‘boa trabalhadora’, como o homem em situação parecida, 
a mulher com o trabalho assalariado tinha de defender sua reputação contra a 
“poluição moral”, uma vez que o assédio sexual era uma constante e naturaliza-
do, conforme Cláudia Fonseca (2000).

O trabalho, exercido por mulheres, tinha como principal função complemen-
tar a renda familiar e era visto como tal, mas nunca como profissão. Diante das 
possibilidades de profissionalização das mulheres, o Magistério era umas das 
poucas profissões aceitáveis pela sociedade brasileira no período em questão, 
porém, associado à necessidade de ganhar a vida. A prioridade seria a criação 
e a educação dos filhos e o casamento. E somente depois a profissionalização, 
essa deveria ser a ordem das coisas, o que demonstra as resistências coloca-
das por essas mulheres.

Na passagem do século XIX para o século XX, temos o começo de uma efer-
vescência social advinda do Movimento Feminista Europeu e Norte-Americano, 
de acordo com Jane Soares de Almeida (1998), o que aqui no Brasil traduz-se 
por reivindicações ao direito à instrução, voto e sua atuação em vários espaços 
que até então era ambiente dominado pelo o sexo masculino – o mundo públi-
co. Situação movida, principalmente, pela necessidade de complementar a ren-
da familiar e, em alguns casos, sustentar a família. Isso levou a uma guinada na 
busca por autonomia relativa emancipação da mulher, segundo Maria Amélia 
Teles (2018).

33 O educador Francisco Ferreira Vilhena Alves foi um dos redatores da Revista A Escola no período de 1900 a 
1905. Paraense nascido na cidade de Vigia (1847-1912). É reconhecido por sua atuação em diferentes setores 
do sistema educacional do estado do Pará no final do século XIX e início do século XX, sobretudo no que diz 
respeito a instrução pública do Pará no período de 1890 e 1910, conforme nos informa Mendes (2019).
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Conforme Maria Lúcia Muller (1999), com a chegada da República, com o au-
mento de escolas e de professoras houve uma conexão, imediata, do ensino pú-
blico com a modelagem da nação e, logicamente, da mulher como professora. 
Ser professora, foi um dos caminhos para a mulher adentrar os espaços públi-
cos, assim como como as Revistas e Folhetins nas primeiras décadas do século 
XX no Pará. Para alguns, essas mulheres praticaram uma conduta desviante da 
norma, o que conduziu para uma discriminação, para os crimes passionais, para 
a insubmissão, para o ofício das letras, para a sobrevivência e para ser mulher. 

O final do século XIX é por excelência, o século dos Folhetins, das Revistas 
e dos Jornais. Escritos que serviram, perfeitamente, para definições, remode-
lações e normatizações de valores. Esse ambiente era dominado pela presença 
masculina, tendo em vista que a mulher era inspiração e não a mente que pen-
sava e escrevia. “O que lhe cabe [...] é uma vida sem história própria. Demônio 
ou bruxa, anjo ou fada, ela [se fazia de] mediadora entre o artista e o desconhe-
cido [...]”, palavras de Lygia Fagundes Telles (2009, p. 403). 

A mulher sempre foi escritora e educadora, mas foi no final do século XIX e 
início do século XX que elas publicam seus textos e ganham destaque na edu-
cação como normalistas. Começam a escrever para si e para os outros. De acor-
do com Constância Duarte (2018, p.28) “[...] foram os jornais e as revistas os pri-
meiros e principais veículos da produção letrada feminina[...]”.

Assim, não só a educação como a imprensa foram instrumentos tanto para 
veiculação do ideário de mulher-mãe, ou seja, de determinados costumes e valo-
res a serem seguidos pelas mulheres, como também significou “a emergência de 
um universo político e literário feminino que, por sua vez, permitiu uma maior visi-
bilidade das mulheres” como nos admoesta Jane Soares de Almeida (1998, p.33).

Muitas optam pelos “desvios” possíveis. Utilizam a imprensa para expressar 
suas ideias de educação e emancipação, liberdade e igualdade. Por uma ótica 
do viver e ser feminino. Porém, as ideias e as representações masculinas sobre 
educação e mulher estavam tão impregnadas que por mais que rejeitassem tal 
concepção, ainda refletiam em seus escritos. 

Algumas mulheres fizeram da imprensa a difusora de seus pensamentos. 
Em função disso, muitas foram alvo de críticas masculinas, pois, segundo o 
patriarcado vigente, os escritos das mulheres deveriam apenas exteriorizar a 
alma feminina, seu recato sentimento; seus escritos não deveriam estar atre-
lado às lutas e transformações da sociedade, conforme nos elucida Constân-
cia Duarte (2018). 
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Mesmo com contradições e limitações, essas mulheres, do início do sécu-
lo XX, ousaram, desviaram e transgrediram, propuseram-se aos “desvios” que 
aconteceram em boa medida, por meio da escrita e da educação.

PENSAMENTO EDUCACIONAL DE MULHERES: UMA TRILHA DE 
MIGALHAS
Ante poucos vestígios, seguimos, como na história infantil34, um rastro de migal-
has. Triste para uma nação e um Estado, que parte importante de sua história 
esteja esfacelada em migalhas. Sabemos que isso não seu deu desinteressada-
mente, que vários objetivos de invisibilidade, descrédito, violência e subalterni-
dade estão contidos nesse que acreditamos ser um “projeto de esfacelamento 
histórico” e marginalização da figura da mulher como Pensadora, Intelectual e 
Autora.

Em nossas pesquisas, evidenciamos um grande silêncio sobre a história de 
mulheres educadoras ou não, levando a crer que é sobre as mulheres que o si-
lêncio pesa mais. São invisíveis. E nos perguntamos: por que são invisíveis? Po-
demos dizer que é pelos silêncios das fontes. As mulheres deixavam pouquíssi-
mos vestígios diretos, escritos ou materiais. 

A presença feminina nas fontes, arquivos e bibliotecas, muitas vezes, se dá 
pela prática feminina de outrora da leitura e da escrita, uma vez que até o início 
do século XX, boa parte dos escritos advindos de mulheres ocorriam no ambien-
te privado e mesmo íntimo, atrelado diretamente com a família, normalmente 
praticada à noite, longe dos olhares de outrem, no silêncio do quarto, para res-
ponderem às cartas recebidas, escrever seus segredos e angústias nos diários, 
contar sua vida. Correspondência, diário íntimo, autobiografia são fontes impor-
tantíssimas para quem pretende pesquisar sobre a vida e a educação de mul-
heres. E justamente por ser de caráter privado, encontrar esses materiais torna-
se um desafio. 

Assim como Tedeschi (2008), acreditamos que uma história das mulheres 
colocaria em debate a experiência e as subjetividades masculinizantes, tão pri-
vilegiadas no âmbito histórico, e que nos (des) educa também nesse percurso a 
celebrar em primeiro lugar a própria desigualdade de gênero e em consequência 
a sofrermos num projeto formativo, pautado em personalidades “[...] aquisitiva, 
competitiva, agressiva, individualista e dominadora, e por expressarem visão fe-

34 Referência ao Conto Infantil João e Maria dos irmãos ingleses Grimm.
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chada, determinada, fixa, totalitária, previsível e idêntica”, conforme Marie Rosie 
Muraro (2002 apud TEDESCHI, 2008, p. 334).

É projeto dessa escrita a denúncia mais uma vez de uma racionalidade mo-
derna androcêntrica, pautada em um patriarcado sistêmico, que nos atraves-
sa, ainda, pela desigualdade, subalternidade e invisibilidade histórica das contri-
buições advindas de mulheres, como nos fundamenta (TEDESCHI, 2008, p. 332) 
ao destacar que“[...] o androcentrismo que impregna o pensamento científico [...] 
as próprias formas de conhecer, ensinar e aprender a história são problematiza-
das, expressando de forma privilegiada a experiência e perspectiva masculina”.

É importante que se enfatize que não nos ateremos à uma historiografia da 
formação de mulheres, que sabemos ser tema amplamente debatido e com jus-
teza, uma vez que não podemos nos esquecer dos projetos ideológicos-patriar-
cais de educação de mulheres que se sustentam até hoje em nossas sociedades. 
Nosso intuito, porém, é que a despeito das realidades adversas, nós mulheres 
não cedemos a esse projeto sem resistência, sem luta, ou sem o atrevimento de 
buscarmos assumir papéis sociais pensados por nós mesmas, como protago-
nistas, como queremos demonstrar ter acontecido no caso da Educação.

Dentre essa trilha de migalhas históricas, chamou nossa atenção as esco-
las do Estado, cujos nomes homenageiam mulheres. Não ‘à toa’. Procurávamos 
fontes que nos subsidiassem apresentar Maria Antonieta de Serra Freire Pontes, 
e uma das poucas referências a seu nome nas ferramentas de busca on-line é a 
atribuição de seu nome a uma de nossas escolas estaduais.

Descobrimos a partir do estudo de Maricilde Coelho (2008) que Maria Antonie-
ta de Serra Freire Pontes foi diretora do Grupo Escolar José Veríssimo; e pela tese 
de Wilma Coelho (2005), que a destaca como a segunda mulher a dirigir o Institu-
to Estadual de Educação do Pará (IEEP), em substituição à Profª Ambrosina Maia 
Sampaio, a primeira mulher a dirigir o Instituto, quando este já comemorava seus 
setenta e cinco anos de fundação, no ano de 1947, na redemocratização pós dita-
dura do Estado Novo. O que também, segundo essa autora, inaugurou um aumen-
to significativo de mulheres no corpo docente da referida instituição.

Essa trilha de busca por informações sobre o protagonismo de mulheres no 
âmbito da História da Educação no Pará nos traz até a Revista Escola – Revis-
ta Official de Ensino – que segundo a pesquisadora Michelle Oliveira (2018) foi 
um periódico de natureza pedagógica, mas que também tinha cunho político, na 
medida em que se ocupava da divulgação dos progressos, advindos da política 
educacional implementada no Estado. À época do ano de 1900, o diretor geral 
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da Instrução Pública no Pará Dr. Virgílio Cardoso de Oliveira, conjuntamente ao 
secretário Augusto Olympio, funda a revista, respaldado pelo Decreto n 625 de 
1899, que constituía o próprio Regulamento Geral da Instrução Pública. 

A estudiosa Rafaela Costa (2011) complementa, elucidando que vários pe-
riódicos pedagógicos, como a Revista Escola, serviam de instrumento de legiti-
mação do ideário republicano, a partir das representações e dominação simbó-
lica e pela oportunidade que um periódico de tiragem mensal proporcionava à 
reprodução no ambiente escolar e pela colaboração do professorado da época 
com conteúdos cívicos e morais. Não ‘à toa’, que boa parte de seus redatores e 
colaboradores era composta por homens, como nos apresenta Michelle Oliveira 
(2018), e que uma, de suas primeiras seções, se intitulasse Doutrina. 

Ainda, segundo Michelle Oliveira (2018), a Revista Escola, em cinco anos 
consecutivos de sua fundação, publicou mensalmente, com um total de ses-
senta edições ao todo. E como periódico, voltado para Instrução Pública Primá-
ria, tinha como principais interlocutores professoras (es) que, por Decreto, eram 
obrigados a aderir a uma assinatura descontada de seus proventos. Assim, as 
seções da Revista Escola, em suas primeiras edições representavam-se por “[...] 
1. Doutrina; 2. Contos e Biografias; 3. Exercícios Escolares; 4. Conselho Superior; 
5. Administração; 6. Legislação e estatística e 7. Noticiário e Correspondência”, 
de acordo com Michelle Oliveira (2018, p. 80).

Conforme nos elucida a tese de Maricilde Coelho (2008, p. 139), “a Revista 
Escola foi a primeira revista pedagógica de iniciativa oficial a ser impressa no 
Pará”. Ao ser extinta, passa-se a ter uma publicação trimestralmente até o ano 
de 1908, do Boletim Oficial da Instrução Pública. A partir de 1911, com a reorga-
nização do ensino primário, retoma-se a necessidade de um periódico pedagó-
gico em circulação e, por isso, é lançada a Revista do Ensino, com circulação de 
apenas um ano, mas que é relançada no ano de 1918, com mais um ano de publi-
cação. A autora supracitada, destaca ainda o periódico Escola – revista do pro-
fessorado do Pará, que tem publicação entre o período dos anos de 1934 e 1936, 
ainda que de maneira irregular.

Não temos aqui a intenção de nos ‘debruçar’ sobre a análise profícua dos 
referidos periódicos, e sim de denotar sua importância no contexto socioeduca-
cional e político no início do século XX, e de que forma as mulheres aparecem 
nesse cenário e seus protagonismos. 

No que diz respeito a Revista Escola (1900 a 1905), Michelle Oliveira (2008) 
destaca algumas mulheres que compunham a revista como colaboradoras, 
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apontando uma imensa disparidade de espaço de fala, destacando apenas três 
mulheres colaboradoras (Marianna Macedo de Vianna, Maria Amália Vaz de Car-
valho e Cláudia Campos) em um espectro de 10 homens ou mais, considerando 
que o foco do estudo de Michelle (2008) não foi desigualdade de gênero. Além 
dessa participação enquanto colaborador (a) havia também, segundo Michelle 
Oliveira (2008), discursos de professoras (es) primários, destacando os nomes 
das professoras Josefina Joaquina, Flamídia Duarte Tavares, Germina Pinto. 

Acerca do periódico Escola – revista do professorado do Pará (1934 e 1936), 
Maricilde Coelho (2008, p.144) aponta que se constituiu em,

Instância privilegiada de informações pedagógicas, a Escola – revista do professo-
rado do Pará legitimou práticas docentes, demarcou posições no campo educacional 
e contribuiu para afirmar o discurso da educação moderna que as teorias da escola 
nova prometiam. As normalistas Graziela Moura de Paula Ribeiro, Palmira Lins de 
Carvalho, Antonieta Serra Freire Pontes e Nina Ayres foram assíduas participantes 
da revista, publicando diversos textos pedagógicos. Elas escreveram seus nomes na 
História da Educação do Pará

A pesquisadora Maricilde Coelho (2008) dá destaque para Graziela Moura 
de Paula Ribeiro, Palmira Lins de Carvalho, Antonieta Serra Freire Pontes e Nina 
Ayres, mas há outra referências no decorrer de seu texto de contributos de ou-
tras mulheres, tais como: a professora normalista Hilda Vieira com o texto A es-
cola renovada e a criança, pela professora normalista Hilda Vieira; e Invocação 
patriótica (versos), de Naíde Vasconcelos, publicados em Junho de 1934, núme-
ro dois da referida revista. 

No número três da revista, de agosto de 1934, temos: A Escola Nova e sua 
finalidade, da professora normalista Corina Lassance Cunha; Instrução, da pro-
fessora normalista Julieta Góes das Dores; Centro de Interesse, da professora 
normalista Emília Henderson Loureiro; A atividade humana, da professora Luiza 
Valente Lobo; Histórico de Ramos Pinheiro, da professora Josefina Rabelo; Liber-
dade e instrução, da professora normalista Alexandrina Rangel de Castro Rocha; 
e Os processos da escola ativa no Pará, da professora normalista Palmira Lins 
de Carvalho, informa Maricilde Coelho (2008).

Textos das professoras Maria Leal Uchoa Martins: Aplicação do método ideo-
visual; e da normalista Bellatriz Bezerra de Albuquerque com o texto Professor 
Severiano Bezerra de Albuquerque, que aparecem na quarta edição da revista em 
maio de 1935. E os textos das mulheres na edição cinco de setembro de 1935: 
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A alma do educador, da professora Almira da Silva; Síntese de uma palestra de fi-
losofia pedagógica, da professora Osmarina Pimenta; Ensaio de crítica literária, 
da professora normalista Maria das Graças Maroja; e O ensino no estrangeiro – 
a Hich School, por Laura Jacobina Lacombre, como nos aponta Maricilde Coel-
ho (2008).

Todas essas mulheres que até hoje não foram sobrelevadas à condição de 
intelectuais, e reconhecimento pelos seus contributos à História da Educação 
no Pará, tal qual se fez a Dalcídio Jurandir e José Veríssimo, por exemplo. Por-
tanto, utilizaremos dessas linhas para destacar alguns textos e publicações de 
Graziela Moura de Paula Ribeiro, Palmira Lins de Carvalho, Antonieta Serra Frei-
re Pontes e Nina Ayres. 

Assim como Antonieta Serra Freire Pontes, Graziela Moura Ribeiro também 
foi professora normalista e escritora, homenageada com seu nome a uma es-
cola. E a normalista Nina Ayres que teve artigos publicados na Revista A Escola: 
Revista do professorado de Belém.

Antonieta, em um dos seus textos, intitulado Tramatisação Geographica, a 
educadora e autora ensina a geografia paraense por meio de poema, destinan-
do cada estrofe a uma região. Vejamos parte do poema.

(Pará, declama)
Deste encantado vale,

Onde há tudo em profusão,
Não há quem me iguale,
Em riqueza e situação.

Acre e Amazonas, também
Possuem grande riqueza,

Mas o Pará é, porém
O detentor da beleza.

(Baixo Amazonas, entrando)
Porém das vastas zonas
Por ti aqui occupadas,

Cabe ao baixo Amazonas
Ser das mais apreciadas.

(Salgado, entrando)
Alto lá! Onde estou eu??
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A região do salgado!
O meu solo, como o teu,
É fértil e mais variado.

[...]
(Santarém, entra, canta e dansa)

Santarém é a primeira
Das cidades do Pará
No tapajós altaneira,

Quase na foz ella está.

Fonte: Revista Escola (Maio de 1935). Biblioteca Pública Arthur Vianna, do Centro Cultu-
ral e Turístico Tancredo Neves (CENTUR)

Percebemos que Serra Freire ocupou um lugar de destaque, pois, ter espaço 
na referida revista, era um sinal de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido 
por ela. A sua forma de ensinar, como bem demonstra o poema apresentado, já 
demonstrava a competência e talento na escrita, na criação e na arte literária. É 
fato que as mulheres foram ditas como inferiores aos homens, em todas as es-
feras, tais como: social, histórica, política e cultural. 

Mas quantas mulheres que ainda estão silenciadas, eram professoras, poe-
tisas, escritoras como Serra Freire? Silêncio, invisibilidade e o não reconheci-
mento do seu papel histórico, criado por política do patriarcalismo, voltada para 
questionar a capacidade intelectual das mulheres, neutralizando o seu direito de 
(re)construir como sujeito ativo da história. Para Bonnici (2007), na arena cultu-
ral e literária, a experiência feminina sempre era vista de uma forma não valora-
tiva, justamente por ter sido um campo exclusivamente masculino. 

Outra mulher com espaços na revista é a normalista Nina Ayres, em seu ar-
tigo, cujo título é O professor perante as grandes renovações da época, publica-
do na Revista em agosto de 1934. Nesse artigo, Nina demonstra um domínio e 
conhecimento impecável da importância das novas ideias pedagógicas, advin-
das da Escola Nova. Além disso, enfatiza a relevância dessas ideias para a edu-
cação do povo e das crianças do interior do Pará. 

Belém, que quase nada deixa a desejar marchando a passos largos na excursão das novas 
pegadas pedagógicas, tornando a sua acção (sic) cultural, sobre todas às classes, cada vez 
mais eficiente, deve voltar com clemencia (sic) o olhar para o interior do Estado. É na 
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aldeia, villa (sic) ou cidade, onde urge grande necessidade de pessoas com sabedoria e 
amor. Pois dadas as innumeras(sic) dificuldades. (NINA AYRES, 1935, p.36).

Como observamos, Nina era uma mulher consciente das mudanças oco-
rridas nacionalmente, sobretudo com as ideias pedagógicas que a Escola No-
va tanto clamava. Além disso, demonstra, com seu texto, a importância da edu-
cação nos lugares mais distantes no interior do Estado. Nina assim se posiciona 
como sujeito histórico e testemunha do seu lugar “no dia em que o interior for in-
tellectualmente (sic) saneado não ouviremos mais o echoar (sic) lugubere (sic) 
das palavras do padre Antônio Vieira” e o cita “Não sei que mal maior faz a es-
ta gente se a doença ou a ignorância” (Nina Ayres, Revista A Escola, 1935, p.36). 

Aqui apreciamos toda a intelectualidade de Nina, tanto na escrita, no cui-
dado e refinamento do texto, quanto em seu domínio de leituras que a levasse 
a pensar sobre a ignorância do povo do Pará, ignorância que ainda persistia na 
década de trinta do século XX. Sob essa perspectiva, podemos dizer que Nina 
Ayres, na medida em que se fazia presente na revista, tendo espaço para expres-
sar suas ideias e aspirações fazia-se apreciar e ser respeitada pela intelectuali-
dade que tinha em seu tempo. Lugar que outrora era dominado pelo sexo mascu-
lino. Podemos dizer que ela era uma profissional das Letras, um educadora num 
terreno minado por ideologias patriarcais, monopolizados pelos homens. Dessa 
forma, o artigo fecha com a seguinte frase professores paraenses, construamos 
a grandeza do nosso Estado sobre obra renovadora da educação. 

 Atuando em periódicos, jornais e revistas, essas mulheres, com suas inquie-
tações e conselhos, em crônicas, cartas e outros gêneros textuais, demonstra-
ram suas aspirações com ideias novas sobre a educação, como vez Nina Ayres. 
E tentaram trazer para educação a arte como fez Serra Freire. Elas e outras, que 
ainda estão silenciadas, favoreceram o debate sobre várias questões, como: 
educação, emancipação, direito ao voto etc., contestando, mesmo que de forma 
discreta, as imposições ideológicas que impediram a liberdade e o direito das 
mulheres na participação efetiva na vida social brasileira e, no caso, paraense. 

A participação de ambas na revista e a publicação de seus respectivos tex-
tos, nos ajuda a compreender a capacidade intelectual e a reivindicação de igual-
dade nos espaços da imprensa. Segundo Michelle Perrout (2013), as mulheres 
têm consciência do papel da imprensa na opinião pública. Elas tomam as tribu-
nas com tanto profissionalismo e também com muito idealismo. Ressaltamos, 
porém, que a educação e a instrução foram decisivos para essa reconfiguração 
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social, visto que favoreceu uma nova percepção da figura feminina, abrindo ca-
minhos para outras aéreas de atuação para esse sujeito histórico. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Passados mais de setenta anos desde a denúncia de Simone de Beauvoir (2009, 
p. 78), em 1949 de que “Toda a história das mulheres foi escrita pelos homens”, 
ainda engatinhamos para nossa retirada da escuridão e invisibilidade dos pro-
tagonismos e contribuições em todo o percurso histórico desde a colonização. 
Isso também é tema de apontamento de diferentes autoras e autores aqui cita-
das (os). Vimos a quase que total inexistência de trabalhos no âmbito da História 
da Educação que se ocupe de sobrelevar mulheres como intelectuais e pensado-
ras do campo educacional. 

Contudo, acreditamos que foram mulheres que, a sua maneira, demonstra-
ram que é possível romper com o preconceito sobre o trabalho feminino, mos-
traram que eram competentes intelectualmente, para falarem, discutirem e es-
creverem sobre um tema tão caro como a educação, com destaque em uma 
revista de tamanho prestígio à época. Conquistaram a seu modo, o trabalho fe-
minino remunerado para além das fronteiras do lar. Nina Ayres e Maria Antonie-
ta Serra Freire tinham a consciência de que a revista Escola: Revista do professo-
rado do Pará era um espaço privilegiado para a produção e divulgação de suas 
ideias sobre educação.

Ambas conquistaram espaço na imprensa e na educação do Estado, onde 
puderam dar voz a mulher educadora e escritora, mostrando competência inte-
lectual, rompendo os muros do privado e ganhando o público, agora não apenas 
como filhas, irmãs, esposas, mães e avós, e contribuindo para que hoje pudes-
sem ser sujeitas da história que por hora contamos. E ainda temos muito a con-
tar. Quais foram os desvios, caminhos e atalhos que ambas tiveram que passar? 
Bem se os desvios foram possíveis e brechas foram abertas, o fato é que Nina e 
Maria Antonieta, aproveitaram a ocasião. “O domínio das calças está para aca-
bar” (AZEVEDO apud VALÉRIA SOUTO-MAIOR, 2000, p. 499).
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CÍRCULO DE SABERES Y LUCHAS 
LESBÍCO FEMINISTAS DE  
MUJERES AFRO, LATINOAMERICANAS Y 
CARIBENHAS35

Claudia Korol.36

Quiero nombrar algunas de las cosas que se han dicho para seguir pensando, 
creo que se nos abren también muchas maneras de sentir y de vivir nuestras lu-
chas, acá se expresaron desde compañeras que están en el feminismo autóno-
mo, el lesbofeminismo, feminismos que son partes de construcciones de ongs, 
algunas que están en las universidades, algunas que están en relaciones con el 

35 Essa mesa aconteceu no dia 21/07/2020. Com rodadas de perguntas geradoras. Participação: Agatha Luz 
– Coletivo Sapato Preto- Brasil; Victoria Aldunate – Lesbianas feministas antirracistas Tierra y Territorio- 
Chile; Samirah Armengol González - Coalición Internacional de Mujeres y Familias CIMUF- Panamá, Ochy 
Curiel- Glefas y la tremenda Revoltosa batucada Feminista- República Dominicana/ Colombia; Yolanda 
Arroyo- Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales – Puerto Rico; Mediación: Adriane Lima- GAFA/CEAAL/
GEPEGEFI/UFPA- Brasil

36 Es integrante del Equipo de Educación Popular Pañuelos em Rebeldía, de la GAFA y Colectivo CEAAl Argen-
tina.
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estado. En otro momento esto sólo alcanzaba para matarnos en una cantidad de 
no diálogos porque era muy difícil la escucha y tal vez por la dimensión de lo que 
estamos enfrentando y por los modos en que el poder actúa sobre nuetras vidas 
somos capaces de escucharnos con mucha atención, también de conmovernos 
frente al crimen de una de nosotras o de emocionarnos con la poesía de Yolanda 
o de otras compañeras. 

Ha habido mucha reflexión pero también ha habido mucha apelación a la 
creatividad y al arte. Se empezó a hablar de la revuelta, eso fue el primer tema 
y casi que cerramos hablando de la revuelta o con la rebelión, porque eso es lo 
que necesitamos, yo creo que esto estuvo muy claro a través de los diálogos, lo 
que estamos viviendo está tan jodido, lo que va a seguir va a estar seguramen-
te más jodido, pero tenemos todavía muy fresca la revuelta chilena, tenemos ahí 
cerquita la revuelta en Puerto Rico y tenemos las revueltas feministas en nues-
tros países que nos siguen todavía animando y sabiendo que por más que la es-
tán tratando de aplacar y que los mecanismos de control que se han nombrado 
lo que buscan entre otras cosas es aplacar esa revuelta estamos continuándola, 
y que tiene que tener un carácter, como lo dijeron varias compañeras, anticolo-
nial, anticapitalista, antipatriarcal, antiracista, antiimperialista, es decir, tenemos 
que poder poner en juego todas las energías de nuestras luchas. 

Y como también dijeron algunas compañeras, como parte de nuestras co-
munidades, como parte de nuestras comunidades, como parte de nuestros 
pueblos, como parte de esos colectivos de mujeres, de lesbianas, de feminis-
tas, de comunidades originarias, de comunidades afrodescendientes que es-
tán peleando cotidianamente, a veces por sobrevivir, pero ahora para sobrevivir 
hay que hacer la revuelta. En otro momento decíamos la revolución es para vivir 
dignamente, pero para sobrevivir hizo y hace falta esa revuelta, por eso esa idea 
de no diluirnos en la universalidad del término de lesbianas me parece que es 
una reflexión que nos deja acá picando varias compañeras, para pensarnos, sí, 
y nombrarnos como decían, lesbianas, pero también con todas las identidades 
que son parte de nuestras resistencias en nuestras comunidades. Simplemen-
te decir que sobre las primeras reflexiones, decía Victoria, hablamos contra el 
colonizador, los patrones, los maridos, y bueno, la posibilidad de nombrarnos 
en nuestras luchas, frente a todas las opresiones en esta época es decisiva.

Me parece que se nombró que no sólo estamos sufriendo todas las opresio-
nes y que esta pandemia las ha puesto más visibles o más claras. Creo que lo 
central es que estamos en todas las resistencias. Creo que lo central es que es-
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tamos en las ollas populares, estamos enfrentando a los estados racistas, es-
tamos en las cárceles, que tenemos presas políticas en la revuelta, en muchos 
lugares y tenemos presas políticas de las luchas en general, pienso en Colom-
bia, pienso en Perú, pienso en México. Estoy pensando en todas la compañeras 
presas políticas, estoy pensando también en esos presos políticos mapuches 
en huelga de hambre que necesitan que gritemos, que levantemos nuestra voz y 
nuestra solidaridad. y cómo estamos también enfrentando las violencias que se 
acrecientan como dijeron las compañeras. En la casa, donde nos mandaron ca-
da una a su casa, es algo que nos suena a parte tan conocido en nuestra memo-
ria, pero el tema de que nos mandaban a casa era una de las exigencias patriar-
cales fundamentales. Y en esas casas se encuentra la violencia, todos los tipos 
de violencia, y también se acrecienta la dificultad para vivir plenamente nuestro 
deseo, nuestras opciones, nuestra identidad. 

Por todo esto creo que acá se nombraron desde cómo enfrentar los impac-
tos en la salud mental, cómo acompañar a las que sufren violencia, cómo acom-
pañar a las cuidadoras, cómo recuperar la memoria, pero no sólo la memoria 
de las grandes celebridades, porque las memorias de las mujeres en general es 
una memoria de grandes colectivas que hemos hecho historia en muchos ca-
sos de manera anónima. Esa memoria es importante, tanto para reconocernos 
en una genealogía en nuestras ancestras, como también para saber lo que ya 
se ha nombrado desde la educación popular, el uso de las plantas medicinales, 
el uso de distintas estrategias para enfrentar la violencia, y la educación popu-
lar feminista nos tiene que servir en ese camino para acumular lo que ya sabe-
mos, ponerlo en función de los colectivos con los que estamos actuando y lo 
que no sabemos poder incorporarlo a partir del diálogo de saberes y de la lectu-
ra de nuestras experiencias. 

Para enfrentar los crímenes de lesbo-odio, para enfrentar los dolores que te-
nemos, necesitamos fortalecernos en cada una de nuestras colectividades, en 
cada una de nuestras agrupaciones, en nuestras comunidades, y en nuestras 
acciones que están acompañando todo lo que estamos hablando y nombrando. 
Pienso que esto último que se decía, y con esto cierro, ¿cómo hacemos para des-
naturalizar la heterosexualidad como régimen, la heterosexualidad obligatoria? 
¿Cómo hacemos para visibilizarnos, como ese poema que dijeron de recontra-
nombrarnos? Y en definitiva, ¿cómo hacemos para que en nuestras comunida-
des en resistencia el anti racismo no sea algo más, sino que sea central? Por-
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que si no es central, si queda como un accesorio de las luchas, queda como un 
elemento que mediatiza la presencia de nuestras experiencias en ese sentido. 

Que el feminismo sea antiracista no un día, todos los días, que siga en rebe-
lión y en revuelta, que siga considerando la construcción de colectividades, el 
deseo como acá se decía, porque la felicidad es colectiva, es en comunidad, es 
desde nuestros territorios y estos diálogos son los modos que tenemos hoy pe-
ro no son solamente acá, se están haciendo también en cada una de nuestras 
esquinas. En los comedores, en las ollas populares, estamos dialogando. Cuan-
do salimos a las calles a reclamar por la vida de nuestras compañeras, estamos 
haciendo colectividad, y entonces son feminismos que tienen, yo sí creo Ochy, 
que levantarnos es esperanza, porque viendo más claramente como creo que 
estamos viendo hoy las múltiples formas de la dominación, pero viéndonos tam-
bién en nuestra capacidad de resistencia, la esperanza no es una esperanza bo-
ba como se decía en algún tiempo, sino es la esperanza que surge de nuestras 
acciones, de nuestro encuentro, de nuestros abrazos, y nos abrazamos sin dis-
tancia, nos abrazamos superando y contrariando todos los mandatos de aisla-
miento e individualismo, de sálvese quien pueda. Yo creo que eso sí lo muestra 
esta mesa, fue conmovedor ese encuentro, a pesar de las múltiples prácticas y 
experiencias que algún día nos podremos dar el lujo de pensar qué es lo que han 
tenido de aprendizajes, pero que hoy encontrarnos ya es parte de ese caminar.
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CÍRCULO SABERES  POPULARES Y 
EDUCACIÓN POPULAR FEMINISTA37

Verónica del Cid38

Agradecer desde la GAFA y desde las organizaciones que hemos convocado a 
estos espacios, por tanta hermosura expresada en los encuentros de esta se-
mana, porque nos genera una serie de aprendizajes a todos nuestros espacios, 
a todos nuestros territorios, a todas nosotras como movimiento feminista, que 
desde diferentes rostros y desde diferentes apuestas intentamos avanzar en 
esos procesos de transformación y traer aquí al centro todas esas historias de 

37 Círculo de saberes populares de mulheres afro, latinoamericanas e caribenhas, aconteceu no dia 23 de julio 
de 2020. Com a dinámica metodológica rodas de conversas e perguntas geradoras. En este diálogo contamos 
com la participación de Sharon Pringle - Directora de Asuntos Afrodescendientes del Colectivo Espavé, 
integrante de Voces de Mujeres Afrodescendientes en Panamá, y del encuentro de identidades feministas – 
Panamá; Sabine Lamour- SOFA Granja/Escuela de la Solidaridad de Mujeres Haitianas – Haití; Aline Lemos 
da Cunha - Universidade Federal do Rio Grande do Sul- Brasil; Ana Hurtado- Afrolatinoamericana – Rede 
Nacional da Juventude- México; Merlyn Pirela- Coletivo Cumbe de Mujeres- afrovenezolanas, con la media-
ción: Jessica Carpas Figueroa, de la GAFA CEAAL

38 Coordinación de la Red Mesoamericana de Educación Popular Alforja, integrante de la GAFA y Colectivo 
CEAAL Guatemala
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los cuerpos afrodescendientes, es fundamental para entendernos en estos mo-
mentos y en estos tiempos. 

Quiero empezar diciendo que hoy desde la cosmogonía de los pueblos ori-
ginarios mayas es el día Batz y para mí, que también tengo y construyo política-
mente mi identidad con los pueblos indígenas, empezar hablando un día como 
hoy sin reconocer la energía que ha estado ubicada en este espacio, sería una 
negación a esa ancestralidad. El día Batz tiene que ver justamente con el hilo de 
la vida, con el origen de la vida, simboliza esa conexión con nuestras raíces, nos 
representa en el cordón umbilical, es decir, aquello que nos vincula a ese naci-
miento, a ese momento del principio de la vida y del tiempo y hoy hablar de los 
cuerpos afrodescendientes, de sus historias, de todo lo que ha representado, es 
hablar del origen, de todos nuestros espacios, nuestras generaciones, de nues-
tra sociedad, de todo lo que hemos venido construyendo. No es hablar sólo de 
las historias afrodescendientes, es hablar de todo el mestizaje que ha sido y que 
está presente, y que reconocerlo desde ahí ya es una dimensión política y una 
posición pedagógica de la educación popular feminista, afro feminista como di-
jo la compañera. 

Quiero empezar así, quiero recuperar aquellos elementos que me parecen 
fundamentales como aprendizajes, para llevarlos a nuestros espacios y a nues-
tros procesos, donde todas y todos están también comprometidos a hacerlos 
presentes. Quiero decir que hablar de educación popular feminista, y ahora ha-
blar de educación popular afrofeminista, es en sí mismo una osadía, es en sí 
mismo una rebeldía, porque quienes nos hemos construido desde la educación 
popular, sabemos que las categorías que han estado presentes también han 
sesgado parte de la realidad y no han tenido presentes nuestros cuerpos como 
mujeres y no han tenido presentes los cuerpos más invisibilizados como son los 
cuerpos afrodescendientes. Entonces hablar de la educación popular afrofemi-
nista es un primer aprendizaje en las jornadas de esta semana. Colocarlas en el 
centro de atención, colocarlos en el centro de nuestra práctica pedagógica y po-
lítica es una necesidad, es una urgencia y es una decisión que debe ser una de-
cisión política, no sólo pedagógica.

Decir también que este ejercicio, este proceso de centrar la mirada desde 
cómo se ha construido la historia, desde nuestros cuerpos es fundamental pa-
ra todos los movimientos y no es algo solamente de los movimientos feminis-
tas, sino que pedimos, demandamos, urgimos, que todas las organizaciones y 
todos los movimientos que hacemos una postura por los procesos emancipa-
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torios y libertarios tienen que incluir dentro de sus propuestas estas discusio-
nes, descodificar cómo se han dado las relaciones de poder y traerlas al centro 
de la discusión y traerlas al centro de la reflexión, no es posible seguir pensando 
la emancipación desde categorias como exclusión, de racismo, de discrimina-
ción. Es urgente entonces colocarlos en el seno y en el centro para entender las 
relaciones de poder que se han venido construyendo históricamente y que sin la 
presencia de esa diversidad y de esos cuerpos no podemos hablar de emanci-
pación y de procesos libertarios.

Desde ahí, algunos aprendizajes fundamentales para nuestra práctica 
pedagógica:

La necesidad y la urgencia de desnaturalizar estas lógicas de dominación. Es 
decir, colocar la duda a mandatos, a relaciones, a mecanismos que dominan 
nuestros cuerpos, que los han sexualizado y que los han racializado, para poder 
desde ahí justificar la expoliación y la explotación de nuestros territorios y desde 
nuestros cuerpos. 

Es urgente una visión no fragmentada de la realidad. Es decir, la conexión 
de estos sistemas de dominación con los sistemas de explotación que siguen 
en este momento ser la lógica del poder, la lógica de la hegemonía y siguen ge-
nerando mandatos, decisiones y políticas para seguir explotando y despojando 
a los territorios en medio de nuestros cuerpos.

Es necesario visibilizar, visibilizarnos las mujeres, visibilizarnos de nuestras 
identidades, romper esas barreras, esos límites, muchas veces idiomáticos, vir-
tuales, desde las distancias. Hacer estos ejercicios incluso de sabernos y endul-
zarnos por escuchar otras voces, otros idiomas, cómo nos acuerpamos en es-
ta lectura.

Es necesario, desnaturalizar o desmontar, la lógica de esta virtualidad que 
nos genera también un patrón cuando tenemos realidades en nuestros territo-
rios concretas. La virtualidade, si bien en este momento, es nuestro medio de 
comunicación, sabemos que también es el reflejo de la discriminación y la des-
igualdad que hay en los territorios. Colocarlo y lidiar con eso también es impor-
tante porque sino esto nos va a alejar, nos va a quitar las pocas posibilidades 
que tenemos de seguir conectadas. Por eso me parece fundamental que desde 
nosotras nos demos la oportunidad de convivir en estos espacios aún con es-
tas limitaciones.
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Confrontarnos, asumirnos, dialogarnos desde las prácticas que hemos 
aprendido, y que se hacen presentes en nuestras propias organizaciones y mo-
vimientos. Me parece que no es un elemento para negar en este momento que 
nuestras propias organizacioens, nuestros propios movimientos están carecien-
do de esa posibilidad de enfrentar cómo se construyen internamente y están lle-
nos de relaciones machistas, patriarcales, racistas.

Este es un elemento que hay que colocar y hay que discutir, hay que peda-
gogizarlo, hay que politizarlo, y este es un elemento que las compañeras con 
sus voces nos traen en esta discusión, cuando se habla de los feminismos blan-
cos, pero también desde los otros movimientos, desde movimientos y organiza-
cioens indígenas, campesinas, que durante historias hemos jerarquizado esas 
luchas. Ya no es posible jerarquizar nuestras luchas y necesitamos retomarlo, y 
hacer frentes comunes, porque tenemos enemigos comunes que siguen asesi-
nando la vida, que la siguen colocando y mercantilizando permanentemente. Ne-
cesitamos desde ahí construir puentes, pero esos puentes no pueden ser cons-
truidos basados en esas mismas lógicas de relaciones de poder como se han 
venido generando.

La solidaridad con todos los pueblos del mundo que siguen teniendo una 
gerencia imperialista, bloqueos y controles. No es posible como mujeres, como 
movimientos feministas, como movimientos afrodescendientes pensarnos ais-
ladas, y lo hemos demostrado en estas jornadas y en lo que hacemos cotidiana-
mente. Mandamos entonces un saludo solidario desde ese sentido, desde ese 
carácter internacionalista a todos los pueblos que están luchando, y de esos pue-
blos, especialmente a las mujeres que siguen haciendo frente a toda esa lógica 
de dominación, especialmente nuestro saludo al Pueblo de Venezuela, al Pue-
blo de Haití, al Pueblo de Cuba. También decir que la pandemia há tenido un ros-
tro colonista, capitalista y patriarcal, porque no ha llegado todas las personas de 
la misma manera, ni en los porcentajes, ni en cifras podemos ver cómo siguen 
siendo los cuerpos de las mujeres, los cuerpos de las disidencias los mayormen-
te afectados en estos tiempos. Decir entonces que hemos demostrado en estos 
tiempos de pandemia cómo nuestro acumulado en tejidos, en redes, ese abrazo 
que nos damos, que lo aprendimos de nuestras ancestras, que lo aprendimos 
de neustras comunidades, que lo aprendimos en esa construcción comunitaria 
de tejer redes y tejidos, ha trascendido la virtualidad, ha trascendido la distancia 
y se ha hecho presente y estos espacios son una demostración de ello, un inten-
to de ello, pero así se está dando en nuestros territorios.
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Además con la osadía de colocar en el centro, no sólo nuestros cuerpos, si-
no la vida, y no sólo la vida humana, sino la vida en todo su contenido, en todo 
su contexto, es decir la necesidad de vernos como un todo, con la pacha mama 
como decía Moema, vernos que estamos interactuando y que nos necesitamos 
mutuamente y no somos el centro de toda esta universalidad, somos parte de 
esta universalidad y nos podemos unificar mutuamente, y nos acuerpamos tam-
bién en este tiempo de manera colectiva.

Se dijo aquí de documentar, necesitamos sistematizar, organizar, entender 
cómo se están dando estas nuestras experiencias, politizar estas experiencias, 
no sólo vivirlas, si no trascender en ello porque están generando un legado peda-
gógico y político fundamental que le da contenido a nuestra propuesta de edu-
cación popular afrofeminista. Tenemos ahí un desafío para nuestras organiza-
ciones, para neustro movimiento, para la GAFA misma de poder retomar todas 
estas lecciones y estos aprendizajes y convertirlas en vías y posibilidades peda-
gógicas, porque no puede ser este únicamente quedarnos en el principio de la vi-
silización de estos procesos. Estamos arrancando aquí, pero esto tiene que ser 
una ola que ya no se peude detener y que ya no se puede entender la educación 
pouplar sin ese enfoque feminista y afrodescendiente.

Agradecer todo esto que nos han compartido, esta narrativa, estas voces, us-
tedes decían es necesario reconocer nuestras voces y nuestras historias, pues 
lo hacemos reconociendo las voces de las mujeres que han estado hoy aquí, co-
locando sus voces pero también su presencia, su canto, su poesía, su escucha. 
Hay muchas maneras de hacernos presentes en estos procesos, así que agra-
decemos de esta manera esta posibilidad de aprenderlo mutuamente y celebra-
mos que hay esfuerzos concretos organizativos en toda nuestra Abya Yala, en 
todos nuestros territorios, en toda la diáspora, para poder celebrar esto que es-
tamos haciendo desde las mujeres y esta fuerza colectiva que nos une. Y decir 
entonces que no estamos solas, mujeres, no estamos solas compañeras, no es-
tamos solas. Poblamos el mundo y lo poblamos desde nuestra rebeldía, desde 
lo que somos, desde nuestras voces, desde nuestros cantos. Somos muchas y 
nos tejemos y nos vamos a acuerpar, hoy como lo hemos hecho en la historia y 
nos vamos a seguir acuerpando siempre. Gracias compañeras!!!
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