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Resumo: Nosso trabalho mapeou as principais revistas acadêmicas feministas de cinco países 
latino-americanos (Argentina, Brasil, Colômbia, México e Venezuela) e observou a concepção de 
militância contida no ato da veiculação do conhecimento. Assim, procuramos perceber qual o 
papel desempenhado pelo feminismo acadêmico na produção de saberes ditos científicos e sua 
participação do espaço docente enquanto produtora e ainda analisar como esse fenômeno se 
constitui nestes espaços. Nossas conclusões apontam para o fato de que há uma carência/lacuna 
no que se refere em associar ciência, docência feminina e academia, em pesquisas acadêmicas, 
assim como nas publicações investigadas, o que se configura numa tentativa de perpetuação do 
androcentrismo e ainda há uma desarticulação entre essas publicações e outras realidades, tais 
como as de língua inglesa e até mesmo entre a língua portuguesa e as publicações em língua 
espanhola no espaço analisado.  
 
Palavras-chave: Feminismo. Publicações feministas. Feminismo latino-americano. Mulher e 
ciência. Ativismo.  
 

1. Introdução 

 Nossa publicação é um recorte da dissertação de mestrado defendida em maio de 2017 
no Programa de Pós-Graduação em Educação Contemporânea pela Universidade Federal de 
Pernambuco, Centro Acadêmico do Agreste, no Brasil. A investigação intitulada Mulher e ciência: 
interfaces feministas entre conhecimento científico e político na América Latina40 teve como 
objetivo geral conhecer quais as principais interfaces feministas entre conhecimento científico e 
político na produção acadêmica de pesquisadoras militantes da América Latina. O principal 
aspecto trabalho nessa comunicação é exatamente o de mapear as publicações sobre feminismo 
e gênero, na América Latina, que fazem uma articulação entre a temática geral e educação.  
 O universo da investigação foi o espaço da América Latina e sua produção acadêmica 
feminista e militante, no formato de revistas disponíveis online. Nosso trabalho mapeou as 

                                                             
40 Disponível em https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/28025 



 208 

principais revistas acadêmicas feministas de cinco países latino-americanos, nomeadamente de 
Argentina, Brasil, Colômbia, México e Venezuela, e observou a concepção de militância contida 
no ato da veiculação do conhecimento. Desde o princípio tendo por base que são realidades 
distintas, porém, que possuem algumas similaridades constituídas tanto no aspecto histórico 
enquanto o cultural e ainda promovem, em alguns casos, trocas de experiências. 

A fim de operacionalizar a investigação utilizamos uma metodologia de caráter qualitativo, 
baseado em elementos da chamada metodologia feminista (Castañeda, 2008) que consiste, em 
aspecto geral, em combater as homogeneidades e o androcentrismo, além disso, prioriza o ponto 
de vista feminista, com critérios cientificamente válidos, porém que prezam pela 
interdisciplinaridade, valorização da subjetividade e recortes intencionais, haja vista perceber que 
os saberes possuem localização (Haraway, 1995), reconhecendo e categorizando as 
epistemologias feministas, para determinar quais destas são priorizadas nas publicações 
investigadas.  

As publicações periódicas feministas, nos espaços analisados, possuem um forte 
componente político de formação de movimentos sociais ou associações de mulheres que lutam 
pelo fim da opressão. São assim um importante instrumento de veiculação de ideias e debate de 
teorias para concretização de ações práticas em prol da implementação de políticas públicas e 
outras formas de erradicação da opressão patriarcal. Com isso, ressaltamos a relevância destas 
tanto para o espaço acadêmico assim como com a articulação com a sociedade, de modo mais 
amplo. A utilização dos idiomas oficiais de seus países é ao mesmo tempo uma forma de garantir 
esse acesso as publicações realizadas, sobretudo por meio de rede internacional de 
computadores, assim como um instrumento de resistência acadêmica em meio a massiva 
produção da língua inglesa (resultado esse obtido a partir da dissertação citada). 

Nossas conclusões apontam para o fato de que há uma carência/lacuna no que se refere 
em associar educação aos estudos feministas e/ou de gênero no espaço latino americano em 
revistas em língua portuguesa ou espanhola. Esse aspecto ocorre, por diversas questões, 
apontamos a) uma desarticulação entre essas publicações e outras realidades, tais como as de 
língua inglesa e até mesmo entre a língua portuguesa e as publicações em língua espanhola no 
espaço analisado; b) questões de fomento por associações de pesquisa dos países indicados, 
passando pela “aceitação” ou não dos pares e da “substância” teórica que as pesquisas sobre 
feminismo e gênero possuem em algumas realidades, o que pode revelar que a geografia pode 
ser determinante na ideia de qualidade do que se produz enquanto conhecimento. A partir disso, 
abre-se um vasto campo de investigação e de enfrentamento que pode vir a fomentar outras 
tantas discussões e auxiliar, cada uma a seu modo, na eliminação da opressão sexista, em suas 
mais variadas formas de atuação. 
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2. . A construção de um corpus teórico que trate do local 

O entendimento da discussão parte da ideia das relações de gênero nos conceitos 
desenvolvido por Scott (1990: 14) e Lagarde (1996; 2011: 207), pois acreditamos que eles 
possuem em si um cerne de questionamentos e amplitude teórica e prática, enquanto construção 
cultural e que auxiliam a fundamentar as relações sociais. Sobretudo, em sociedades baseadas 
em estruturas patriarcais (política, economia, educação entre outras). Assim sendo, relações 
múltiplas de análise, com diversas categorias fundadas em outras tantas correntes teóricas, assim 
como o elemento de incompletude nos demonstram a grandiosidade dessa perspectiva de análise 
não somente das ciências humanas e sim do próprio conhecimento como um todo, sem procurar 
totalizar ou homogeneizá-lo, no entanto, fruto de autocríticas no interior do próprio movimento 
feminista, o que nos evidencia uma permanente necessidade de reflexão e trabalho, onde nada 
está determinado. Femenías (2007: 13) destaca que há, no cenário analisado, uma ampliação 
tanto teórica quanto metodológica a partir da introdução do conceito, adaptando para uma 
experiência local. 
 As discussões sobre as questões de gênero têm sido abordadas sob várias perspectivas 
e alcançaram maior ênfase, a partir das décadas de 1960 e 1970 (Matos, 2000: 9) com o 
movimento feminista, em sua segunda fase, que, de certa forma, deu estímulo para que se 
desenvolvesse um tipo de ciência na qual fosse visível a contribuição da mulher e, amplamente, 
as demandas que envolvem as discussões de gênero como objeto de estudo. Podemos perceber, 
através das leituras, que essa inclusão do feminino, como objeto de estudos, não significou, 
imediatamente, uma mudança de prisma do saber científico com relação a essa categoria. O que 
demonstra que o patriarcalismo ainda impera/imperava na forma de se produzir saberes. 
Inicialmente as discussões versavam sobre uma espécie de história das mulheres. Porém, com o 
tempo, estas passaram a ampliar, de maneira significativa, suas demandas e acolher o movimento 
feminista assim como as pesquisas de gênero. 

O limite de acesso à educação por parte das mulheres era, muitas vezes, delimitado por 
meio das chamadas funções vitais, que lhes eram atribuídas naquele momento – e não somente 
–, que teriam que exercer, sobretudo o casamento e a maternidade, num processo de 
cristalização de estereótipos. Procurou-se criar um discurso de que fora desse esquema não existe 
espaço seguro para uma dama, para uma mulher considerada de “respeito”, o que já induzia o 
modelo idealizado de mulher, corroborado com aspectos morais e que eram estimulados por meio 
dos processos de transmissão cultural, dos quais a educação (formal ou informal) é um dos 
principais meios. Dessa maneira, poucas foram as figuras femininas (que receberam destaque) 
até aquele período por romperem com velhos preconceitos impostos pela sociedade patriarcal, 
onde podemos somar o colonialismo, como mais um elemento de exclusão dessas figuras. 
Atendendo a um modelo estrutural excludente da concepção que fosse diferenciada daquela 
autointitulada como hegemônica, parâmetro e critério de verdade é que se constitui a prática 
feminista no espaço da América Latina (Gargallo, 2009). 
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Observar como a mulher no interior do espaço acadêmico vem procurando desmistificar 
as discriminações, no que se refere às discussões de gênero, a ampliação e reconhecimento da 
produção acadêmica, fruto dessa procura de rompimento é o que podemos chamar de 
desconstrução do androcentrismo, obviamente que ainda há muito trabalho para sua efetivação, 
no entanto, um caminho importante já foi percorrido. A ideia de capital cultural (Bourdieu, 2007: 
71), ocorre na medida em que o/a investigador/a procura compreender as necessidades das 
crianças em ambiente escolar, que serve enquanto estímulo e acúmulo para sua construção de 
senso crítico e de reflexão da realidade na qual está inserida.  
 Para Lage (2013: 45) a educação formal, o ensino básico mais especificamente, 
estabelece a reprodução do discurso dominante, o que não negligencia as demais esferas, que o 
fazem também. Ratificando a ideia de instituições patriarcais e a tentativa de manutenção dos 
processos de hierarquização. A partir disso, como perceber uma prática pedagógica libertadora e 
os meios utilizados para se alcançar a mesma por parte das/os profissionais envolvidas/os? Já, 
no ensino superior (Rosemberg, 2012), a partir da pós-graduação (Heilborn; Sorj, 2002), a 
pesquisa torna-se uma constante, evidenciando uma maior possibilidade de rompimento. Não 
que necessariamente isso ocorra em todas as realidades, porém, o aprofundamento de questões, 
debates, entre outros meios, proporciona essa visão mais ampla sobre temas nem sempre 
evidenciados. Portanto, podemos evidenciar que a educação, em níveis mais básicos, ainda é 
mais carente que outras realidades e está aí mais um desafio colocado para os movimentos 
feministas. 

Percebendo esse ponto de vista, visualizamos uma reforma, urgente e profunda, no 
processo de ensino, em seus mais variados níveis, versando sobre uma melhor formação 
profissional, além da conscientização das famílias e dos discentes, pois compreendemos esse 
organismo educacional como altamente conectado um com o outro, de maneira que uma 
mudança apenas superficial não alcançaria, de fato, o resultado pretendido. Porém, é essa 
reforma proposta fruto de uma grande mobilização com os mais variados seguimentos sociais 
(Louro, 2014: 92-113). Concomitante a isso é a aniquilação da dominação masculina presente 
nas estruturas basilares da sociedade, o que nos suscita o debate em torno do papel das 
democracias contemporâneas, sobretudo, quando enveredamos por questões de ordem 
econômica, não sendo esse o objeto de nossa discussão no momento. 

Na América Latina, os movimentos sociais, sobretudo os que possuem a agenda de luta 
do feminismo e de gênero, sejam eles grupos de mulheres ou feministas (Gargallo, 2009: 32), 
ao longo do processo de sua constituição, passam a ter papéis decisivos nessas novas formas de 
observação e criação de espaços de discussão e ampliação de políticas públicas que atendam a 
interesses de setores, até o momento, menos favorecidos. Estes possuem tarefa de construir e 
de criticar (Hartsock, 1992: 37). Dessa maneira, procuram efetivar a construção de novos 
cenários sociais, atuando tanto no interior dos espaços constituídos como decisórios, ou mesmo 
em paralelo a estes, numa rede de articulação, com maior ou menor impacto social. 
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3. Revistas acadêmicas feministas: uma análise sobre a produção da América Latina 
 Em nossa pesquisa, procuramos mapear revistas eletrônicas na América Latina que estão 
vinculadas a Instituições de Ensino Superior (IES) ou que possuam, em seu corpo editorial, 
mulheres com atividade docente na academia, estando elas com seus arquivos disponíveis em 
banco de dados online e em língua espanhola ou portuguesa. Estas publicações tratam de temas 
referentes às discussões de feminismo e gênero, todas elas com mais de 10 edições, por 
considerarmos que há algum nível de consolidação de sua veiculação assim como de aceitação.  

Enquanto descritores para nossa pesquisa, procuramos por palavras-chaves em seus 
títulos (5), destacamos aqui apenas o item que trata sobre educação. No entanto, na pesquisa 
geral também trabalhamos ativismo/militância; ciência; conhecimento e feminismo. A partir disso, 
de um apanhado inicial de 35 revistas, acabamos por trabalhar com 11 delas, dos países já 
citados. Estas começam a ser publicadas na década de 1980 e vão até o ano de 2002, descrita 
com mais profundidade na tabela a seguir. 
 
Tabela 1. Revistas pesquisadas destacando as instituições as quais elas estão 
vinculadas, assim como ano de início de edição, quantitativo das mesmas e países 
onde são editadas. 
 
Publicação41 Instituição Início Nº Periodicidad

e 
País 

Revista Mora Universidad de Buenos 
Aires 

1995 21 Semestral Argentina 

La Aljaba: revista de 
estudios de la mujer 

Universidad Nacional de La 
Pampa 

1996 20 Anual Argentina 

Revista Estudos 
Feministas 

Universidade Federal de 
Santa Catarina 

1992 64 Quadrimestral Brasil 

Cadernos Pagu Universidade Estadual de 
Campinas 

1993 48 Quadrimestral Brasil 

Revista Labrys  2002 30 Semestral Brasil 
La Manzana de la 
Discordia 

Universidad del Valle 1981 21 Semestral Colômbia 

Chichamaya Universidad del Atlántico 1984 13 Anual Colômbia 

Debate Feminista Universidad Nacional 
Autónoma do México 

1990 52 Semestral México 

GénEros Universidad de Colima 1993 52 Semestral México 

                                                             
41 Revista Mora (http://genero.institutos.filo.uba.ar/revista-mora); La Aljaba: revista de estudios de la mujer 
(http://www.biblioteca.unlpam.edu.ar/publicaciones/aljaba.htm); Revista Estudos Feministas 
(https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref); Cadernos Pagu (https://www.pagu.unicamp.br/pt-br/numeros); 
Labrys – Estudos Feministas (https://www.labrys.net.br/labrys31/pages/anterior-31.html); La Manzana de 
la Discordia (http://revistas.univalle.edu.co/index.php/la_manzana_de_la_discordia/issue/archive); 
Chichamaya (https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/publicaciones/revista-chichamaya); Debate 
Feminista (https://www.elsevier.es/es-revista-debate-feminista-378); GénEros 
(http://revistasacademicas.ucol.mx/index.php/generos/index); Revista Venezolana de Estudios de la Mujer 
(http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_vem) e Revista Otras Miradas 
(http://www.saber.ula.ve/gigesex/otrasmiradas/). 
 

http://genero.institutos.filo.uba.ar/revista-mora
http://www.biblioteca.unlpam.edu.ar/publicaciones/aljaba.htm
https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref
https://www.pagu.unicamp.br/pt-br/numeros
https://www.labrys.net.br/labrys31/pages/anterior-31.html
http://revistas.univalle.edu.co/index.php/la_manzana_de_la_discordia/issue/archive
https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/publicaciones/revista-chichamaya
https://www.elsevier.es/es-revista-debate-feminista-378
http://revistasacademicas.ucol.mx/index.php/generos/index
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_vem
http://www.saber.ula.ve/gigesex/otrasmiradas/
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Revista Venezolana 
de Estudios de la 
Mujer 

Universidad Central da 
Venezuela 

1996 47 Semestral Venezuela 

Revista Otras 
Miradas 

Universidad de los Andes 
(Mérida) 

2001 12 Semestral Venezuela 

Fonte: Elaboração autoral a partir dos dados recolhidos no banco de dados das publicações. 
 
 Bonder (1994), nos informa sobre uma diversidade de origem dessas publicações na 
América Latina. Para ela, há um certo academicismo na produção oriunda do Brasil, mas, por 
outro lado, aponta a substancial contribuição das Organizações Não Governamentais e centros 
acadêmicos independentes, além de movimentos sociais feministas na Argentina e Colômbia. 
Para tanto, as revistas acadêmicas conseguem impulsionar diversas discussões sobre os estudos 
feministas e de gênero, problematizando-as e fomentando outros estudos, sob múltiplas formas 
de veiculação, o que dinamiza e torna mais didático o ato da difusão, pois são congressos, 
seminários, rodas de diálogos, entre outras. 

As publicações acadêmicas com discussão feminista e de gênero são uma forma de 
engajamento e militância política que ultrapassam os limites das próprias universidades, 
instituições e órgãos de pesquisas, e procuram oferecer informações, dos mais variados 
seguimentos, formas e temas para assim construir uma sociedade baseada na equidade.  

Concordamos com Feminías (2014: 377) quando nos traz a ideia de que “las revistas 
feministas se ocuparon específicamente de la publicación de discursos que teorizaban sobre las 
mujeres e las relaciones entre los géneros, desde una perspectiva crítica a la subordinación 
sexual”. Isso não significa afirmar que as publicações possuem apenas essa vertente, mas que 
elas optam por tal, enquanto posicionamento político. 

A década de 1980 traz esse debate de discussão do feminismo acadêmico de forma 
consistente, com o incentivo oriundo de feministas advindas de movimentos sociais e/ou partidos 
políticos que migraram para as universidades. Esse estímulo fez surgir cursos de graduação e de 
pós-graduação interessados nas dinâmicas e temas relacionados aos estudos feministas e de 
gênero. Podemos observar a criação desses cursos a partir de 1981 no Brasil, na Universidade 
do Rio de Janeiro; em 1983 no México, Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco e El 
Colegio de México; na Venezuela, Universidad Central de Venezuela; em 1987 na Argentina, 
Universidad de Buenos Aires; em 1987 na Colômbia, Universidad Nacional de Colombia (Carosio, 
2009c: 7-8; Santa Cruz, 2013: 10).  
 Argentina, Brasil, Colômbia, México e Venezuela formam o corpus da nossa pesquisa na 
medida em que suas revistas acadêmicas atendem aos critérios expostos anteriormente. Optamos 
por pesquisar duas revistas em cada país mencionado, com exceção do Brasil onde pesquisamos 
três, devido às dimensões territoriais e uma maior quantidade de outras revistas que discutem a 
temática do feminismo e/ou gênero. A partir disso, aplicamos um critério que foi o de tempo de 
publicação, procuramos pelos periódicos mais antigos e com mais números de edições publicados. 
Os dados informados estão dispostos na tabela 1. 
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 Por meio das análises dos dados coletados vemos que a Colômbia é o país investigado 
que possui a revista mais antiga ainda em circulação, datando de início da década de 1980. Os 
demais países têm suas revistas editadas nas décadas seguintes, com destaque para a primeira 
metade da década de 1990, num movimento imediato ao fim dos governos ditatoriais, 
notadamente nos países do Cone Sul e coincide com a oferta de cursos de estudos sobre as 
mulheres.  
 

Tabela 2. Incidência das palavras pesquisadas em cada publicação 
Publicação País Incidência 
Revista Mora Argentina - 

La Aljaba 2 
Revista de Estudos Feministas Brasil 11 

Cadernos Pagu 1 
Labrys – Estudos Feministas - 
La Manzana de la Discordia Colômbia 2 

Chichamaya 2 
Revista Debate Feminista México - 

Revista GénEros 36 
Revista Venezolana de Estudios de la 

Mujer 
Venezuela 3 

Revista Otras Miradas 4 
Fonte: Elaboração autoral a partir dos dados recolhidos no banco de dados das publicações. 

 
 
 A tabela 2 demonstra, de maneira geral, um panorâmica sobre o termo educação em 
cada país em relação à perspectiva de feminismo e/ou gênero nos países analisados. Além disso, 
surpreende-nos o quanto o termo é pouco empregado e, de maneira mais objetiva, pouco 
abordado, o que deixa evidente futuras pesquisas acerca dessas questões que não foram 
abordadas por nossa investigação.  
 Um questionamento latente após as nossas pesquisas foi a da grande produção sobre 
feminismo e gênero que a América Latina produz e difunde, com abordagens micro e macro 
quanto à relação das dimensões geográficas propostas, baseando em temas tão diversos quanto 
sua própria configuração populacional, manifestando, assim, o pluralismo de abordagens. Isso 
demonstra uma capacidade de articulação dessas/es pesquisadoras/es em empreender a 
construção de mundos mais equitativos e de observância de suas próprias relações, além de seu 
papel enquanto mulheres, numa leitura de mundo voltada ao tempo presente, o que estimula 
esse tipo de publicação. 
 Os esforços somados nessas produções trazem não só trabalhos de pensadoras/es latino-
americanos como também contribuições de acadêmicas/os e militantes estrangeiras/os, 
expandindo significativamente a percepção de feminismo e gênero empreendida pelas 
intelectuais feministas da América Latina e ligando as discussões que estão sendo travadas em 
esferas geograficamente distantes das nossas. 
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Porém, vale ressaltar, que, de modo geral, o Brasil, no que se refere à pesquisa e difusão, 
é, dos países pesquisados, aquele que encontra-se numa espécie de contramão dessa relação de 
produtividade. Não pretendemos com isso anunciar ou hierarquizar saberes ou métodos, apenas 
evidenciamos um dado e salientamos nosso ponto de vista por nossa escolha teórica. Apesar de 
ter muitas revistas que discutem o tema, estas, em sua maioria, não fundamentam sua produção 
teórica com a perspectiva do feminismo latino-americano (obviamente com alguns trabalhos que 
traçam essa problemática publicados, nomeadamente alguns dossiers e números avulsos, 
inclusive servindo de material de referência para pesquisas semelhantes as nossas). Essas 
produções abordam temas ligados a pós-modernidade e estudos queer, também discutem 
violência, notadamente vinculada à Lei Maria da Penha, nº 11.340/06 e questionamentos dos 
chamados comportamentos desviantes. A fundamentação das intelectuais brasileiras tem como 
referencial principal Guacira Lopes Louro e Dagmar Meyer, ambas do Rio Grande do Sul e 
outras/os teóricas/os da região Sudeste, como por exemplo, Campinas além do aporte teórico 
anglo-americano e franco com Joan W. Scott, Michelle Perrot, Judith Butler, Sandra Harding, 
Donna Haraway entre outras.  

A concepção de feminismo da maior parte das publicações dessas revistas está atrelada 
a perspectiva anglo-americana e estudos do feminismo franco. Utilizando-nos de uma metáfora, 
o Brasil está de costas para a produção acadêmica feminista da América Latina e voltado às 
academias europeias e estadunidenses e o oposto também procede. Mas, é preciso ressaltar que 
algumas publicações destacadas em nossa pesquisa procuram quebrar esse conceito e 
empreendem esforços hercúleos na tentativa de evidenciar outras práticas e estudos feministas, 
tais como os feminismos dos continentes africano e asiático, este último com abordagens que 
tratam sobre o Oriente Médio ou ainda Extremo Oriente, entre outras discussões, bem como os 
limites atuais das análises feministas, as potencialidades do mesmo e inovações em suas 
problemáticas, salientando a ideia de profunda renovação que o feminismo produz. Além disso, 
as revistas por sua natureza de publicação mais constante, tendem a veicular discussões mais 
imediatas, que ainda não estejam maturadas com intuito do problematizá-las, o que não significa 
dizer que não possuam profundidade teórica ou mesmo não sejam referenciais. Pode ser 
compreendido também a partir da lógica de funcionamento das acadêmicas, sobretudo com os 
programas de pós-graduação que valorizam, em alguns aspectos, mais as publicações em revistas 
além da política de editoração de livros, valores financeiros e outros aspectos. 

Carosio (2009: 1) afirma que, apesar do empenho de grupos feministas em divulgar suas 
ideias, esses conhecimentos ainda são subestimados ou mesmo não reconhecidos por parte da 
esfera acadêmica. Concordamos com Carosio, em primeiro lugar, porque a ciência, por princípio 
é sexista, e ainda possui uma vertente notadamente androcêntrica (Lagarde, 1996; Gargallo, 
2012: 174). O esforço por democratizar a ciência tem sido realizado através de grupos de 
intelectuais feministas, de diversos espaços, com o intuito de desbravar oportunidades para 
colocar em pautas questões feministas no interior do debate científico, tal como o feminismo 
latino-americano, com discussões teóricas que fundamentam outras formas de interpretar o 
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mundo e o próprio feminismo (Valdivieso, 2012: 38). Ou ainda quando alguns/as teóricos/as que 
se enclausuram em dogmatismos que desconsideram os grandes avanços, tanto teóricos como 
sociais e históricos que o feminismo trouxe. Em segundo lugar, porque sendo a ciência concebida, 
constantemente, como eurocêntrica e colonial, haverá, com mais frequência, uma maior 
credibilidade se os teóricos do Norte, global e teórico, estão fundamentando os estudos (Santos; 
Meneses, 2009). Por conta disso, é que os estudos sobre o feminismo latino-americano – e não 
somente estes – rompem duplamente a subalternização colonial imposta (Lugones, 2011). A 
partir tanto de uma atuação social quanto teórica. 
 É também pertinente frisar que muitos desses periódicos investigados, sobretudo nos 
países de matriz hispânica, são frutos de cursos stricto sensu em Estudos da Mulher, formações 
essas que em sua maioria são interdisciplinares, ligadas aos departamentos de ciências sociais e 
das humanidades, e que são vinculados às universidades e centros de pesquisas, grupos, 
coordenações, coletivos, institutos, etc., que se propõem a discutir o conteúdo e rompem com os 
cânones tradicionais que as ciências estabeleceram, quebrando, assim, os paradigmas 
tradicionais de exclusão e isolamento. Carosio (2009: 12-13) salienta a importância dos diálogos 
interdisciplinares como direcionamento de novas formas de discussão e ampliação do feminismo. 
Para tanto nos diz  

Los Estudios de la Mujer/es y de Género han sido inter y 
transdisciplinarios porque ponen el énfasis en la ubicación de los sujetos 
a partir de las relaciones de poder cruzando así los sistemas de clase, 
edad, etnia y raza, lo que lleva a la ruptura disciplinaria, y al 
planteamiento necesario de la interdisciplina. Han trabajado la 
intersección del género con otras dimensiones como las etnias, la raza 
y la sexualidad, incorporando dos valores alternativos: la diversidad y 
la diferencia sin jerarquía y sin hegemonía. 

Dentre os países investigados, o Brasil é o que possui a maior quantidade de revistas, 
dada sua dimensão geográfica, porém de maneira um pouco tardia, se comparado a outras 
realidades que tiveram suas publicações iniciadas na primeira metade de década de 1980.  Outro 
dado demonstrado pela tabela se refere à intensa produção realizada pelo México, com diversas 
publicações sobre educação, seguido por Brasil, Venezuela, Colômbia e Argentina.  

É importante ainda verificar a quantidade de edições publicadas pelo México, onde 
apenas duas revistas pesquisadas possuem, até o momento, 104 edições. A Colômbia, por sua 
vez, apesar de possuir as revistas mais antigas em circulação, contém o menor número de 
edições, somam 34. Esses dados podem trazer diversas questões, algumas delas ligadas ao 
fomento das Instituições de Ensino Superior que produzem as mesmas, além do corpo de textos 
e discussões promovidas nas dadas realidades. 

As temáticas dessas revistas pesquisadas são diversas e variam em cada país, porém 
discussões sobre aborto e sua legalização, sexualidade, corpo, cuidado, estética, prostituição, 
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violência - em seus mais variados aspectos, papel da mulher no espaço político institucional, 
trabalho feminino legalizado - dupla ou tripla jornada, educação não-sexista, maternidade, 
inclusive na adolescência, entre outros, são temas comuns nessas publicações.  
 
4.Considerações finais 
 As conclusões a que chegamos, hora apresentadas, são um retrato do momento 
investigado e que não explicam outros níveis de publicações, tais como livros, revistas em idiomas 
não analisados entre outros.  

Nosso objetivo que é mapear nas publicações sobre feminismo e gênero da América 
Latina quais as que articulam a temática geral com educação, sistematizando um pouco melhor 
os dados adquiridos, apresentado durante nossa análise de dados. Podemos concluir, a partir dos 
dados expressos na tabela 2, que México e Brasil possuem a maior quantidade de artigos em 
revistas feministas que buscam traçar novos caminhos para a educação e de como ela, enquanto 
processo institucionalizado, pode servir como elemento de emancipação humana, de promoção 
da igualdade entre os seres vivos e de equilíbrio planetário, além da ideia de autoconhecimento 
ou autoestima. Mesmo assim, se comparados aos demais temas que foram verificados, 
percebemos que a educação ainda não é o foco dessas revistas, sendo mais um caminho 
apontado por nós a ser pesquisado em futuras análises. O que nos indica a ausência de uma 
publicação periódica específica que articule feminismo e/ou estudos de gênero em educação. 

O sistema social baseado na dominação masculina implica uma profunda multiplicidade 
de feminismos o que, contraditoriamente facilitam e dificultam algumas ações. Pois, podemos 
compreender que o primeiro colabora na medida de procurar analisar vários aspectos, ampliando 
a temática, o segundo porque atomiza a discussão, criando empecilhos para associação em 
algumas situações, sendo essa perspectiva criticada por algumas/alguns teóricos. Inclusive, um 
dado que necessita salientar é que não há, até o momento, nenhuma plataforma que identifique 
as publicações feministas na América Latina, por diversos fatores, destacamos aqui o acesso a 
indexadores, a utilização de idiomas menos usuais no mainstream acadêmico, além de políticas 
internas, seja das publicações ou dos países onde estão sendo desenvolvidas. 

A não publicação de textos com a terminologia educação não significa expressar que não 
exista essa conotação inserida com um outro formato ou conceito. Contudo, ressaltamos o desafio 
que é implementar em contextos sócio-políticos tão diversos um processo educacional de cunho 
não-sexista que valorize a muldimensionalidade, a multiculturalidade e promova uma efetiva 
experiência de emancipação, onde se combata a violência e estimule a liberdade de todas as 
pessoas independentemente de suas orientações, desejos e afetos. 
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