
Texto Convocatório para os Intercâmbios do III CIFA – Colóquio Internacional 

Feminismo e Agroecologia 

 

Grupo de Mulheres Sementes da Terra - RN 

 

Localização: Assentamento Mauricio de Oliveira, Município de Açu no Estado do Rio 

Grande do Norte  

 

Histórico do grupo 

O Assentamento Maurício de Oliveira em Açu surgiu da luta pela terra. Em 2004 as 

famílias ocuparam a terra, construindo um acampamento, contando com a assessoria da 

CPT. 

Nesse processo de discussão, formação e luta, se constitui em 2005 o Grupo de 

mulheres Sementes da terra, a partir da realização de reuniões, encontros de formação, 

oficinas. Desde o acampamento, as mulheres começaram a participar de encontros de 

mulheres e da Marcha Mundial das Mulheres. O processo de auto-organização 

fortaleceu a compreensão da importância da participação delas na luta pela terra, bem 

como, garantiu a participação efetiva delas nesse processo. 

A conquista da terra veio entre 2006 e 2007 e em 2008 iniciaram o processo de 

construção das casas. O grupo participa ativamente da associação desde o início do 

assentamento. 

Antes do contato com a agroecologia, a maioria das famílias – incluindo as mulheres-, 

trabalhavam como assalariadas nas empresas de fruticultura irrigada da região.  

A introdução do debate sobre agroecologia tem início quando o acampamento se torna 

assentamento. A partir daí, são realizadas oficinas sobre produção agroecológica, 

capacitações, intercâmbios de experiência, introdução ao debate sobre sementes 

crioulas.Na comunidade, foram executados projetos de assessoria, de fortalecimento da 

produção dos quintais, construção de viveiro de mudas. Nesse processo, as mulheres 

tem sido protagonistas na realização das experiências. Elas consideram que a 

participação em ações formação e intercâmbios que tiveram a oportunidade de 

participar, começaram a sonhar com os quintais produtivos, que hoje é uma realidade. O 

Sementes da terra possui um viveiro de mudas que produz mudas para o assentamento e 

para outras comunidades. Com a experiência construída, o grupo recebe muitos 

intercâmbios na comunidade, bem como, são convidadas para falar da experiência em 

atividades externas. 

A auto-organização do grupo de mulheres Sementes da terra articulada a luta pela terra, 

a construção de políticas públicas para as mulheres, acesso a direitos, produção 

agroecológica e conquista da autonomia. Elas demandam a ampliação do número de 

mulheres envolvidas nas experiências e uma maior diversificação produtiva e 

sustentabilidade econômica. 



Programação 

 

Roteiro 

Início: passeio na comunidade em que a experiência visitada está envolvida. A intenção 

é conhecer o agroecossistema e as conquistas do grupo de mulheres.  

 

Segundo momento: Realizar uma roda de conversa na associação ou embaixo de 

árvores, terá atividades de entrosamento com apresentação do objetivo da atividade e 

das(os) participantes. Em seguida, será relatado o histórico do grupo de mulheres da 

comunidade com um foco para a organização das mulheres no feminismo e na 

agroecologia.  

 

Terceiro momento: socializar o que foi observado e troca de sementes, mudas, símbolos 

de lutas como bandeiras camisetas, ou objetos significativos do momento.  

 

Quarto momento: Finalizar a socialização com um lanche coletivo preparado pelas 

mulheres da comunidade, com a diversidade e cultura alimentar local. Encerrar com a 

fala de uma das mulheres do grupo abordando o futuro e os encaminhamentos das/dos 

participantes. 

 

INFORMAÇÕES QUE PRECISAMOS SABER: 

Saída do Recife: Dia 12 de abril 

Visita à experiência: Dia 13 às 9h. 

Retorno para Recife dia 14 pela manhã 

Tempo de Deslocamento: 8 horas de viagem 

Vagas: 25 pessoas 

Custos de alimentação: R$ 5,00 (lanche); R$ 25,00 (almoço); R$25,00 (jantar) 

Hospedagem: R$. 60,00  

Custo total: R$ 115,00 

Responsável: Ivy (Centro Feminista 8 de Março) 

 


