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A organização de sistemas alimentares urbanos têm crescentemente despertado a atenção e o interesse 

de setores da sociedade historicamente menos envolvidos com as práticas, lutas e políticas públicas 

relacionadas à agricultura e à alimentação. Esta agenda de debates tem aproximado trajetórias e 

narrativas que há tempos atuam em frentes diversas, como a agroecologia, a agricultura urbana, a 

agricultura familiar, o direito humano à alimentação adequada, o feminismo, a produção e a gestão 

dos bens comuns, o direito à cidade e o próprio planejamento urbano, dentre outras. 

 

A incorporação da perspectiva agroecológica pelas organizações e movimentos urbanos amplia o 

escopo político e conceitual, bem como a necessária noção de justiça social que deve ser incorporada 

na construção de sistemas alimentares, na produção do espaço urbano e no fomento da economia local 

e regional. 

 

As mulheres resistem nos territórios urbanos produzindo comida de verdade e comercializando de 

forma solidária, ao mesmo tempo que lutam contra a opressão e violência sobre seus corpos. Esses 

corpos são também territórios de resistências, violados diariamente pelo patriarcado e pelo 

capitalismo na injusta divisão sexual do trabalho, que separa e hierarquiza o tempo de trabalho 

produtivo sobre o trabalho de reprodução, sujeitando as mulheres aos fardos da jornada dupla e da 

invisibilização dos esforços não-mercantis, relativos ao cuidado, ao lazer e às necessidades pessoais. 

São múltiplas e diversas as identidades e ancestralidades das mulheres que atuam nos sistemas 

agroalimentares urbanos, usualmente invisibilizadas e marginalizadas. 

 

Em várias cidades do norte e do sul global, existem iniciativas implementadas por organizações da 

sociedade civil e pelo poder público que podem ser melhor compreendidas e articuladas. 

Particularmente interessam as experiências do trabalho reprodutivo, envolvendo o cuidado e a gestão 

dos bens comuns necessários à subsistência, que são usualmente negligenciadas no viés economicista 

predominante nas análises e políticas de abastecimento alimentar dos centros urbanos.  

 

O GT "Feminismo, Agroecologia e o Comum na Construção de Sistemas Alimentares Urbanos" tem 

como principal objetivo refletir sobre as especificidades das práticas e teorias feministas e 

agroecológicas nos territórios urbanos e metropolitanos, que indicam caminhos para a construção de 



sistemas alimentares mais justos e sustentáveis. Busca também reunir coletivos, agentes públicos e 

redes brasileiras ou internacionais para identificar e aprender com experiências existentes e construir 

novas conexões para a organização de sistemas alimentares agroecológicos em regiões metropolitanas 

brasileiras, enfatizando: 

 

. Quem são as mulheres protagonistas das práticas agroecológicas e como essas práticas influenciam 

suas vidas nos territórios urbanos/metropolitanos?  

 

. Como as práticas agroecológicas das mulheres contribuem para a construção da sua autonomia e 

liberdades, assim para a construção de territórios urbanos/metropolitanos? 

 

. Como a reafirmação da produção agroecológica, a gestão de recursos comuns e a comercialização 

solidária em territórios urbanos representam uma resistência às tendências capitalistas hegemônicas 

de controle da terra, como alternativas emancipatórias de reestruturação territorial e reprodução 

ampliada da vida? 

 

. Quais são as temáticas atuais que indicam maior potência para a organização das mulheres nos 

territórios urbanos, especialmente com as juventudes? Agricultura urbana, plantas medicinais, 

conhecimentos tradicionais, espiritualidade, segurança alimentar, agrobiodiversidade, produção do 

comum, construção social de mercados? 

 

. Como as experiências de redes articulam as práticas agroecológicas e a organização social das 

mulheres nos territórios urbanos, tanto para fortalecer a produção e comercialização em pequena 

escala, como para enfrentar diferentes expressões de violência e conflitos territoriais com outras 

atividades econômicas e de preservação ambiental? 

 

. Como as experiências no campo do planejamento urbano, que articulam usos agrícolas em áreas 

urbanas, podem construir outras relações entre natureza e urbanização e reforçar a função social da 

terra, premissa básica para a soberania alimentar e o direito à cidade? 

 

 


