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Esse GT auxilia na compreensão e reflexão sobre feminismo e agroecologia no contexto 

do trabalho, cuidados e bens comuns, pois pretendemos destacar o protagonismo 

feminino no resgate da sabedoria ancestral e processos de cura da Terra e dos seres que 

a habitam. Entendemos as mulheres como detentoras de saberes e práticas produtivas e 

alimentares ancestrais se colocam em um lugar de ação, na acepção que Strathern 

confere à agência, no sentido de construção de relações, e em um lugar de poder. Nesse 

processo, as mulheres são lideranças nas lutas por direitos e pela defesa da natureza, de 

seu uso racional e sensível e em sua condição de bem comum. Na agroecologia as 

mulheres se fortalecem na construção de processos coletivos, no respeito e diversidade 

de meios e modos de vidas locais, como a agricultura, processamento dos alimentos, 

fitoterapia, festejos celebrativos, dentre outras práticas.  

 

Este grupo de trabalho se propõe a dialogar sobre as conexões entre os processos e 

práticas de comunicação e cultura para o fortalecimento dos feminismos e da 

agroecologia, enfocando pesquisas e experiências desenvolvidas em diferentes 

territórios a partir da ação e organização das mulheres, seja no contexto de povos ou 

comunidades tradicionais; dos movimentos populares e/ou sociais; nos sindicatos de 

trabalhadores e trabalhadoras rurais; nas pastorais, ONGs (organizações não 

governamentais) e demais organizações engajadas na construção da agroecologia. 

 

Nesse GT serão aceitos estudos e experiências sobre as diferentes estratégicas de 

comunicação popular como rádio, televisão, jornais, revistas, internet e redes sociais, 

bem como manifestações e expressões culturais ligadas aos modos e meios de vida das 

mulheres no Brasil e na América Latina, considerando feminismos e a agroecologia. 

 



 Desse modo, serão priorizados estudos e experiências que tratem da cultura enquanto 

práxis social, ou seja, a cultura como parte da reprodução da vida humana em 

sociedade. Para isso, sugerimos os estudos tratem dos seguintes eixos: 

- Cultura como dimensão significante de todas as esferas da vida social, como expressão 

simbólica de diferentes experiências produzidas em um contexto cultural que tem o 

território como seu elemento fundante;  

 - Cultura na agroecologia ou a agroecologia enquanto cultura, entendendo que essa se 

expressa nos saberes dos povos nos diferentes territórios, na estreita associação com 

seus modos de vida, as estratégias de convivência e relação com a natureza, suas 

crenças, cantos e moradas. 

- Cultura articulada à Comunicação, pois a comunicação é capaz de dar movimento às 

vozes que vem dos territórios, tecendo anúncios, ajudando a demarcar os espaços e a 

mostrar as resistências que emanam do povo, sua criatividade e ação. Sempre que 

necessário também faz denúncias, do que oprime o povo, do que dificulta e impede a 

construção da agroecologia. 

 


