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Nas experiências agroecológicas a organização das mulheres, tem apresentado demandas, 

relacionadas a questões voltadas para as relações de poder, seja na abordagem sobre divisão 

sexual do trabalho, a valorização de suas atividades sobre soberania e segurança alimentar 

seja para o autoconsumo, seja para a comercialização de excedentes. Este grupo se propõe a 

refletir sobre o trabalho associado vivenciado pelas mulheres em processos de transição 

agroecológica, que enquanto protagonistas destas experiências implicam em transformações 

que se juntam ao enfrentamento ao patriarcado e às lutas por igualdades de direitos e 

autonomia. a partir das contribuições da economia feminista. O objetivo central é perceber 

em que medidas as relações estabelecidas no trabalho contribuem, a partir das análises 

acadêmicas e das práticas sociais, para as transformações operadas na realidade: das relações 

sociais de gênero; das dinâmicas feministas; do resgate da noção de comum enquanto bem e 

princípio político, e da problematização das fronteiras do trabalho produtivo e reprodutivo. 

 

As contribuições ao GT podem se orientar nos seguintes eixos: 

Eixo 1 – Feminismos, Agroecologia e Economia solidária: por onde caminham as reflexões 

conceituais? 

  

Os conceitos de agroecologia e economia solidária foram em grande parte historicamente 

construídos a partir de uma ótica europeia e colonial. Nossa perspectiva é de perceber as 

dinâmicas e reflexões que têm sido feitas a partir de uma lógica descolonial que imprime as 

marcas latino-americanas aos conceitos. Em especial, no Nordeste brasileiro a economia 

solidária e a agroecologia estão intrinsecamente ligadas às práticas do campesinato. Qual o 

papel das mulheres nesta construção? Como podemos redefinir os conceitos; contribuindo 

para o fortalecimento de epistemologias do sul? Em que medida tais conceitos se relacionam 

e contribuem para processos emancipatórios das mulheres na sua relação com a natureza e o 

patriarcado? 

  

Eixo 2 – Metodologias de trabalho: o papel da educação popular e da pedagogia feminista 

na transformação das práticas das mulheres em agroecologia e economia solidária 

  

Diferentes experiências educativas populares têm orientado as reflexões das mulheres nas 

temáticas deste GT pois para além do debate conceitual é essencial refletir sobre as 

abordagens metodológicas. Em que medida a educação popular e a pedagogia feminista têm 



contribuído para o fortalecimento de uma epistemologia que fortalece a luta pela igualdade de 

direitos das mulheres? O que tais práticas educativas e suas metodologias trazem de 

novidade, limites e dificuldades? Como se dá a construção de conhecimento, considerando a 

interculturalidade no diálogo de saberes? Como a ATER considera as temáticas centrais deste 

GT na condução de processos de construção do conhecimento junto às mulheres? Que 

caminhos as vivências agroecológicas experimentadas pelas mulheres apontam para a 

construção de uma economia mais inclusiva, sobretudo, no mundo do trabalho?  

 

 Eixo 3 – Feminismos, agroecologia e economia solidária na construção do comum enquanto 

bem e princípio político 

  

A economia solidária e a agroecologia, quando articuladas, são potentes instrumentos de 

transformação social, que evocam uma compreensão de corresponsabilidade e de 

reciprocidade questionando modelos de organização da sociedade, pautados pela opressão 

dos sujeitos, exploração e expropriação da natureza e do trabalho. Este questionamento tem 

apontado para a defesa de bens comuns e do comum enquanto princípio político de 

identidades em relações territoriais. Em que medida esta articulação permite uma estratégia 

territorial conectada aos princípios do bem viver, interferindo no redesenho de políticas 

públicas que incorporem as lutas feministas? Que contribuição as experiências das mulheres 

trazem para a reprodução ampliada da vida como central na organização econômica? 
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