
GT 03 -  Feminismos, Ancestralidade e Agroeocologia 

 

Coordenação:  

Técnica: Luana de Brito, técnica e graduanda em Ciências Sociais -UFRGS.  

 

Agricultora: Luíza Cavalcanti, feminista, referência de mulher negra na agroecologia, agricultora e gestora do Sítio 

Agatha 

 
 

“A agroecologia sempre fez parte da negritude, dos povos negros. Nosso jeito de viver, de fazer, de se relacionar 

uns com os outros e com a natureza sempre foi um modelo agroecológico.” 

 

(Luiza Cavalcante) 

 

O feminismo não é constituído por uma única história, mas por uma multiplicidade de histórias, algo que levou Ella 

Shohat (Maluf e Costa, 2001) a afirmar que devemos falar em feminismos no plural, pois não se trata de um monólito 

homogêneo. Como um campo marcado por disputas, em sua história oficial o feminismo perfila-se junto a uma 

narrativa eurocêntrica e a categoria gênero historicamente foi utilizada de forma restrita, ainda quando associada ao 

recorte de classe, obscurecendo ou subordinando todos os outros “Outros” – enquanto as feministas de países ditos 

periféricos e racializadas reivindicavam teorias próprias, criticando os universalismos que equivocadamente 



homogenizam as mulheres. 

 

Quando refletimos sobre a construção social do “Outro”, nos remetemos às denúncias de intelectuais negras como 

Grada Kilomba (2008), que cita Lola Young ao dizer que a mulher negra inevitavelmente “serve como Outro para 

Outros sem ter status suficiente de ter um Outro para si”. E bell hooks (1984) já havia dito: “somos o grupo que não 

foi socializado para assumir o papel de explorador/opressor, na medida em que não nos é permitido nenhum Outro 

institucionalizado que possamos explorar ou oprimir”. Ou seja, somos o Outro de todo mundo e não há Outro para 

nós – e na verdade nem nos interessa que haja pois somos nós mesmas quem nos autorizamos (Monteiro, 2018). É 

no comprometimento de restituir a humanidade e o reconhecimento do protagonismo àquelas que foram impelidas 

a esse não-lugar que se situa a proposta do presente GT. 

 

Ao nos referimos à importância de reposicionar a importância de sujeitos políticos invisibilizados na construção da 

Agroecologia, reposicionamos todo o debate em torno dos paradigmas e eixos estruturais dos processos de 

dominação e também de resistência. Aqui ressaltamos a urgência de valorizar e visibilizar as referências afro-

indígenas no enfrentamento às estruturas desiguais de concentração de recursos e poder. No país que foi o último 

das Américas a abolir a escravidão, que recebeu a maior quantidade de população sequestrada de África, e que 

atualmente avança na ofensiva contra os povos originários e tradicionais, o desafio de articular produções teóricas 

e reflexões em torno dos nossos próprios referenciais epistêmicos, que dialoguem diretamente com nossas raças, 

etnias e territórios, se faz mais que necessário. É preciso reparar o apagamento intelectual e político a que estiveram 

submetidas as populações negras e indígenas numa sociedade organizada racialmente, em especial as mulheres. 

 

No Nordeste brasileiro, em Alagoas, na Serra da Barriga, Zumbi dos Palmares liderava uma revolução quase 200 



anos antes de Karl Marx escrever “O Capital”. No entanto, ainda operamos majoritariamente sob bibliografias, 

conceitos e pensamentos eurocentrados. Segundo as tradições, uma das principais lideranças de Palmares foi a avó 

de Zumbi, chamada Aqualtune, uma princesa africana que liderou uma força de dez mil homens na Batalha de 

Mbwila (situada no atual país de Angola). Mas, se lançarmos uma pesquisa rápida atualmente no Google sobre 

“mulheres negras e agroecologia”, não encontraremos um único texto a respeito do tema, à exceção de algumas 

breves entradas que dedicam menos uma linha ou duas para falar sobre a participação das mulheres negras e 

indígenas no IV ENA (Encontro Nacional de Agroecologia), ocorrido em Belo Horizonte-MG, de 31 de maio a 3 

de junho de 2018. 

 

Pois o ano de 2018 – ano em que mataram Marielle Franco: Quem a matou e quem mandou matar? Seguimos 

exigindo respostas – tem sido marcado pela forte atuação política das mulheres negras 

brasileiras. E no movimento agroecológico as mulheres negras e indígenas, principais guardiãs e produtoras dos 

saberes e práticas ancestrais, começaram também a se organizar em torno do lema “Se tem racismo, não é 

agroecologia”, tendo demarcado através de um impactante ato público performado no encerramento do IV ENA 

que a luta agroecológica será anti-racista ou não será. O GT “Feminismos, Ancestralidade e Agroecologia” nasce 

dessa articulação feminista afro-indígena agroecológica e tem como objetivo visibilizar as múltiplas expressões dos 

feminismos e de resistência das mulheres, além de refletir coletivamente sobre como os referenciais e as práticas 

ancestrais estão articulados por diversas mulheres racializadas no protagonismo da construção agroecológica em 

nossos territórios. 

 

A partir disso, provocamos: 



 

- Como as mulheres negras e indígenas têm produzido os sistemas alimentares e quais as práticas ancestrais 

articuladas por elas em suas práticas, a exemplo das sementes de milho, feijão e outros alimentos que foram trazidas 

nos cabelos das mulheres negras sequestradas de África? 

 

- Desde perspectivas ancestrais negras e indígenas, qual o papel do alimento em nossas diversas culturas, a exemplo 

da sacralização dos alimentos nos terreiros de candomblé brasileiros? 

 

- Segundo a intelectual baiana Carla Akotirene (2018), a interseccionalidade permite às feministas criticidade 

política a fim de compreenderem a fluidez das identidades subalternas impostas a preconceitos, subordinações de 

gênero, de classe e raça e às opressões estruturantes da matriz colonial moderna. Evocando a nossa heterogeneidade, 

como a interseccionalidade se faz presente nos discursos e práticas agroecológicas? 

 

- Refletindo a inter-relação entre nossos corpos racializados e nossos territórios, quais as táticas construídas pelas 

mulheres para enfrentamento do modelo de desenvolvimento colonialista? Aqui  se considera desde as tranças nagô 

feitas no intuito de desenhar mapas, usando os cabelos para encontrar caminhos para os quilombos, até a produção 

de saúde a partir das subjetividades desses trançados de cabelos, táticas e afetos. 

 

- Quais os significados do comum e da comunidade em torno dos quilombolos, da identidade quilombola e das 

estratégias de aquilombamento? Lembrando que, segundo Beatriz Nascimento (1989), “o quilombo é uma história. 

Essa palavra tem uma história. Também tem uma tipologia de acordo com a região e de acordo com a ordem do 

tempo, sua relação com seu território. […] A  terra é o meu quilombo, meu espaço é o meu quilombo. Onde eu 



estou, eu estou. Onde eu estou, eu sou”. 

 

- Como tem se dado a apropriação e a negação dos conhecimentos das mulheres negras e indígenas e quais têm sido 

os caminhos de enfrentamento ao epistemicídio desses saberes? Considerando que por epistemicídio se configura, 

segundo Sueli Carneiro (2005), “a negação aos negros da condição de sujeitos de conhecimento, por meio da 

desvalorização, negação ou ocultamento  das contribuições do Continente Africano e da diáspora africana ao 

patrimônio cultural da humanidade; pela imposição do embranquecimento cultural”. 

 

- Como a construção de uma ética do cuidado entre as mulheres negras e indígenas se opõe às relações colonialistas 

e neoliberais de extrativismo, violência e individualidade? Luiza Cavalcante, intelectual negra e agricultora 

pernambucana, cunhou o conceito de sociotoxinas para debater os envenenamentos em nossas subjetividades e a 

necessidade de pautar outros modelos relacionais possíveis, coerentes com o projeto político agroecológico. 

 


