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Objetivos e relação com a temática do colóquio 

Este grupo de trabalho (GT) propõe reunir textos acadêmicos e relatos de experiências técnicas 

ou populares sobre a maneira como, em diferentes contextos, sujeitos políticos emergem na 

defesa de um duplo projeto de feminismo e agroecologia. Pretende colocar em diálogo 

diferentes tipos de conhecimentos produzidos sobre estes processos em âmbito local, regional, 

nacional ou global, para demonstrar seus pontos em comum, em particular com relação ao 

reconhecimento do trabalho, do cuidado e dos comuns, mas também de suas diferenças. Visa 

aprofundar o conjunto de conhecimentos existentes em alguns países, em particular o Brasil 

(Siliprandi, 2009 ; Jalil, 2013 ; Butto et al., 2014 ; Nobre et al. 2015, Guétat-Berbard e Prévost, 

2016 ; Filipak, 2017 ; Hillenkamp & Nobre, 2018) e ampliar este questionamento a novos países 

ou contextos. Este GT presta uma atenção especial à maneira como a agroecologia integra a 

ação política de mulheres no interior de organizações e movimentos sociais rurais mistos, onde 

podem ser utilizadas em campos de discursos e práticas políticas que buscam a unidade destes 

movimentos ou organizações en nome da classe trabalhadora.  

Questões teóricas, metodológicas e empíricas 

As contribuições poderão se orientar em função de um ou vários dos quatro eixos abaixo 

apresentados. 

1. Em que medida os projetos da agroecologia e do feminismo suscitaram a emergência 

de sujeitos políticos em diferentes contextos? Quem são estes sujeitos? Quais são os 

nomes por elas e eles utilizados localmente para se referir a seu projeto político e qual 

o significado destes termos? Através de quê espaços de interlocução política e de quê 

tipo de interações com atores sociais no seu entorno ganham seus nomes – como, por 

exemplo, a categoria identitária de trabalhadoras rurais no Brasil – e se desenvolvem 

de forma capilar e dinâmica? Em que medida os projetos políticos de agroecologia 

integram a contribuição das mulheres ao trabalho e aos conhecimentos em matéria de 

agricultura, cuidado (cuidado de outras pessoas e da natureza) e defesa dos comuns? 

Quais são, em particular, as relações entre mulheres e agrobiodiversidade e em quê 

medida a temática dos “direitos territoriais” compõe sua agenda política ? Quais são as 

outras possíveis prioridades contidas nestes projetos? Como se posicionam em relação 

aos modelos dominantes de agricultura, gestão ambiental e de gênero? 



2. A agroecologia tem integrado diversas ações políticas de mulheres no interior de 

diferentes organizações e movimentos sociais (autônomos e mistos). Nesse sentido, 

problematiza-se: Como essas ações são utilizadas como dispositivo na construção de 

estratégias de reconhecimento e legitimação de suas lutas, num campo de discursos e 

práticas políticas universalistas e androcêntricas? Como compreender os sentidos que 

elas atribuem a essas ações na perspectiva de construir a agroecologia e o feminismo 

como parte integrante do seu projeto de sociedade? E enfim, como suas vozes 

femininas, através da agroecologia, tem desafiado modelos socioeconômicos, políticos, 

epistemológicos e culturais hegemônicos? 

3. Estudos têm apontado a existência de modos específicos de atuação política das 

mulheres na agroecologia, tanto em relação às formas de organização (nos movimentos 

autônomos e mistos), como em relação às formas de mobilização e de ação política 

(encontros, marchas, protestos,  participação nas políticas públicas, etc.). Contudo, as 

análises parecem deixar escapar os processos, em geral, silenciosos e não 

contestatários, nos quais problemas cotidianos das agricultoras nos locais onde vivem, 

como por exemplo, acesso á água, alimentação, defesa dos bens comuns e dos 

ecossistemas, são transformados em questões políticas. Identificar, resgatar e 

compreender esses processos se constitui num dos eixos de questões trazidas para esse 

GT. 

4. Qual a relação entre a constituição de sujeitos políticos da agroecologia e do feminismo 

e as práticas econômicas nos territórios? Como estes dois tipos de ação se articulam no 

âmbito dos territórios ou em âmbitos maiores? 

O GT buscará abordar, por um lado, a atuação das mulheres a partir de suas atividades 

“produtivas” na agricultura familiar e camponesa, sem perder de vista o envolvimento 

delas no campo da reprodução social, uma vez que parte-se do pressuposto de que as 

atividades de cunho “produtivo” e “reprodutivo” são imbricadas na rotina diária das 

mulheres agricultoras. O entendimento do campo “produtivo” é bastante elástico, 

englobando uma apreensão sobre os diversos espaços pelos quais as mulheres 

transitam ao exercerem seus diversos “trabalhos”.  

Por outro lado, o GT questionará a visão preconcebida segundo a qual as práticas 

econômicas necessariamente precedem os processos de politização e estariam 

diretamente neles representadas. De que maneira e em que condições a politização 

ressignifica, inspira e transforma as práticas existentes? E finalmente, quais são as 

lógicas próprias de cada um destes dois processos, político e econômico, e quais são os 

desencontros e mesmo as contradições existentes entre eles? 

5. Quais são as condições a médio e longo prazo para a emergência e consolidação de 

sujeitos políticos que promovem a perspectiva da agroecologia e do feminismo? Em 

quais períodos históricos se enraízam estes sujeitos? Quais alianças fundamentais, 

internas e externas, foram estabelecidas em diferentes momentos de sua história? 

Como o conteúdo de suas demandas ou propostas e suas formas de ação evoluíram ao 

longo do tempo? Que tipos de relação foram estabelecidos com o Estado ou governos 

locais (oposição, colaboração, cooptação,...) e com que resultados ou consequências? 

Por fim, qual a posição destes sujeitos na conjuntura política atual nos diferentes 

contextos? 
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