
Texto Convocatório para os Intercâmbios do III CIFA – Colóquio Internacional 

Feminismo e Agroecologia 

 

Marcha pela Vida das Mulheres e pela Agroecologia do Polo da Borborema - PB 

 

Desde 2003, formou-se uma comissão denominada de Saúde e Alimentação1 no Polo da 

Borborema que passou a coordenar o trabalho de experimentação e formação das mulheres 

agricultoras, partindo do conhecimento e das práticas organizadas no arredor de casa – como 

é localmente denominado o quintal peridoméstico. 

A ação do Polo parte do princípio de que as desigualdades nas relações de gênero constituem 

um obstáculo para a plena incorporação da agroecologia e, ao mesmo tempo, entende que a 

agroecologia pode se constituir um instrumento importante de superação dessas 

desigualdades. É assim que vem trabalhando firmemente no empoderamento das mulheres 

agricultoras por meio de um intenso processo de inovação técnica, sócio-organizativa e 

política, tendo como base os seguintes princípios metodológicos: - Valorização do 

conhecimento local; - Leitura compartilhada da realidade, estudos que promovem a 

mobilização, a valorização e a construção de conhecimentos; - Estímulo à experimentação 

técnica e social; - Estímulo ao intercâmbio e à dinâmica de agricultura à agricultora; - Estímulo 

à sistematização de experiências; - Gestão coletiva de recursos como instrumento de inserção 

econômica (Fundos Rotativos Solidários). 

O debate sobre as relações de gênero a partir de uma perspectiva feminista é construído por 

dentro da rede de experimentação e a partir da prática das agricultoras. Para promover 

mudanças profundas na cultura patriarcal que normatiza a vida no campo, há dez anos, o Polo 

da Borborema e a AS-PTA Agricultura Familiar e Agroecologia vêm organizando momentos de 

denúncia e de grande visibilidade pública das desigualdades das relações entre homens e 

mulheres, principalmente no mundo rural, promovendo a Marcha pela Vida das Mulheres e 

pela Agroecologia. 

A primeira edição regional da Marcha aconteceu no ano de 2010, no município de Remígio e 

contou com a participação de 900 mulheres de 14 municípios. No ano seguinte, em 2011, foi 

realizada a II Marcha no município de Queimadas. Nessa edição, contou-se com a participação 

de 1800 mulheres da região do Polo. Em 2012, a Marcha foi realizada no município de 

Esperança com a participação de 1500 mulheres. A IV Marcha foi realizada em Solânea com a 

participação de 3 mil mulheres. A VI Marcha foi realizada em Massaranduba com a 

participação de cerca de 4 mil mulheres. E de 2015 a 2018, a sexta edição em Lagoa Seca, a 

sétima em Areial,a oitava, em Alagoa Nova e a nona edição em São Sebastião de Lagoa de 

Roça, levaram às ruas mais de 5 mil mulheres agricultoras a cada ano. 

Cada edição da Marcha é precedida por um intenso processo de formação sobre feminismo. 

São realizadas sistematizações de experiências, encontros municipais para o debate e o 

aprofundamento de questões como a invisibilidade do trabalho da mulher, a ausência de 

                                                             
1 Para melhor gestão do Programa de Formação em Agroecologia, o Polo da Borborema se organiza 

em Comissões Temáticas: Água, Sementes, Criação Animal, Cultivos Ecológicos, Mercado e Saúde e 

Alimentação 



mobilidade social, a falta de domínio sobre o dinheiro, as poucas oportunidades de lazer, a 

divisão sexual do trabalho, a participação social e política, o acesso as políticas públicas, 

diversidade sexual, cultura do estupro, as discriminações e violências, enfim, as diversas 

facetas das manifestações das relações de dominação patriarcal na família e na sociedade. 

 

Programação:  

Início da experiência às 9h com Roda de diálogo para apresentação da experiência da 

Marcha Pela Vida das Mulheres, e a mostra do vídeo documentário sobre o trabalho 

das mulheres do Polo da Borborema “Minha Vida é no meio do Mundo”. Término da 

atividade às 17h.  

 

INFORMAÇÕES QUE PRECISAMOS SABER: 

Saída do Recife: Dia 12 de abril 

Visita à experiência: Dia 12, das 9h às 17h.  

Retorno para Recife Dia 13 

Tempo de Deslocamento: 3h30 de viagem 

Vagas: 25 pessoas 

Custos de alimentação: R$ 52,00  

Hospedagem: Hotel Village Confort– Diária R$ 158,00 

Responsável: Adriana Galvão (ASPTA) 

 

 


