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SEMINÁRIO CONEXÕES IV: 
Feminismo, Campesinato e Luta de Classes 

 
 O grupo de pesquisa Modos de Produção e Antagonismos Sociais (MPAS),  em parceria com o 

Curso “Residência Agrária: Matrizes Produtivas da Vida no Campo”, a Escola Nacional Florestal 

Fernandes (ENFF), o Movimento de Mulheres Camponesas (MMC), o Movimento dos Pequenos 

Agricultores (MPA), o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), e a Via Campesina, 

promovem o Seminário Conexões IV: Feminismo, Campesinato e Luta de Classes, a ser realizado no campus 

de Planaltina, da Universidade de Brasília (UnB), Distrito Federal, durante os dias 15, 16 e 17 de 

setembro de 2014. 

 O Seminário será composto por mesas, depoimentos, pôsteres, apresentação de trabalhos e debate 

em Grupos de Trabalho (GT’s). Também contara com apresentações culturais e lançamento de livros. A 

participação poderá ocorrer na condição de ouvinte ou como expositor de trabalho em GT ou Pôster.  

 Para a modalidade “EXPOSITOR(A) DE TRABALHO em GT” e “EXPOSITOR(A) DE TRABALHO em 

PÔSTER”, os resumos junto com a ficha de inscrição para expositor(a) de trabalho, deverão ser inscritos no 

período de 15 de junho a 10 de agosto de 2014, para feminismocampesinato@gmail.com, conforme 

orientações abaixo. Envio de Resumos Prorrogado até 30 de Agosto de 2014.  

Para a modalidade “OUVINTE”, basta preencher e enviar a ficha de inscrição para ouvintes no 

período de 10 de agosto a 10 de setembro de 2014, para feminismocampesinato@gmail.com  

PROGRAMAÇÃO 

 

                                                                              Informações de HOTEIS em Planaltina 

 15 SETEMBRO  16 SETEMBRO 17 SETEMBRO 

MANHÃ 
  
 8-12 

CREDENCIAMENTO (8-8:30h)  
Depoimento 
MESA 1. A TRAJETÓRIA DO 
FEMINISMO NA LUTA DE 
CLASSES 

Depoimento 
 
MESA 3. FEMINISMO, QUESTÃO 
AGRARIA E LUTA DE CLASSES 

 

Depoimento 
 
MESA 4 . VIOLÊNCIAS, RESISTÊNCIAS 
E ORGANIZAÇÃO DAS MULHERES 

  TARDE 
14- 14: 30 
 
14: 30-18h 

 
Exposição de Painéis  
 
Depoimento  
MESA 2 . MULHERES NAS 
REVOLUÇÕES 
 

 
Exposição de Painéis 

 
GRUPOS DE TRABALHO (GTs) 

SIMULTANEOS 
GT 1. Feminismo, questão agrária e 
luta de classes.  
GT 2. Violência, resistência e 
organização das mulheres. 

 
Exposição de Painéis 

 
GRUPOS DE TRABALHO (GTs) 

SIMULTANEOS 
GT 1. Feminismo, questão agrária e luta 
de classes.  
GT 2. Violência, resistência e 
organização das mulheres. 
 
Relato dos GTs e encerramento em 
PLENARIA 

 NOITE 
20-22h 

LANÇAMENTO DE LIVROS 
E INTERVENÇÕES CULTURAIS 

         NOITE CULTURAL-SARAU  

https://www.dropbox.com/s/0ow42ru7jc3n5qy/FICHA%20DE%20INSCRI%C3%87%C3%83O%20EXPOSITORES%20em%20%20GT%20e%20Poster%20Seminario%20conexoes%20IV.doc
mailto:feminismocampesinato@gmail.com
https://www.dropbox.com/s/4y4r6ppd9qsxjip/FICHA%20DE%20INSCRI%C3%87%C3%83O%20OUVINTES%20Seminario%20Conexoes%20IV.doc
mailto:feminismocampesinato@gmail.com
https://www.dropbox.com/s/rn9y7u55zvf66bn/HOTEIS%20EM%20PLANALTINA.pdf
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CHAMADA DE TRABALHOS 
A) PÚBLICO ALVO PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS: 
 
Estudantes, professoras e professores, pesquisadoras e pesquisadores e militantes de movimentos sociais. 
 
 B) MODALIDADES DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS  
 
B.1. EXPOSITOR (A) DE TRABALHO EM GT:  
 
Os textos devem ser enviados no FORMATO DE RESUMO EXPANDIDO, com até 05 páginas, redigidos em 
português ou em espanhol, salvos em arquivos .doc, .odt ou .rtf. Formato da página A4, com espaço 1,5 
entre linhas no corpo do texto, fonte Arial 12. Margens superior e inferior: 3,0 (três) centímetros; e 
margens esquerda e direita: 2,5 (dois e meio) centímetros. O tamanho máximo do arquivo não poderá 
ultrapassar 2 MB. Os trabalhos devem conter os seguintes itens: Título, em português (ou em espanhol); 
Autor(es); Instituição e Endereço eletrônico (e-mail) do(s) autor(es); indicação do GT em que o autor(es) 
pretende apresentar o trabalho; três a cinco palavras-chave, em português (ou em espanhol); 
Desenvolvimento do ensaio teórico, ou pesquisa. Referência bibliográfica deve ser citada no formato 
ABNT– NBR 6023 (2002). Podem ser apresentadas até 3 Tabelas e/ou Figuras ao final do resumo. Tabelas 
e figuras devem ser elaboradas em espaço simples e colocadas ao final do texto. 
 
No momento do envio do texto as/os autores deverão indicar o GT no qual esta inscrevendo o trabalho.  
 
B.2. EXPOSITOR DE TRABALHO EM PÔSTER:  
Os textos devem ser enviados seguindo o mesmo formato indicado para os trabalhos em GT. Para a preparação 
dos Pôsteres, deverá ser levado em consideração as seguintes orientações: Título; Nome (s) do (s) autor (es), o 
sobrenome do autor(es) deverá ser escrito primeiro, seguido das iniciais dos outros nomes, Exemplo: LOPES, C. 
M; Nome(s) da(s) instituição(es); Introdução; Desenvolvimento; Conclusão. Os trabalhos a serem expostos no 
Pôster, deverão utilizar o espaço de (1,10 X 0,80 m2) 

C) PRAZOS  

C.1. SUBMISSÃO DE TRABALHOS (GT e PÔSTER) 

Os resumos deverão ser enviados no período 15 de junho a 10 de agosto de 2014 (não haverá 
prorrogação do prazo), para o endereço eletrônico feminismocampesinato@gmail.com, junto com a ficha 
de inscrição.   

C.2. CRONOGRAMA: 

15 de junho de 2014  Abertura da recepção de resumos de trabalhos (para GTs e pôster) 
30 de agosto de 2014  Término da recepção de resumos de trabalhos (para GTs e pôster) 
05 de setembro de 2014 Avaliação e comunicação de aceitação dos resumos selecionados para 

apresentação oral em GTs, para pôster e para publicação digital.  
10 de setembro de 2014  Término da recepção dos trabalhos completos para apresentação oral nos GTs 
30 de setembro de 2014  Término da recepção dos trabalhos completos para publicação digital. 
 

D) METODOLOGIA DO SEMINARIO.  

D.1. Espaços de discussão e debate (Mesas e GTs) 

Os espaços de discussão e debate por meio das mesas e dos GTs, visarão discutir a trajetória feminista e o 
impacto de vários aspectos dela para o desenvolvimento da luta de classes. Pontos centrais nesse debate 

mailto:feminismocampesinato@gmail.com
https://www.dropbox.com/s/0ow42ru7jc3n5qy/FICHA%20DE%20INSCRI%C3%87%C3%83O%20EXPOSITORES%20em%20%20GT%20e%20Poster%20Seminario%20conexoes%20IV.doc
https://www.dropbox.com/s/0ow42ru7jc3n5qy/FICHA%20DE%20INSCRI%C3%87%C3%83O%20EXPOSITORES%20em%20%20GT%20e%20Poster%20Seminario%20conexoes%20IV.doc
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serão o papel histórico das mulheres nas lutas sociais e revoluções, a construção do feminismo, a questão 
agrária e a mulher, sua representação na mídia, soberania alimentar, a violência contra mulher e a luta das 
mulheres negras. 

Cada GT divide suas sessões em duas partes: uma primeira com as apresentações orais de trabalhos (6 por 
sessão) em formato de fala problematizadoras (10 a 15 minutos/cada, no total 1:30h) tentando fazer 
conexões entre o trabalho apresentado e os debates das mesas do seminário, deixando uma segunda parte 
de discussão coletiva (2 horas) aberta a todos/as os participantes inscritos no GT. Cada GT terá uma equipe 
de coordenação e sistematização.  

D.2. Espaço de exposição e convergência: 

O espaço de exposição e convergência contará com exposição em diversos formatos: painéis inscritos e 
selecionados pela comissão organizadora, mesas de exposição e feira de produção e cultura, apresentações 
de livros e intervenções culturais, e outros materiais que guardem relação com os eixos de debate do 
seminário. É um espaço mais informal que propicia a convergência o compartilhamento de experiências e à 
articulação politica. Funcionará de forma permanente durante o dia e será o espaço central durante as 
noites.   

E) CERTIFICADO: 

Receberão certificado de participação os participantes que tiverem frequência em, pelo menos, 6 dos 8 
turnos de programação do seminário. 

F) GRUPOS DE TRABALHO (GT) 
 
GT 1. Feminismo, questão agrária e luta de classes.  
O grupo de trabalho “Feminismo, questão agrária e luta de classes” se propõe a debater o Feminismo no 
campo e as interfaces da história das mulheres camponesas com o processo de opressão e exploração 
capitalista no meio rural. O estudo da relação entre o avanço do agronegócio e do monocultivo e a realidade 
das mulheres pobres, índias, negras, camponesas, possibilita visualizar novas perspectivas acerca das 
contradições geradas pelo avanço do capital. Assim como o estudo da Luta das mulheres no campo 
favorece a leitura combinada do enfrentamento da violação de seus corpos, da negação do seu trabalho, da 
violência doméstica, da situação feminina de pobreza com uma luta mais ampla, como a luta por soberania 
alimentar, por poder popular, a Luta dos povos pela Reforma Agrária, a defesa da agroecologia, da terra, 
das sementes, das águas, nas quais o papel das mulheres é crucial. Neste GT é possível discutir, por 
exemplo, as diferentes vertentes do feminismo. A compreensão de que a opressão das mulheres se 
apresenta como um dos pilares de sustentação do latifúndio e da concentração de renda faz do feminismo 
um conceito de gênero e de classe. 
 
GT 2. Violências, resistências e organização das mulheres trabalhadoras. 
O Grupo de Trabalho “Violências, resistências e organização das mulheres no campo” propõe o debate 
sobre as diversas violências, sexuais, de gênero, étnicas, raciais, culturais e de classe, bem como as formas 
de resistência e combate desenvolvidas historicamente como enfrentamento a estas realidades. Destaca-se 
a resistência das mulheres trabalhadoras do campo e da cidade na manutenção de formas tradicionais de 
cuidados da saúde, da cultura popular, na preservação das sementes, nos cuidados com a terra, etc. 
Participação política, acesso à terra, direitos sexuais, políticas públicas, segurança fazem parte da luta pela 
libertação das mulheres, contra a opressão da sociedade patriarcal e machista. O GT é espaço para 
discussão da luta contra a violência, do protagonismo e da auto-organização das mulheres, para lidar com 
conflitos nas relações sociais nos espaços dos movimentos sociais, bem como em processos de 
solidariedade de classe contra o sistema capitalista e patriarcal. 


