
Atividades desenvolvidas a partir do Projeto: 

 “As mulheres rurais e a agroecologia na Região Sudeste: tecnologias para 

autonomia econômica, segurança alimentar e conservação da biodiversidade” 

IFSP – Campus Matão 

 

Coordenação: Profª. Alexandra Filipak IFSP Matão e Profª. Drª. Sany Spínola Aleixo 

UNIRP – Centro Universitário de São José do Rio Preto. 

 

Participantes: Profª. Drª. Marcia Rizzato IFSP Matão,  

Prof. Dr. Alecio Rodrigues de Oliveira IFSP Matão. 

 

1) Contextualização do Projeto: 

Esse Projeto surgiu da trajetória de trabalho e pesquisa com Reforma Agrária, 

Movimentos Sociais do Campo, Extensão Rural, Administração e Economia Rural e 

Políticas Agrícolas e Agrárias, Segurança Alimentar e Nutricional, Gênero e 

Feminismos das professoras Alexandra Filipak – IFSP – Matão e Sany Spínola Aleixo 

da UNIRP, a partir da atuação profissional em Universidades, Movimentos Sociais,  

no Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, na Diretoria de Políticas para 

Mulheres Rurais – DPM R e no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome.  

Desses trabalhos surgiram os contatos e o compromisso das professoras em 

desenvolver pesquisas, extensão e políticas públicas com as mulheres do campo, em 

São Paulo. Assim foi elaborado o presente projeto, com o intuito de qualificar o 

trabalho das mulheres com a agroecologia, dentro das noções de segurança alimentar, 

inclusão econômica das mulheres, empoderamento feminino e enfrentamento das 

desigualdades de gênero vividas pelas mulheres do campo na Região Sudeste do 

Brasil. O Instituto Federal de São Paulo colocou-se à disposição para executar as 

atividades do projeto através do compromisso e empenho dos professores envolvidos. 

O recurso foi garantido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, Diretoria de 

Políticas para Mulheres Rurais – MDA/DPMR através de um Termo de Execução 

Descentralizada, repassado assim para o IFSP. O projeto “Mulheres Rurais”, portanto, 

entra numa perspectiva estratégica de qualificar um trabalho já desenvolvido de 

políticas públicas numa perspectiva de convergência de ações públicas para atender 

grupos de mulheres da agricultura familiar, quilombola, indígena e reforma agrária a 

partir de qualificação e transferência de tecnologias. 

As atividades do Projeto preveem a realização de Feiras onde as mulheres possam 

comercializar seus produtos agroecológicos, reuniões em comunidades onde se 

localizam os grupos de mulheres que trabalham com a produção de alimentos 

agroecológicos para qualificação do trabalho desenvolvido, formação de agentes de 

assistência técnica e extensão rural que são contratados através de chamadas públicas 

do MDA para prestar assistência técnica às mulheres rurais e a publicação de um livro 

com o registro das experiências desenvolvidas. 



 

2) Atividades desenvolvidas em 2014 

Em 2014 e início de 2015 o IFSP realizou 8 reuniões com lideranças de Movimentos 

Sociais e Organizações de Apoio ao trabalho com mulheres rurais nos 4 estados 

definidos no Projeto: SP, RJ, MG e ES. 

Segundo a Profª. Coordenadora do Projeto Alexandra Filipak, o objetivo das reuniões 

foi de garantir o caráter participativo na execução do Projeto, ou seja planejar 

conjuntamente com os movimentos e organizações das mulheres as ações a serem 

desenvolvidas numa perspectiva democrática e participativa. 

No estado de São Paulo foi realizada uma reunião com mulheres indígenas da Aldeia 

Icatu, localizada em Braúna, SP. As mulheres reuniram-se em São José do Rio Preto, 

no dia 15/11 e falaram do trabalho que desenvolvem com artesanato e produção de 

alimentos próprios de sua cultura, para comercialização. Foram levantadas ideias de 

como poderiam ser organizadas as atividades do projeto com a participação delas. 

 

Reunião com as Mulheres Indígenas em São José do Rio Preto, SP. Projeto “Mulheres 

Rurais e Agroecologia” IFSP/MDA 

 

Em Ribeirão Preto aconteceu outra Reunião, no dia 16/12, com a presença do setor 

de lideranças femininas de alguns movimentos e organizações do campo como: MST,  

OMAQUESP, Sindicatos de trabalhadores rurais, Indígenas e algumas lideranças 

mulheres de Associações de Assentamentos Rurais. 



Nessa reunião foram discutidas as principais atividades a serem desenvolvidas no 

projeto e encaminhadas as sugestões levantadas pelas mulheres para uma execução 

que dialogue com a realidade das mesmas. Elas propuseram que as Feiras possam ser 

organizadas pensando-se a necessidade de se garanti-las como um espaço de debates 

e formação, tanto técnica quanto política para as mulheres. Também levantou-se a 

necessidade de se promover uma participação nos espaços de atividades do Projeto 

que contemple a diversidade presente na agricultura familiar brasileira e paulista. 

Outra sugestão importante foi a de se garantir temas vinculados à temática de gênero 

e trabalho, necessariamente, na formação dos técnicos e técnicas de assistência 

técnica e extensão rural pública - ATER. 

 

Lideranças Femininas de Organizações e Movimentos Sociais do Campo Paulista 

reunidas em Ribeirão Preto, SP – Projeto “Mulheres Rurais e Agroecologia” IFSP/MDA. 



 

Reunião em Ribeirão Preto – Projeto “Mulheres Rurais e Agroecologia” IFSP/MDA. 

 

Grupos de Discussão na Reunião em Ribeirão Preto – Projeto “Mulheres Rurais e 

Agroecologia” IFSP/MDA. 

 

 



No Rio de Janeiro as reuniões aconteceram na primeira semana de dezembro com 

representantes das Mulheres Quilombolas de Araruama e foi realizado um acordo de 

trabalho conjunto, garantindo a participação das mesmas na Feira e abrindo a 

possibilidade de diálogo para outras atividades. Também nos reunimos com 

representantes do Setor de Gênero do MST em 8/12 que apresentou-nos vários grupos de 

mulheres que trabalham com agroecologia de forma associativa/cooperativa, com os 

quais poderemos trabalhar adiante. 

 

Reunião no Rio de Janeiro com MST – Projeto “Mulheres Rurais e Agroecologia” 

IFSP/MDA. 

 

No Espírito Santo a reunião aconteceu dia 12/12, com representantes do Setor de Gênero 

do MST e foi realizado o planejamento conjunto das propostas do Projeto. Também foi 

aberta possibilidades de diálogos com outros grupos de mulheres da agricultura familiar 

apontados pelos conhecimentos locais das participantes da reunião. 

Em Minas Gerais a reunião aconteceu nos dias 5 e 6/2/2015, de forma mais ampla, 

envolvendo representantes de diversas organizações de mulheres do campo como: 

Mulheres e Agroecologia em Rede no Sudeste, MST, MAB, CTA, MMC, SINTRAF, 

MMM, MMZML, MAB, Movimento Negro, FETAEMG, Federação Quilombola de MG. 

Na programação foi realizada uma rodada de conversa sobre a conjuntura e a tentativa de 

construção de uma perspectiva histórica de uma pauta comum para as mulheres do campo 

em MG. Também foram apresentadas as ações que estão previstas para 2015 e quais as 

perspectivas para o Projeto IFSP/MDA incluindo encaminhamentos e agendas. 

Foi discutido o Curso de formação com os agentes de ATER, como uma meta do Projeto 

e debatida a tentativa de articular com as ações que já estão acontecendo em MG nesse 

âmbito.  



 

Reunião em Belo Horizonte, MG com representantes das Mulheres Rurais e suas 

organizações. 

 

Reunião em Belo Horizonte, MG com representantes das Mulheres Rurais e suas 

organizações. 


