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organização parceiras

Apoiam

Seminário

Diálogos difíceis, diálogos possíveis:

questões contemporâneas dos feminismos

28 a 30 de março 2017

PROGRAMAÇÃO

Introdução aos debates e objetivos do Seminário – Tensões dos
feminismos entre a (neo)l iberal ização ou a l ibertação. . .

Ecofeminismo - As necessidades de superar a dicotomia
Natureza/Cultura. Sustentabi l idade da vida.

Alicia Puleo; Graciela Rodriguez

O Ecofeminismo em ação - Modelo de “Desenvolvimento” acumulação
por espol iação e financeirização da natureza; Bens comuns e lutas de
resistências.
Marcela Vecchione (questões socioambientais contemporâneas);
Antonia Melo (Luta contra a barragem de Belo Monte) ; Francy Junior
(luta pelo direito a água); Daniela Silva (luta contra mineradora Belo
Sun); Rosalva Gomes (luta pela preservação dos babaçuais); Maria
Bezerra Gavião (resistência das mulheres indígenas); Bernardete
Montesano (agricultura urbana)

Intervalo para almoço

Economia feminista – Crítica à visão androcéntrica da economia.
Sexismo e racismo, estruturantes do modelo econômico hegemônico. A
domesticação do trabalho das mulheres e a acumulação capital ista.
Cristina Carrasco; Silvia Federici (skype)
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Realização: Instituto EQÜIT / GT Gênero da REBRIP/ FJSA da AMB.

Apoio: F. Böell , Fundo Elas, Oxfan, União Europeia.

Economia dos cuidados e sustentabil idade da vida. Pol íticas
públ icas do cuidado e desenvolvimento
Alma Espino

Política econômica e economia dos cuidados . A agenda de
superação das desigualdades de gênero. Dimensões da
distribuição dos cuidados.
Corina Rodriguez

Almoço

A re-politização do espaço doméstico. Reprodução social e
Divisão sexual do trabalho: agenda priori tária do movimento
feminista?
Hildete Pereira de Mello ; Moema Guedes

Violência contra a Mulher - estruturante do modelo de
exploração e acumulação. (violência racista, violência
insti tucional , perpetuação da violência).
Mariel le Franco; Bárbara Musumeci Mourão

Mesa aberta ao público
Diálogo entre as economias alternativas : Economia feminista,
economia sol idária, Economia ecológica e decrescimento
Cristina Carrasco; Sandra Quintela; Felipe Milanez

O que o feminismo não fala e deveria falar?
Crítica à tecnociência, expropriação do corpo das mulheres,
bioética, reprodução artificial da vida, guerra e poder global
mascul ino, etc.
Jurema Werneck (a confirmar), Fernanda Carneiro, Ana Regina
Reis, Marina Cortez

Almoço

O feminismo libertário: o que podemos pensar juntas?




