
Este é o terceiro número do �Maria vem com as outras�. Produzido para você ficar por dentro do 
que aconteceu no último módulo do Programa de Formação Feminismo e Agroecologia- PFFA. 
O programa foi realizado com mulheres dos municípios de Acaiaca, Araponga, Caparaó, Divino, 
Diogo de Vasconcelos, Ervália, Espera Feliz, Guidoval, Orizânia, Paula Cândido, Santa 
Margarida, Santana do Manhuaçu, Simonésia, Viçosa  e  Visconde do Rio Branco.
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�Sem Feminismo não há Agroecologia!�

O PFFA faz parte do Projeto Mulheres e Agroecologia em Rede que conta com o apoio da Rede de Mulheres 
Empreendedoras Rurais da Amazônia, Rede de Produtoras Rurais do Nordeste, Movimento de Mulheres 
Camponesas, GT Gênero e Agroecologia, GT Mulheres da ANA, Movimento de Mulheres da Zona da Mata e Leste 
de Minas Gerais e o Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata. O programa de formação começou em 
2013 e foi dividido em três módulos. O primeiro aconteceu entre os meses de abril e junho de 2013 e teve como 
tema �Feminismo e Agroecologia como Projeto de Sociedade�. O segundo módulo aconteceu de setembro a 
novembro de 2013 e teve como temática �Auto- Organização e Participação das Mulheres�. Este informativo 
abordará o terceiro e último módulo, com o tema �Economia Solidária, Economia Feminista e Políticas 
Públicas�.Aproximadamente 150 mulheres participaram em cada um dos módulos. O trabalho do PFFA não para, 
ele também está sendo realizado em quatro regiões do Brasil a partir das nossas experiências,construídas aqui, 
na Zona da Mata e Leste de Minas Gerais.

Formatura PFA

Maria, mais uma vez as mulheres puderam perceber a sua 
importância na agroecologia e na construção de um mundo melhor. 
Neste ano, o programa Mulheres e Agroecologia em Rede recebeu 
duas premiações, nacional e estadual, da 5ª edição do Prêmio 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). O prêmio 
incentiva ações, programas e projetos que contribuem 
efetivamente para o cumprimento das metas do milênio, que 
entres tantas, busca promover a igualdade entre os sexos e a 
autonomia das mulheres. A companheira Renata Villete de Divino � 
MG recebeu o prêmio diretamente das mãos da Presidenta Dilma! 
Temos a certeza que esse é o reconhecimento de um longo 
trabalho e também de que devemos seguir em frente, levando 
ainda mais longe o feminismo e a agroecologia e libertando mais 
mulheres da opressão. Esse prêmio é de todas as mulheres, 
comemore e vamos juntas construir um mundo novo!

Prêmio ODM

Companheiras, 

A luta pela valorização das mulheres no meio rural não pode parar. O trabalho realizado 

aqui servirá de exemplo para outras regiões do Brasil. Quer participar, informe-se!

Maria participe! Vem com as outras! Participar é ajudar a transformar!
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Acaiaca e Diogo de Vasconcelos

Marias, no final dessa terceira etapa do PFFA aconteceu a conclusão da formação de mulheres! 
Em cerimônias marcadas pela emoção, celebramos a conclusão do Programa de Formação! Ao longo de todos 
esses meses de muito debate, aprendizados e trocas de experiências, pudemos nos formar Feministas 
Agroecológicas e, mais uma vez, levar a luta das mulheres mais longe. Agora, a tarefa é voltar para casa e distribuir 
todo o conhecimento aqui conquistado, participando dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais, das Comissões de 
Mulheres do seu município e das articulações regionais, lutando no dia a dia por um mundo mais justo e sem 
opressão! 

E lembre-se Maria, sem Feminismo não há Agroecologia! 

MULHERES VIVA A AGROECOLOGIA!



 

Supermercado

Compre Mais

Você sabe o valor do seu quintal?

Cada grupo recebe um valor para que faça as compras. No retorno das compras, o grupo é convidado a refletir 
sobre os produtos adquiridos e são levantadas algumas questões, como: Os produtos são agroecológicos?São 
transgênicos? São da agricultura familiar? Qual seu valor nutricional? Ele foi adquirido levando em conta a 
necessidade daquelas pessoas?
Através da busca  de informações das substâncias contidas nos rótulos dos produtos analisa-se os impactos do 
consumo de cada um dos produtos, industrializados, transgênicos,na saúde. 

�A agroecologia proporciona a reflexão sobre o que estamos consumindo�

Fluxograma da propriedade

Para complementar a dinâmica do �Supermercado� é 
realizado o Fluxograma da Propriedade, que consiste no 
levantamento dos produtos que entram e saem da 
propriedade. Ou seja, o que é adquirido e consumido e o que é 
produzido na propriedade. As participantes anotam em uma 
tabela de duas colunas os produtos que entram e os que 
saem de suas propriedades. Na tabela elas indicam todos os 
cultivos, como plantas medicinais, hortaliças, verduras, 
além da produção de artesanato e criação animal. Ao final, 
apresentam fluxogramas, que serão retomados numa 
próxima dinâmica.

Em todos os módulos do PFFA, as participantes 
trouxeram seus produtos para exposição e 
comercialização. 
  As multiplicadoras devem estimular estes 
espaços de comercialização, fazendo com que as 
mulheres percebam cada vez mais o seu potencial 

gerador de renda.

A Feira das Mulheres

Nesta dinâmica convidam-se pessoas/facilitadoras que abordam temas referentes a este módulo: Economia 
Feminista, Economia Solidária, Políticas Públicas, Segurança Alimentar, Vigilância Sanitária, Consumo Consciente 
entre outros. 
Inicialmente cada facilitador/a expõe brevemente as questões relevantes relacionadas à sua participação e ao 
tema.
A seguir, abre-se o debate onde as participantes tem a oportunidade de levantar questões e entrevistar os 
convidados. Estimulando a participação das mulheres, foram utilizados materiais de apoio como cartazes 
informativos que auxiliam na elaboração das perguntas.

Roda Viva

Intercâmbio

Como aconteceu nos outros dois módulos, tivemos a 
o p o r t u n i d a d e  d e  v i s i t a r  u m a  e x p e r i ê n c i a 
agroecológica - A Rede Raízes da Mata, onde 
conversamos sobre a importância da auto-
organização e da formação de grupos produtivos e 
conhecemos uma forma diferente de comercializar. 
Foi  abordado questões sobre consumo consciente e 
solidário. 

Iniciamos esta dinâmica resgatando o �Fluxograma 
das Propriedades� e as participantes são orientadas 
a montarem uma dramatização a partir de algum 
produto. Dividem-se os grupos para, a partir do 
Fluxograma, identificar um item da produção que seja 
comum ao grupo. 

No intercâmbio é importante ficar atenta para aproveitar bastante da experiência do grupo. Elabore perguntas, 
conheça a história do grupo, como se organizam, como produzem, como trabalham, como vendem e onde vendem. 

Trocar experiências é muito importante! Pergunte, debata, se fortaleça!

Dramatização

A proposta da dinâmica é que a partir da dramatização e de forma lúdica, as participantes visualizem e 
vislumbrem a real possibilidade do empreendimento acontecer. Pois, a partir daquele produto elas se 
organizam em grupo e expõem suas potencialidades, dificuldades e desafios.

Após a apresentação dos grupos, acontece o debate e a reflexão.

A dinâmica do �Supermercado Compre Mais�tem 
por objetivo refletir sobre o consumo alimentar, 
nutricional e consciente das famílias agricultoras. 
Monta-se um supermercado e divide-se as 
pa r t i c i pa n te s  e m  g r u p o s  p o r  n ú m e ro  d e 
componentes da família, para simularem as 
compras mensais.
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