
    O grupo produtivo Mulheres de Fibra faz parte da história de superação 
da violência enfrentada por mulheres em Acaiaca-MG. Por iniciativa de algumas 
agricultoras, desde 2012 o grupo é um meio de transformação de realidades e de 
promoção da autonomia econômica e política das integrantes.
 
 “Fui vendo as dificuldades enfrentadas pelas mulheres da roça, dificuldades que 
eu mesma senti na pele: a falta de renda da mulher, a dependência do homem para 
colocar os mantimentos dentro de 
casa, ter que trabalhar para os 
outros na roça e só receber na 
época de colheita, passando aperto 
nas épocas de chuva... Enfim, fui 
conhecendo mais mulheres e vendo a 
necessidade que elas tinham de ter 
uma renda extra”, conta uma das 
participantes.
 
 As atividades do grupo 
acontecem duas vezes por 
semana, na casa de uma delas. A 
produção é diversificada e está sempre se atualizando, com o acesso das agricultoras 
às feiras e à internet. Cada integrante compra uma parte do material e a renda da 
produção é dividida após as vendas. Por não terem uma sede de comercialização, 
os produtos são distribuídos de porta em porta, nas reuniões do CTA que envolvem 
as mulheres e nas feiras de exposição. Além da complementação de renda 
proporcionada pelo artesanato, outros benefícios são percebidos: elas consideram o 
trabalho como uma forma de terapia. 
 
 “A autoestima vai lá em cima, a gente vai confidenciando a vida e cantarolando. 
No grupo buscamos sempre a união das artesãs, que encontram no artesanato uma fonte 
de ocupação e de convivência, além de ser uma companhia para todas.  A participação é 
tão importante, que uma das nossas amigas artesãs vem e volta a pé, fazendo um trajeto 
de duas horas ou mais. Outras pegam condução escolar ou ônibus de linha”.
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Mulheres e Agroecologia em Rede



   

Conheça nossos produtos!
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Feitos com material reciclável: Arranjo, borboleta, bonecas, tapetes• Feitos com 
palha de milho: Flor, boneca, peteca, anjo, mobile, ímã de geladeira • Feitos com 

cabaça: Galinha, boneca, móbile, vaso, luminária, porta pano de prato • Feitos 
com fi bra de bananeira: Chapéu, bolsa, cachepô • Bordados: Capas de almofada
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O grupo produtivo Mulheres de Fibra faz parte de uma rede de grupos produtivos da Zona 
da Mata mineira e Leste de Minas, apoiada pelo Projeto Mulheres e 

Agroecologia (CTA-ZM).


