
  

 
 

 
 

 
 

 
Fundo ELAS e Instituto C&A anunciam resultado do Edital ELAS na 

Moda e Sem Violência  
 

Serão apoiadas 21 iniciativas que vão atuar pelo fim da violência contra as mulheres e por 
uma moda justa, inclusiva e sustentável 

 
O Fundo ELAS e o Instituto C&A anunciam o resultado do Edital ELAS na Moda e Sem Vio-
lência, que visa fortalecer mulheres que trabalham na cadeia produtiva da moda – na 
agricultura, na indústria, na confecção e/ou no comércio. As iniciativas vão atuar em rede 
pelo fim da violência nos seus espaços de trabalho, nas localidades onde vivem e comerci-
alizam seus produtos.  
 
Serão apoiados 21 projetos liderados por mulheres negras, imigrantes, periféricas, LBTs 
(lésbicas, bissexuais e trans), trabalhadoras domésticas, mulheres do campo e de terreiro 
e trabalhadoras sexuais.  Algumas das ações realizadas serão oficinas e workshops de for-
mação profissional, rodas de conversas sobre direitos e enfrentamento à violência, desfi-
les, publicações e documentários. 
 
“Estamos muito felizes e orgulhosas com esse novo edital voltado especificamente para as 
mulheres que atuam na moda, que é uma área estratégica para avançarmos rumo ao fim 
da violência contra as mulheres, por igualdade e por justiça”, diz K.K. Verdade, coordena-
dora executiva do Fundo ELAS. 
 
“Estamos muito animadas com a parceria e o início dos projetos selecionados. Este traba-
lho vai ao encontro do nosso propósito em transformar a indústria da moda numa força 
para o bem, enfrentando a desigualdade de gênero e a violência contra as mulheres”, 
afirma Mariana Xavier, gerente do Programa Direitos e Trabalho do Instituto C&A.      
  
Todos os grupos apoiados estarão juntos no II Diálogo ELAS na Moda e Sem Violência, que 
será realizado em novembro de 2019, debatendo a justiça de gênero no campo da moda e 
construindo estratégias conjuntas. 
 
 



     

Confira a lista de projetos selecionados: 
 
Projeto: LBTs na Moda – Minha roupa não te dá o direito de me discriminar: enfrentando 
a violência, a lesbitransfobia e o racismo #paremdenosdiscriminar 
Organização: Grupo Afirmativo de Mulheres Independentes do RN - GAMI 
Local: Natal/ RN 
Realizar curso de formação profissional para mulheres e pessoas LBTs negras de periferia, 
na área da costura industrial e confecção de material esportivo dentro da cadeia produti-
va da moda alternativa. Vai organizar o 1º Desfile de moda LBT e o 1º Encontro de Mulhe-
res na Moda de Natal, além de promover oficinas e rodas de diálogos. 
 
Projeto: Costurando dignidade, juntas, enfrentando a violência de gênero na moda 
Organização: Centro da Mulher Imigrante e Refugiada - CEMIR 
Local: São Paulo/SP 
Promover rodas “Warmis" (mulheres em Quechua), formar um coletivo permanente para 
discutir direito à saúde e temas afins, incentivar torneios de futebol feminino com mulhe-
res imigrantes, realizar um curso de arpilharia como estratégia de reflexão sobre identida-
de e pertencimento e promover um seminário aberto sobre visibilidade e enfrentamento 
à violência de gênero com mulheres imigrantes da cadeia produtiva da moda. 
 
Projeto: Costurando resistências e memórias 
Organização: Laboratório Arremate 
Local: Duque de Caxias/RJ 
Utilizar a moda como ponto de partida em círculos de diálogos entre mulheres sobre au-
tocuidado, racismo e violência doméstica. Produção de peças em conjunto, registro dos 
processos criativos das mulheres da Baixada Fluminense com audiovisual contando histó-
rias que usam a costura e a moda com ferramenta de reelaboração de mundo. Produção 
de vídeos curta-metragem que serão exibidos em um grande encontro final.   
 
Projeto: Rede Feminina Preta de Moda Afro 
Organização: Meninas de Lenço 
Local: Volta Redonda/RJ 
Capacitar mulheres negras e de periferia, mulheres de terreiro e quilombolas em situação 
de vulnerabilidade para geração de renda com oficinas de corte e costura; acessórios, tur-
bantes e tranças; gestão, moda afro e criação de estampas; tendo a moda como base para 
o empoderamento social.  
 
Projeto: Transmulheridades na Moda 
Organização: Capacitrans RJ 
Local: Rio de Janeiro/RJ 
Qualificar pessoas trans para o mercado de trabalho e/ou construção de seus próprios 
empreendimentos na área da moda, costura, modelagem e reaproveitamento de vestuá-
rios; com formação em práticas empreendedoras e conscientização sobre direitos criando 



     

bases de acolhimento, oportunidades e alianças profissionais através do diálogo com par-
ceiras do projeto. 
 
Projeto: Costurando afetos: diálogos e autocuidado com as mulheres da maré 
Organização: Coletiva Resistência Lésbica da Maré 
Local: Rio de Janeiro/ RJ 
Organizar as mulheres da moda que trabalham no território da Maré e produzem de for-
ma independente, promover espaços seguros em encontros de sensibilização para identi-
ficar situações de violências. Criar um catálogo de serviços de moda de mulheres da Maré. 
 
Projeto: Africa Plus Size Fashion Week Brasil 
Organização: Africa Plus Size Brasil 
Local: Guarulhos/SP 
Produzir a Primeira Semana de Moda Afro Plus Size para catalogar e promover o portfólio 
de produtos e serviços desenvolvidos por empresas de afroempreendedoras e/ou empre-
endedoras de moda, acessórios e beleza de Guarulhos e região, fomentando a produção, 
circulação e comercialização e criando coletivamente imagens e conteúdos de afirmação 
da Moda Afro Plus Size. 
 
Projeto: Por nós, todas nós! 
Organização: Associação Estadual dos/as Pequenos/as Agricultores/as de Goiás - AEPA-
GO 
Local: Catalão/GO 
Desenvolver oficinas de bordaduras com mulheres camponesas, incluindo rodas de con-
versa sobre violência; realizar o encontro estadual de mulheres camponesas e a exposição 
"Ponto, pesponto, encontro" na Universidade Federal de Goiás; produzir um catálogo vir-
tual do processo e resultados com imagens e textos narrando a trajetória do projeto. 
 
Projeto: A Moda e as Mulheres do Agreste: costurando Direitos e construindo Rede Soli-
dária de Produção Comercialização e Consumo 
Organização: Projeto Ramá 
Local: Recife/PE 
Articular mulheres costureiras do Agreste pernambucano, poder público e organizações 
da sociedade civil para formação de redes e espaços colaborativos buscando a promoção 
de melhores condições de trabalho no setor de confecções – por meio de oficinas sobre 
gênero e trabalho, uma roda de diálogo "Redes de Produção, Comercialização Justa e Soli-
dária e Consumo Consciente" e um intercâmbio  entre mulheres empreendedoras da Eco-
nomia Solidária na cadeia da moda da Região Metropolitana do Recife. 
 
 
 
 
 



     

Projeto: Por uma moda autoral afro-brasileira 
Organização: Associação Gaúcha de Afroempreendedores – REAFRO RS 
Local: Porto Alegre/RS 
Qualificar as produtoras de moda autoral afro-brasileira, com encontros semanais com 
especialistas da área de moda, psicologia e finanças, promovendo formação sobre cadeia 
produtiva da moda, sustentabilidade, autocuidado e finanças pessoais e negócios. 
 
Projeto: Respeito à Diversidade e Sempre na Moda 
Organização: Articulação e Movimento de Travestis e Transexuais de Pernambuco - 
Amotrans 
Local: Recife /PE 
Realizar curso de corte, costura e customização de roupas e acessórios e empreendedo-
rismo, além de rodas de diálogos para a formação sociopolítica e "Brechós Itinerantes da 
da Fechação" , fomentando atividades de geração  de trabalho e renda para transexuais e 
travestis como estratégia de busca pela sustentabilidade, autonomia e pelo fim da violên-
cia. 
 
Projeto: Ter Direitos é Direito 
Organização: Sindicato Das Trabalhadoras Domésticas do Município do Rio de Janeiro 
Local: Rio de Janeiro/RJ 
Fortalecer a categoria das trabalhadoras domésticas promovendo espaços de formação e 
reflexão, com capacitação profissional e sobre direitos trabalhistas, usando a costura para 
geração de renda e sustentabilidade e para o exercício da cidadania. 
 
Projeto: Costurando para Resistência: comunidades de Terreiros fazendo estética de moda 
e enfrentamento à violência 
Organização: Ilê Omolu e Oxum 
Local: São João de Meriti/RJ 
Desenvolver atividades de produção e comercialização de roupas, indumentária e adere-
ços afro-étnicos do Ateliê do terreiro, potencializando o empreendedorismo econômico 
das mulheres das comunidades de terreiro, além de promover um workshop e o Seminá-
rio e Exposição “Moda pela Fim da Intolerância e da Violência contra as Mulheres – O que 
as comunidades de terreiro podem ensinar”. 
 
Projeto: Formação política e bordado 
Organização: Bordadeiras do Morro da Coroa 
Local: Rio de Janeiro/RJ 
Fortalecer o grupo de bordadeiras e do GT Mulheres do Fórum Estadual de Economia So-
lidária, possibilitando melhores condições de trabalho e maior conhecimento sobre os 
direitos das mulheres e os princípios da economia solidária, por meio de participação em 
feiras e realização de oficinas (sobre economia feminista, comércio justo, previdência, etc) 
entremeadas com bordado, levando em conta a tradição de conversar bordando e bordar 
conversando. 



     

 
Projeto: As vestimentas ancestrais das Iyabás do Candomblé  
Organização: Grupo Cultural Iyabás do Ilê (Iyabás)  
Local: Rio de Janeiro/RJ 
Resgatar a ancestralidade do vestuário das Orixás femininas (Iyabás) do Candomblé, como 
ponto impulsor para debater protagonismo, autoestima e combate à violência,  com ofici-
nas criativas e um desfile cultural narrando a história das Iyabás. 
 
Projeto: Guerreiras da Palha de Carnaúba 
Organização: Associação Macaúba 
Local: Cariré/CE 
Capacitar, desenvolver, divulgar e valorizar o trabalho artesanal e autoestima das mulhe-
res da cadeia produtiva da palha de carnaúba com oficinas de produção e moda; criação 
de uma coleção e lançamento com desfile e catálogo/portfólio para apresentação dos 
produtos à comunidade. 
 
Projeto: Elxs por Elxs 
Organização: Ateliê TRANSmoras  
Local: Campinas/SP 
Romper com as estruturas imagéticas sobre o “mundo da moda”, incluindo e reforçando a 
importância de corpas pretas, trans, gordas e com outras corporeidades, a partir do forta-
lecimento de uma rede de criação coletiva com oficinas, diálogos sobre gênero, saúde, 
sexualidade, etc, e a criação de uma coleção de moda com a técnica upcycling. Ao longo 
do processo será produzido um mini-doc e um livro-manifesto com lições aprendidas e 
boas práticas. 
 
Projeto: Obirin "Femina moda negra" 
Organização: Associação de Arte e Cultura Negra Ará Dudu 
Local: Santa Maria/RS 
Promover o fortalecimento de uma rede de jovens e mulheres negras por meio do fomen-
to e estímulo à produção de moda com fibras naturais e tecidos alternativos, visando con-
tribuir para a afirmação da identidade e cultura afro-brasileira e para a geração de traba-
lho e renda.  
 
Projeto: DASPU: Moda pra Mudar 
Organização: DASPU 
Local: São Paulo/SP 
Envolver mulheres prostitutas, pesssoas trans e travestis no processo de criação, produ-
ção e apresentação da performance artística/ desfile, fomentando discussões sobre a mo-
da e sua relação com questões de gênero e sexualidade; promovendo inclusão no merca-
do de trabalho e desenvolvendo uma coleção em parceria com a Casa Florescer. 
 



     

Projeto: Tecendo redes de fortalecimento feminino: organização política e autonomia de 
mulheres costureiras da Grande Florianópolis/ SC 
Organização: Abacateiro Instituto de Pesquisa e Formação 
Local: Florianópolis/SC 
Fortalecer a atuação e autonomia coletiva política de mulheres costureiras  de Florianópo-
lis a partir de encontros coletivos sobre condições de trabalho, questões de gênero e vio-
lência, cooperativismo, associativismo e previdência privada complementar. 
 
Projeto: Por nós e pelas outras, juntas pelo fim da violência contra a mulher e por uma 
produção sustentável 
Organização: Associação das Mulheres Guerreiras de Camaragibe 
Local: Camaragibe/PE 
Incorporar na produção da moda artesanal conceitos e objetivos de desenvolvimento sus-
tentável, economia solidária, equidade de gênero, inclusão social e comércio justo, com 
workshop, palestras, cursos, visitas técnicas; produção peças e desfile de lançamento. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


