
    Em busca de autonomia, as agricultoras do assentamento rural Padre 
Jésus, em Espera Feliz-MG, se uniram para fortalecer umas às outras e para 
conquistar espaço também nas atividades de comercialização.

 O primeiro passo para a criação do grupo Raízes da Terra aconteceu em 
2011, durante um encontro de mulheres promovido pelo CTA, na comunidade 
São Felipe. A partir  da temática da auto-organização das mulheres, as 
assentadas se sentiram motivadas a começar a se reunir. Inicialmente 
dividiram as funções e 
passaram a se encontrar 
mensalmente para a produção. 

 Desde então, as 
integrantes tem participado 
de várias oficinas como de 
pintura em tecido, sabão, 
manicure, cabelo, costura, 
doces... Passando umas para as 
outras as técnicas aprendidas 
e buscando ampliar a oferta de 
produtos do grupo.

 A primeira experiência de comercialização coletiva aconteceu na 
exposição de uma festa religiosa da cidade. De lá pra cá o grupo tem crescido 
e conta hoje com 20 mulheres associadas (das comunidades de Fátima, São 
Paulo, Vargem Alegre, Monte Verde e Assentamento Padre Jésus). Segundo 
uma das agricultoras, o grupo promove a autoestima das integrantes, 
valoriza o meio rural e os trabalhos por elas produzidos.

 “Para nós é uma alegria fazer o trabalho artesanal, cuidar  do quintal, 
aprender e compartilhar conhecimento com as companheiras do grupo. O 
retorno de renda ainda é pouco, mas muitas ficam satisfeitas de fazer para 
a família. Nosso sonho é termos uma renda maior e ampliarmos nossos 
trabalhos para outros municípios”. 
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Conheça nossos produtos!

Pintura em tecidos • Capas de almofada • Flor de palha de milho • 
Bonecas de pano • Tricô • Ponto Cruz • Pano de prato • Tapete de retalho 
• Flor de litro • Chapéu de crochê • Pães, broas e bolos • Doces • Feijão •

 Sabão (líquido e em barra)

Apoio:Realização:

Esta é uma publicação do Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata (CTA-ZM) 
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Wanessa Marinho • Arte gráfi ca: Wanessa Marinho • O conteúdo desta publicação é de exclusiva responsabilidade do 
CTA-ZM e não pode, em caso algum, ser tomado como expressão das posições dos seus fi nanciadores.

O grupo produtivo de mulheres Raízes da Terra 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).
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