
    Transformarte é um grupo produtivo de mulheres da zona rural, agricultoras que 
compartilham saberes, se ajudam nas lutas diárias e buscam transformar a sua realidade. A 
maioria delas possui renda oriunda da colheita do café e a participação no grupo representa 
autonomia e geração de renda.

 A história do grupo começou há mais de 20 anos, quando dona Ricardina visitou 
a comunidade Córrego Taboão, em Espera Feliz-MG, com o intuito de montar um grupo 
de mulheres. Na época ela 
fez os convites e articulou 
algumas reuniões e, a partir 
daí, o grupo se formou. As 
atividades eram realizadas 
uma vez por mês em parceria 
com as mulheres fi liadas 
ao grupo da comunidade 
Paraíso. Até que, há 10 
anos, o grupo de Córrego 
Taboão se dissociou do 
grupo do Paraíso e depois se 
organizou para elaborar um 
estatuto e regularizar a documentação para o registro individual de uma associação. 

 Nesse período, as mulheres já participaram de cursos de costura pelo SENAR; 
artesanato e sabão pelo CTA; derivados do leite pela AAPA; além de cursos de pintura; 
passadeiras e bordado. Desde agosto de 2014 o grupo vende seus produtos na feira livre em 
Espera Feliz. 
 “Hoje somos quase 30 mulheres que participam efetivamente da instituição. Estamos 
trabalhando de forma concreta com a fabricação de sabão artesanal, que é comercializado para 
a Prefeitura Municipal e em alguns comércios e domicílios. Com a renda desse sabão temos o 
grupo do artesanato e conseguimos verba para cobrir algumas despesas pessoais.” 

 O Projeto Mulheres e Agroecologia do CTA contribui auxiliando com orientações, 
cursos de formação, encontros e trocas de experiências com outros grupos, colaborando para 
a capacitação das mulheres e suas atividades. 
 “Dá pra perceber o quanto as mulheres estão envolvidas com a associação, se dedicando, 
participando dos encontros e reuniões, conseguindo obter uma renda extra pra suprir algumas 
necessidades; aprendendo e ensinando em uma troca de experiência que se estende para outros 
ambientes como grupos de reflexão, celebrações dominicais, escola, ou seja, em todo lugar que se 
vá se ouve algo de bom sobre o grupo”. 

Boletim dos Grupos Produtivos de Mulheres • n 03 • Outubro, 2016 • Projeto Mulheres e Agroecologia (CTA-ZM)

Mulheres e Agroecologia em Rede
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Conheça nossos produtos!

Artesanato de Bordado • Artesanato de Vagonite • Artesanato de Crochê 
• Sabão Agroecológico • Doces • Mel • Produtos da Horta • Ovos
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O grupo produtivo de mulheres Transformarte 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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