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ESTUDO DE CASO  

Grupo Comadres do Café: Mulheres Agricultoras fazendo história. 

" Nossa luta nunca foi fácil, mesmo tendo que trabalhar na roça, sempre há o milagre de dar um jeitinho 

para fazer doces, a broa de fubá na folha da bananeira... e nunca abri mão de participar dos encontros 

na Comunidade". Regina Coeli Ferreira 

 

Foto: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Miradouro 

INFORMAÇÃO GEORREFERENCIAL 

O Grupo Comadres do Café é composto por (10) dez mulheres de quatro 

Comunidades Rurais (Povoados de Santa Cruz do Monte Alverne, Santa Bárbara, 

Serrania e Varginha) todas no Município de Miradouro, Minas Gerais. Seu entorno está 

situado na porção norte da Zona da Mata mineira, sendo formada pelos municípios de 

Araponga, Divino, Ervália, Muriaé, Fervedouro, Miradouro, Pedra Bonita, Rosário de 

Limeira e Sericita. 

 Nos conjuntos serranos de Minas Gerais, conhecido como Território da Serra 

do Brigadeiro, onde estão atualmente o centro dos conflitos ambientais envolvendo 

atividade de mineração.  
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A Serra do Brigadeiro abriga uma das mais significativas áreas de mata 

atlântica ainda preservadas do Estado, grande biodiversidade e milhares de agricultores 

familiares residindo no seu entorno. Entretanto, esta paisagem se vê ameaçada pelo 

avanço da atividade de mineração de bauxita, pretendida pela Companhia Brasileira de 

Alumínio (CBA). 

As mulheres do Grupo “Comadres do Café” formam pequenos grupos 

comunitários para a organização dos produtos a serem comercializados e em alguns 

momentos se juntam com as Mulheres de outras Comunidades, formando um coletivo. 

Localizado a uma latitude 20º53’26’’ sul e a uma longitude 42º20'33" oeste.    

CLASSIFICAÇÃO DO CASO 

 O Grupo Comadres do Café tem como propósito empoderar as mulheres rurais 

pertencentes à agricultura familiar, através da elevação da autoestima, geração de 

trabalho e renda, agregação de valor ao produto oriundo do campo, destacando o resgate 

da cultura local através das festas e eventos, expondo os produtos da terra, a produção 

artesanal dos quitutes, valorizando a gastronomia com características rurais. Como 

forma de resistência de diversos atores sociais ao avanço da mineração nessa região 

desde os anos 2000. Nesse contexto, esse Projeto é uma das ações coletivas construídas 

em função da valorização e permanência no campo, com qualidade de vida, 

principalmente na melhora da convivência, através da organização do grupo de 

Mulheres. 

 O grupo de Mulheres é fruto da parceria das comunidades rurais que sentiam a 

necessidade de se organizar em pequenos grupos para atender as demandas relacionadas 

às políticas públicas do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) e o PAA 

(Programa de Aquisição de Alimentos).  Com isso, houve várias reuniões para o 

planejamento das ações, com apoio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Miradouro, a Associação dos Pequenos Produtores Rurais, a Cooperativa de Produtores 

da Agricultura Familiar, a Secretaria Municipal de Agricultura, a EMATER, dentre 

outras. 

 Para que as Mulheres pudessem oferecer os produtos de melhores qualidades, 

com planejamento e eficiência, houve cursos de Capacitações através do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais, da EMATER, do SENAR, da Secretaria de Agricultura e 

PRONATEC. Houve também, um momento de fortalecimento do trabalho do Grupo 

Comadres do Café, onde conseguiu participar de eventos como Exposição da 

Agricultura Familiar do Município, Feira Municipal da Agricultura Familiar, Feira da 

Economia Popular Solidária em Belo Horizonte, Feira da Cultura Empreendedora nas 

Escolas do Município de Miradouro, Seminários de Cultura e Turismo, Eventos 
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Turísticos, Festas Temáticas nos Povoados como Festa do Café em Monte Alverne, 

Festa do Café com Leite em Santa Bárbara e Festa da Banana em Varginha.  

 Tudo isso, trouxe visibilidade ao trabalho desenvolvido pelas Mulheres do 

Município, agregando valor ao produto da roça e gerando renda para as agricultoras. 

Além de valorização da cultura do campo, onde muitos produtos foram resgatados como 

a produção de broa de melado na folha da bananeira, o biscoito de polvilho, a brevidade, 

a mandioca, batata doce e outros.  

 Muitos desses produtos foram introduzidos na merenda escolar com o apoio da 

Secretaria Municipal de Educação, que além de valorizar a agricultura familiar estariam 

atendendo a Legislação Nacional de Alimentação Escolar.  

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS E CULTURAIS DA POPULAÇÃO 

ENVOLVIDA 

 A realidade das Comunidades Rurais do município de Miradouro, não é muito 

diferente de outras localidades da região Zona da Mata Mineira. O território é composto 

por pequenas propriedades onde não existem grandes latifúndios, a mão de obra na 

maioria das vezes é da própria família e as propriedades, que já são pequenas, são 

subdivididas com os membros da família que vão se casando e formando uma nova 

família e muita das vezes, tornando-se comodatários, parceiros, ou meeiros dos próprios 

pais. No geral, as mulheres, por sua vez, permanecem muito dependentes dos maridos, 

exceto as que com o passar do tempo se articulam e envolvem com as organizações 

sindicais, movimentos de mulheres, despertando a importância da ocupação dos espaços 

na sociedade. 

 Desde 1990 estas famílias vêm sendo ameaçadas, em seus territórios, por 

empresas minerarias. Em função disso, em 2003 foi formada uma Comissão Regional 

de Enfrentamento a Mineração no entorno da Serra do Brigadeiro, composta por várias 

organizações da sociedade civil, movimentos populares e Sindicatos, CPT que, desde 

então vem se reunindo e realizando ações que esclarecem e orientam a população sobre 

os reais impactos da mineração.  

Quando a mineração chega nas comunidades não fala do que 

se trata na realidade, enganam os agricultores, alguns deles já 

assinaram até um documento dando anuência para entrarem e 

mineram em suas propriedades (Afirmação de uma liderança, 

durante a sistematização). 
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 Na Comunidade de Monte Alverne, a empresa CBA (Companhia Brasileira de 

Alumínio) do grupo Votorantim, convidou os moradores da Comunidade e seu entorno 

para participarem de um curso de “Desenvolvimento do Turismo”, mas não 

conseguiram concluir o projeto deles, pela reação dos moradores ao saber que a ONG 

(GAIA), estava patrocinada pela CBA/Votorantim. Nunca mais voltaram na 

comunidade. Esta região é rica em bauxita, não vão desistir fácil. 

Em 2017, houve a ameaça de morte de uma das grandes lideranças da região, o Frei 

Gilberto Teixeira, da paróquia de Belisário, distrito de Muriaé e vizinho de Miradouro. 

Isso tomou uma repercussão na mídia, que sensibilizou a região, organismos como 

Secretaria Estadual de Direitos Humanos, Comissão de Direitos Humanos da 

Assembleia Legislativa de Minas Gerais, até internacional. Com isso, o olhar voltou-se 

para a região da Serra do Brigadeiro, como forte resistência e luta contra a mineração.  

 As ações se intensificaram, foram realizadas várias Assembleias populares nas 

comunidades dos municípios de Muriaé, Rosário da Limeira e Miradouro, inclusive em 

Monte Alverne, foram realizadas audiências públicas nas Câmaras de vereadores dos 

três municípios citados acima, que resultaram em projetos de leis como a criação da 

APA (Área de Proteção Ambiental) de Miradouro, a criação de Patrimônio Hídrico de 

Belisário, Ação Civil Pública contra o Município de Rosário da Limeira e Empresa. 

Também anualmente são realizadas Caminhadas pelas Águas, em Belisário; no ano de 

2019, foi possível realizar a Semana das águas com várias atividades que antecederam o 

I Fórum pelas Águas; todas essas ações têm envolvimento regional, com participação 

das comunidades do entorno da Serra do Brigadeiro. A Caminhada Franciscana no 

Entorno do Parque que iniciou em 2018, vai para sua segunda edição, uma caminhada 

que percorre as comunidades do entorno, fazendo rodas de conversas, celebrações e 

visitas, com o objetivo de fazer o reconhecimento desse entorno e suas comunidades, 

um momento de muita reflexão, e também de pensar ações em defesa da vida e do meio 

ambiente através da valorização da cultura, dos modos de produção e de sua gente. 

 Estas são as formas de resistência contra o projeto predatório que não respeita a 

vida, nem o meio ambiente, visando o lucro acima de tudo. Queremos ter o direito de 

escolher, qual tipo de desenvolvimento nós queremos para a região. Mineração? Aqui 

não! 

“Aqui não aceitamos nada de mineradora, não vão comprar a gente 

com lanche” (Sócia do Grupo). 

 O Grupo Comadres do Café descobria novos horizontes e possibilidades a partir 

desses enfrentamentos. Os grupos se reúnem em suas respectivas comunidades para 

organizarem ações específicas de acordo com a programação e as demandas. A 



  

BRASIL     
   

interação com os familiares, vizinhanças acontecem de acordo com a necessidade da 

demanda, geralmente os filhos das mulheres ajudam na produção e nas atividades 

diárias. A sociedade em geral participa quando há algum evento, exposição, feiras. 

 Todas as Mulheres são originárias do município de Miradouro, algumas se 

mudaram de uma Comunidade para outra, mas dentro do próprio município. Para 

facilitar a vida, a maioria mora dentro do Povoado, mas trabalham em suas propriedades 

que se localizam aproximadamente de 2 a 4 km de distância de onde moram. 

 Nos locais têm acesso ao transporte público, serviços de telefonia e internet, 

acesso à saúde, energia elétrica e educação. A água não é tratada. Nas comunidades são 

oferecidas educação formal do pré-escolar ao 9º ano e na sede do município, do 1º ano 

ao 3º do ensino médio através do Estado, para isso, o serviço de transporte escolar 

eficiente. 

 Existem também nestas comunidades os grupos religiosos que se reúnem para os 

grupos de reflexão ou círculo bíblico; cultos dominicais roda de terapias e festas 

religiosas dos Padroeiros das Comunidades. E as festas temáticas como: Festa do Café; 

Festa da Banana e Festa do Café com Leite. 

 Esse território tem modos de vida, cultura e produção com características 

próprias. Trazemos iniciativas que nos inspira para fazer a resistência contra os projetos 

minerários - os projetos de morte. A região contém em seu subsolo a segunda maior 

jazida de bauxita do Brasil, ao mesmo tempo que é uma riqueza natural, responsável 

pela produção de água, topos de morros e matas, se explorada da forma que o sistema 

propõe, é uma ameaça para os camponeses.  

Linha do Tempo 

Ano Foto Acontecimento  

 

 

 

 

2013 

 

 

 

O Grupo Comadre do Café monta uma mesa 

com produtos da culinária local para um 

encontro de Turismo Rural. 
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2014 

 

 

Início da Feira Livre em Miradouro: foi 

aberto o espaço para a venda de produtos das 

“Comadres do Café”, como: artesanatos, 

doces, bolos, broas, queijos, biscoitos, frutas 

e verduras. 

 

 

 

2014 

 

 

 

Encontro de Mulheres Rurais pela Secretaria 

Municipal de Agricultura em parceria com a 

EMATER-MG e o Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Miradouro. 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

Realização de Curso de Capacitação para 

Técnicas de conservação de doces. 

 

 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

Inauguração do projeto “Comadres do Café” 

na Exposição Agropecuária: Foi feito um 

levantamento de músicas cantadas pelas 

mulheres rurais e da culinária tradicional. 

 

 

 

2015 

 

 

Inicia um Curso de Preparador de Doces e 

Conserva, através do Pronatec, como forma 

de aperfeiçoar, uma vez que estão 

comercializando seus produtos na Feira e 

através do PNAE. 
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2015 

 

 

 

 

Recepção dos Motoqueiros que visitaram o 

Parque Estadual Serra do Brigadeiro 

 

ASPECTOS LEGAIS DO ACESSO E CONTROLE DA TERRA, CONFLITOS, 

OUTROS ATORES. 

 Como o grupo de Mulheres “Comadres do Café” está situado numa região de 

resistência aos grandes projetos de Mineração bauxita. Mesmo assim, não temos a 

garantia de que esta região não será minerada. 

 Apostamos na organização das comunidades, na garantia dos direitos de 

defender esse território com suas características próprias de relacionar com o território 

mantendo suas riquezas naturais, mantendo o modo de vida da população e respeitando 

as crenças e costumes, fortalecidos pelas parcerias das organizações que defendem a 

vida e o meio ambiente, somando a tantos outros sinais de resistência dos povos e 

alternativas de sobrevivência no campo, que respeite a natureza e fortaleça a agricultura 

familiar. 

 Temos o Parque Estadual Serra do Brigadeiro (Decreto n.º 38.319) que tem em 

seu atual plano de manejo1 e determina que no raio de 10 km não se pode minerar, 

apesar de ser uma região demarcada com grandes jazidas de bauxita, a segunda maior 

do Brasil, a maioria dessas comunidades das mulheres integrantes do Grupo estão 

localizadas nessas áreas.  

 Mesmo com as legislações ambientais vigentes, as empresas minerarias, usam de 

má fé, ludibriando os proprietários que muitas vezes dão anuência para entrarem na 

propriedade e minerar, sem maiores informações sobre os impactos que causarão. Para 

enfrentar esta situação as comunidades têm-se organizado e com o apoio de Leis e 

programas como:  Criação do Polo Agroecológico e de Produção Orgânica da Zona da 

Mata – Lei 23.207/2018; o PNAE- Programa Nacional de Alimentação Escolar (Lei 

11.947/2009) e o PAA – Programa de Aquisição de Alimento (Lei 10.696/2003). A 

                                                           
1O Plano de Manejo é baseado na Lei Federal do SNUC (Sistema Nacional de Unidades de Conservação) 

nº 9.985/2000. 
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produção Agroecologia com a garantia desses contratos comerciais dão segurança às 

produtoras através da garantia de preço mínimo e suporte para capital de giro, 

fortalecendo as famílias no enfrentamento.  

AVANÇOS NA GESTÃO DA TERRA E/OU TERRITÓRIO E EXPECTATIVAS 

ECONÔMICAS, CULTURAIS E SOCIAIS. 

 A permanência do homem e a mulher no campo é garantida quando se tem o 

acesso a políticas públicas que favoreçam a qualidade de vida da população. Acesso a 

crédito com juros diferenciados como PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento 

a Agricultura Familiar), o PNAE, o PAA, Assistência Técnica, o Turismo de Base 

Comunitária e a Cultura. 

 Nesse viés, as práticas desenvolvidas por todas as famílias do projeto “Comadres 

do Café” utilizam métodos alternativos para uma alimentação saudável e de qualidade. 

Com práticas agroecológicas2, isto é, com adubação orgânica e sem agrotóxicos, 

tratamento alternativo de saúde animal e humano. Além de adotar o EM3 

(Microrganismos Eficientes); 

 A assistência técnica já existe, mas precisa melhorar. As estratégias de 

comercialização são através da Feira da Agricultura Familiar e dos eventos que 

acontecem ao longo do ano. A perspectiva é que melhore a organização e a participação 

nas políticas públicas de aquisição de alimentos para as Escolas e Entidades através de 

programas governamentais. 

 Algumas práticas culturais que existem em torno da agricultura são as festas que 

acontecem uma vez por ano como, a Festa do Café em Santa Cruz do Monte Alverne, 

Festa do Café com Leite em Santa Bárbara e Festa da Banana em Varginha.  

 Participam do grupo, os filhos e filhas das agriculturas com o objetivo de passar 

o conhecimento para as próximas gerações, garantindo a sucessão rural, a qualidade de 

vida e no campo. 

 Houve vários intercâmbios entre as “Comadres do Café” e agricultoras de outros 

municípios como Divino, Espera Feliz e Muriaé, a fim de buscar maiores 

conhecimentos para a prática e interação entre as companheiras de luta, em defesa dos 

direitos.  

                                                           
2 A Lei 23.207 institui a Zona da Mata como Polo Agroecológico e de Produção Orgânica, com o objetivo 

de promover e incentivar o desenvolvimento da agroecologia e da produção orgânica na região. 

 
3
Prática alternativa de adubação orgânica e combate às pragas. Modo de fazer: Cozinha o arroz sem sal e 

sem gordura, depois é levado para a mata onde fica enterrado por alguns dias, para captar os 

microrganismos existentes, depois esse material é capturado e com ele, mistura com o melaço, que depois 

de alguns dias está pronto o EM para ser usado, para benefício das plantas, do solo e pode ser usado 

substituindo o material de limpeza para a casa.  
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 A continuidade do projeto se dará através do fortalecimento das ações que 

investem em políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, o turismo de base 

comunitária, a participação nos conselhos de políticas públicas como o CAE (Conselho 

de Alimentação Escolar), CMDRS (Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável) e 

outros. E nesse sentido as mulheres do grupo “Comadres do Café” têm participação 

ativa nesses espaços. 

 O Grupo Comadres do Café é uma forma de valorização da cultura local, de 

fortalecimento do território e enfrentamentos aos projetos hegemônicos do capital. Elas 

recuperam os saberes, os sabores, as identidades e empoderam na labuta diária, contra o 

machismo nas comunidades e o processo predatório que as mineradoras e os Estado 

insistem em implantar.          
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Monte Alverne, 28 de abril de 2018. 
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GALERIA DE IMAGENS 

 

 

Foto 01: Inauguração do projeto “Comadres do Café” na Exposição Agropecuária; 

 

 

Foto 02: Inauguração do Curso de Preparador de Doces e Conserva pelo Pronatec 
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Foto 03: Curso de Preparador de Doces e Conserva, através do Pronatec; 

 

 

Foto 04: Formatura do Curso de Preparador de Doces e Conservas em Miradouro 
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Foto 05: Aula prática do curso de Pão pelo técnico da Secretaria Municipal de Agricultura 

 

Foto 06: Realização de Curso de Capacitação para Técnicas de produção de pães, bolos e 

biscoitos, realizado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Miradouro, na 

propriedade do Sr. José Geraldino 
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Foto 07: Preparando os doces para Feira, pelas agricultoras Dona Regina e Flávia 

  

 


