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Estudo de Caso 

Grupo de Mulheres Raízes da Terra do Assentamento Padre Jésus 
 

“O que fazemos é bom, bonito e importante! Somos como raízes de uma árvore que se 

sustenta da terra, sustentabilidade e agroecologia é o foco do nosso grupo de luta, 

resistência no campo”(construção coletiva: Solange/Armezinda/Elizabete). 

 

 
 

Foto: Reinaldo Barberine 

 

INFORMAÇÃO GEORREFERENCIAL 

O Grupo de Mulheres Raízes da Terra faz parte do Assentamento Padre Jésus, 

localizado na Zona Rural do município de Espera Feliz, na Zona da Mata de Minas 

Gerais, a mais de 380 km da capital Belo Horizonte. (Latitude: 20º 39' 01" S/Longitude: 

41º 54' 26" W). 

O processo de aquisição das terras do assentamento iniciou-se em 2005 e a terra foi 

conquistada no ano de 2009, via Crédito Fundiário. A conquista da terra é uma vitória, 

entretanto apenas a terra não é garantia de sucesso na produção. Diversos entraves 

surgem no dia-a-dia dos agricultores, como a geração de renda, a aquisição de insumos, 

a força de trabalho e a assistência técnica; e uma das formas de solucionar esses 

problemas é o fortalecimento das organizações. 
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CLASSIFICAÇÃO DO CASO 

Na Zona da Mata predomina as pequenas propriedades, ao longos dos anos foi dividido 

por questões familiares. Os filhos foram constituindo famílias e foram recebendo 

pequenas glebas de terras, se constituindo pequeno produtora filha e pequeno produtor 

filho. Esse processo fez com que as terras fossem divididas hereditariamente. Com 

passar dos anos aumentaram "os braços e as bocas e o espaço de plantio continuou o 

mesmo". Essa realidade paulatinamente foi transformando as propriedades em 

minifúndios. Assim, os agricultores, tiveram que criar mecanismos de acesso à terra.  

A conquista da terra, via Crédito Fundiário é uma faz formas de conquista de terras 

nessa região e após a conquista da terra a organização das mulheres. A conquista da 

terra abre novas possibilidades, nesse caso a organização das mulheres, ou seja, o Grupo 

Raízes da Terra. O grupo reúne mensalmente dando passos, construindo sua história, 

sonhando e buscando dias melhores. 

As mulheres do assentamento realizaram várias rodas de conversas, sendo a primeira 

delas no Centro de Formação do Sindicato da Agricultura Familiar - SINTRAF. Essas 

rodas culminaram com a criação do Grupo de Mulheres raízes da Terra, em 09 de 

novembro de 2011, que inicialmente contou com a participação de trinta mulheres, 

moradoras do assentamento e de três comunidades vizinhas. O principal objetivo deste 

grupo é fortalecer o protagonismo as mulheres e criar meios de geração de renda e vida 

digna para todos. 

 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS E CULTURAIS DA 

POPULAÇÃO ENVOLVIDA 

O Grupo é formado por mulheres agricultoras moradoras no assentamento Pe. Jésus, 

oriundas do município e comunidades vizinhas e nasce a partir da conquista da terra 

como forma de continuidade de luta agora na terra e buscar de geração de renda e 

autonomia. É a continuidade de luta e resistência na terra   As mulheres percebem a 

necessidade de se organizarem para trabalhar na terra, diversificando a produção, 

melhorando a auto-estima. Realizaram diversos encontros, reuniões, oficinas a partir da 

necessidade do grupo a fim de obter renda para o fortalecimento do grupo familiar e ter 

a sua independência financeira. 

Depois de muita luta e caminhada as mulheres providenciaram os documentos 

individuais e trabalharam a valorização da mulher como agricultora familiar assentada. 

Com isso, o grupo tornou mais organizado e ativo, melhorando a auto-estima das 
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mulheres, participação ativa nas discussões das atividades na propriedade em prol da 

geração de renda e bem viver coletivo, participando e se envolvendo em outras 

organizações como os Sindicatos, as Cooperativas, as Associações, secretarias, 

comunidades parceiras e outros espaços.  Tendo como foco que mulher organizada e 

informada, é mulher forte.  

Atualmente muitas atividade que fazem pare do cotidiano das mulheres como: trocas 

solidárias, de produtos, trocas de conhecimento (experiências); participação de feiras 

livres, levando seus produtos para a exposição no município; oficinas internas para o 

fortalecimento do grupo, assim, como novo aprendizado; recebem oficinas de 

capacitação para melhorar a geração de renda do grupo; trabalho de formação sobre a 

saúde e direitos da mulher; palestras/encontros (homeopatia, cuidado com as nascentes e 

a terra); artesanatos; produtos alimentícios (doces); criação de galinhas poedeira, 

hortaliças e plantas medicinais em seus quintais; além de diálogos, formação e 

informação com o Sindicato dos Trabalhadores (as) Rurais na Agricultura Familiar - 

SINTRAF, Cooperativa de Produção da Agricultura Familiar Solidária de Espera Feliz 

– COOFELIZ e Associação dos Agricultores familiares do Assentamento Padre Jésus- 

CONTERRA da qual o grupo de mulheres faz parte.  

No calendário festivo é comemorado o aniversario do grupo (09 Novembro 2011); o dia 

Internacional da mulher (08 de março); dia das Mães; São Pedro – 28 de junho; o 

resgate e o cultivo das sementes crioulas e as celebra/ações das Comunidades Eclesiais 

de Base. 

O Grupo de Mulheres Raízes da Terra é um grupo informal composto por benzedeiras, 

rezadeiras, artesãs e com uma grande riqueza na Culinária e religiosidade popular. 

Participam de várias denominações religiosas. Participam de confraternizações, rezas 

como novena de São Pedro e Novena de Natal. Tem-se uma solidariedade natural com 

doação de sextas básicas para famílias com necessidades, isso é uma prática costumeiras 

das novenas de natal. Participam de feiras livres e intercâmbio para trocas de saberes de 

conhecimentos variados. 

No assentamento, onde o grupo está situado, não tem Posto de Saúde. O atendimento se 

dá numa comunidade vizinha denominada Comunidade de Fátima que fica a 3 Km do 

local. O atendimento da saúde bucal e na comunidade de Vargem Alegre, 6 Km de 

distância. 

Referente a Educação, ainda não existe Escola no assentamento, mas é garantido até o 

ensino médio. As famílias avaliam que a educação seja razoável, mas acreditam que o 

deslocamento tenha consequências, como a fadiga dos estudantes e riscos no transporte 

escolar, que são características natas das Nucleações das Escolas. As crianças e jovens 
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são transportadas para comunidades vizinhas onde existe o ensino. Algumas crianças 

deslocam 2 km até a Comunidades São Paulo, outras até a comunidade Vargem Alegre  

a 6 Km, outras ainda  para Comunidade Paraíso, 9 Km de distância. 

No Assentamento tem água de qualidade e quantidade suficiente. Existem 4 (quatro) 

minas, 2 (dois) poços comuns, mas houve a necessidade de fazer 7 (sete) poços 

artesianos para o consumo familiar. Toda a gestão das águas é feita pela propria 

comunidade, de forma autônoma. 

Praticamente todas famílias tem acesso a telefonia, fazem uso do celular, mas carecem 

de internet rural, um serviço que as famílias almejam. 

 

HISTÓRIA DA DEMANDA E ESTRATÉGIA DE ACESSO 

Antes da conquista da terra, as famílias trabalhavam em terras de grandes fazendeiros 

regime de parceria. Os parceleiros eram explorados, vigiados, dependiam do dono da 

terra para quase tudo, e havia uma perseguição política histórica sobre as famílias e 

comunidades. Havia então uma dependência econômica e política muito forte.  

A partir da luta sindical e religiosa nasce o grupo de luta pela terra e incide via 

SINTRAF – Sindicato da categoria. Este grupo é composto por 21 (vinte uma) famílias 

que desejam ter sua terra e ficar livres das ordens, exploração e perseguição políticas 

dos coronéis. A maioria das famílias eram do município de Espera Feliz, exceto duas 

famílias que vieram do município vizinho de Divino. 

Inspirados na luta do povo de Deus, na busca da terra prometida, em 2.006 as famílias 

iniciam as mobilizações com apoio do Sindicato, mandato coletivo do Deputado 

Estadual Pe. João Carlos do PT, vereador Milton e do PT local. As famílias se uniram 

para o sonho da conquista de um pedaço de chão, começaram a visitar e conhecer 

algumas experiências de luta e conquistas de terras. A opção do grupo foi pela compra 

da terra pelo Crédito Fundiário. Nesse processo um dos maiores desafios era achar uma 

terra para comprar e depois ter a credibilidade para comprar, ou seja, firmar contrato de 

compra e venda. Achar um fazendeiro que vendesse a sua fazenda para um grupo de 

parceleiros. Conta o Sr. Itamar, um dos assentados, que na época da compra da terra, 

teve que ter a intermediação do Coordenador do MDA- Ministério do Desenvolvimento 

Agrário, na época Rogério Correa, hoje Deputado Federal pelo Partidos dos 

Trabalhadores, pois o fazendeiro não acreditava na possibilidade da efetiva compra da 

terra.    
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Essa compra só se concretizou pelo Programa do Crédito Fundiário. O Programa 

possibilitou a compra da terra coletiva que deu origem ao assentamento Pe. Jésus, em 

espera Feliz. Essa luta organizada com uma burocracia terrível demorou dois anos para 

organizar toda papelada. Em 2.007 o projeto foi enviado ao MDA. Isso significava um 

primeiro passo da conquista, pois não foi fácil organizar documentação de cada família, 

cada pessoa que se candidatava a compra tinha que ter pelo menos 5 anos de contrato 

agrícola para entrar no projeto. Esse processo foi trabalhoso, primeiro formou um grupo 

informal, daí foi selecionando, cadastrando, organizando os documentos, o coletivo 

tinha que acreditar no projeto e enfrentar todos os desafios. O Projeto fora aprovado em 

2009. Para ser aprovado a proposta passava pelo CMDRS - Conselho de 

Desenvolvimento Rural do Estado, depois pela Câmara Técnica. Isso implicou em 

várias idas a Belo Horizonte em reuniões e diálogos, participação das famílias 

envolvidas e um empenho louvável da direção do SINTRAF. 

Em 2.010 as famílias celebram, no assentamento, com muita alegria a conquista da 

terra, com entrega da placa do assentamento e bênção do Pe. Edmilson, hoje no Parná. 

Para facilitar as lutas de forma mais eficaz e eficiente as famílias se organizam e 

criaram a Associação dos Agricultores (as) Familiares do Assentamento Padre Jésus, 

denominada CONTERRA em 2.011. 

Após a conquista da terra veio outros desafios, como a construção das casas. Não havia 

Habitação Rural. Agora tem a terra, mas não tem as casas. Inicia-se uma luta para 

garantir recursos para Habitação Rural. Essa conquista se concretiza em 2.012. Esse 

grupo de famílias foi pioneiro nessa política para Habitação Rural. As famílias não 

param se organizam para colocar luz no assentamento, mais uma conquista significativa 

consolidada em 2.014. 

Nesse processo de luta e conquista construíram 17 casas, uma Igreja Evangélica e uma 

Católica onde reina o respeito as crenças no Deus da Vida. Existe uma área coletiva, 

onde era a antiga sede da Fazenda, que serve para festejos comunitários. Um terreiro de 

café e uma campo de futebol. Há um sonho de construção de uma EFA – Escola Família 

Agrícola, para os jovens da comunidade. 
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LINHA DO TEMPO 

Ano  Foto  Acontecimento 
 

 

 

 

2005 

 
 

 

 

 

 

Início da luta pela terra: Processo de 

luta e conquista da Terra 

 

 

 

 

2009 

 
 

 

 

 

 

Conquista da terra 

 

 

 

 

2011 

 
 

 

 

 

 

Criação do Grupo de Mulheres Raízes 

da Terra 

 

 

 

 

2012 

 
 

 

 

 

Oficinas, cursos e palestras.  Parcerias 

CTA, sindicato e outros 
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2015 

 
 

Curso de Cabelereira e manicure – 

levantou a auto estima das mulheres 

pelo CRAS- Centro de Referencia de 

assistência Social. 

 

 

 

 

2016 

 
 

 

 

 

 

Comemoração dos seis anos do Grupo 

 

ASPECTOS LEGAIS DO ACESSO E CONTROLE DA TERRA, 

CONFLITOS, OUTROS ATORES 

Cada famílias é responsável pela sua propriedade, há uma combinação de fazer 

agricultura com base na agroecologia, com práticas integrativas tendo como foco 

respeito às pessoas e à natureza, evitado uso de veneno. 

Essa luta teve a contribuição de vários atores sociais, como o SINTRAF – Sindicato dos 

Trabalhadores (as) Rurais na Agricultura Familiar; FETRAF- Federação dos 

Trablhadores(as) Rurais na Agricultura familiar MG; COOFELIZ – Cooperativa de 

Produção da Agricultura familiar Solidária de Espera Feliz; o mandato coletivo do 

deputado Padre João Carlos e do vereador Milton José Gomes, ambos do Partido dos 

Trabalhadores; CTA – Centro de tecnologias Alternativas da Zona da Mata; Associação 

Regional da Zonada Mata; contou com apoio da EMATER/MG. Secretaria Municipal 

da Agricultura e CRESOL - Cooperativa de Créditos Rural com Integração Solidária. 

Entre as incidências do grupo de produção podemos destacar o Projeto PAIS - Produção 

Agroecológica Integrada e Sustentável, que muito ajudou no inicio, garantindo 

produção sem veneno com base na agroecologia e fortalecendo o cultivo do café, milho, 

feijão, banana e hortaliças. Os produtos são comercializados através da COOFELIZ e 

também vendidos em feiras livres. A produção de café ainda é vendida ao atravessador. 
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Tiveram capacitação no beneficiamento de banana, melhoria da sede local do grupo 

raízes da Terra, ampliação da casa de atividades com homeopáticas, fitoterapia e 

Resgates das plantas medicinais e uso dos chás e a agroindústria de beneficiamento de 

produtos. Almejam a ampliação da produção de hortaliças e legumes para a 

agroindústria local e o Posto de Saúde, para atender 03 comunidades específicas 

(Comunidade Bom Pastor, Fátima e São Paulo); a melhora a qualidade do café, sair do 

atravessador; a EFA com ensino técnico em agropecuária e a Casa de Sementes.  

 

AVANÇOS NA GESTÃO DA TERRA E/OU TERRITÓRIO E 

EXPECTATIVAS ECONÔMICAS, CULTURAIS, SOCIAIS 

Os esforços na luta pela terra e território garantiram a liberdade, autonomia e a 

qualidade de vida das famílias, com produção própria, sem veneno. A organização 

sustenta com as práticas de trabalho coletivo e comunitário, a partir da mútua ajuda – 

solidariedade, de acordo as suas possibilidades, trocas de dias, mutirões, intercâmbios 

de trocas de experiências e conhecimentos  

Não há um trabalho específico com a juventude, mas sonham com a Escola Família 

Agrícola - EFA tendo como objetivo formar a juventude para ficar e produzir na terra, 

buscando dignidade e vida. Estes jovens carecem de pequenos projetos de geração e 

renda, para garantir a continuidade da reprodução e das práticas inovadoras da 

comunidade. 

Atualmente, os produtos são comercializados através da COOFELIZ e na feira 

municipal da cidade. Existe a perspectiva de expandir as vendas com participação de 

feira fora do município em parceria com UNICAF. 

Como forma de fortalecimento da cultural local acontece, na comunidade/Assentamento 

Bom Pastor, há mais de três anos a tradicional Festa de São Pedro, no dia 28 de junho; 

festeja também o Bom Pastor, o dia dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais - 25 de 

Julho, Dia Internacional da Mulher - 08 de Março;  Semana santa – Via Sacras com 

caminhada, festa de aniversário do grupo de Mulheres raízes da Terra - 09 de 

Novembro. Estão lutando para resgatar suas sementes e garantir autonomia diante do 

controle feito pelas grandes corporações mundiais do agronegócio. 
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 Sobre CEDRS: 

http://www.semagro.ms.gov.br/orgaos-colegiados/conselho-estadual-de-

desenvolvimento-rural-sustentavel-cedrs/ 

 

 Sobre Crédito Fundiário: 

http://www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemda/files/user_img_19/cartilha_pncf%

20-%202%20edi%C3%A7%C3%A3o.pdf 

 
 

 

CRÉDITOS 

 
Sistematização do Grupo de Mulheres Raízes da Terra do Assentamento Padre Jésus 

realizada por: 

 Reinaldo Barberine/ Gilsilene Maria Mendes - Comissão Pastoral da Terra de 

Minas Gerais; Juliana Calixto – IF Sudeste – Zona da Mata 

Fotografias: 

 Reinaldo Barberine, Thiago Peron, Nilson Peron, Solange Peron, Elizabete e 

Fernanda. 

 

Assentamento Padre Jésus, 01 de Julho de 2019. 

 

 

  

http://www.semagro.ms.gov.br/orgaos-colegiados/conselho-estadual-de-desenvolvimento-rural-sustentavel-cedrs/
http://www.semagro.ms.gov.br/orgaos-colegiados/conselho-estadual-de-desenvolvimento-rural-sustentavel-cedrs/
http://www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemda/files/user_img_19/cartilha_pncf%20-%202%20edi%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemda/files/user_img_19/cartilha_pncf%20-%202%20edi%C3%A7%C3%A3o.pdf
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GALERIA DE IMAGENS: 
 

 
Foto: Reinaldo Barberine – Reunião com Grupo realizada pela Comissão Pastoral da 

Terra em 06 de junho de 2018. 

 

 

 

 
Foto: Reinaldo Barberine – Reunião com Grupo realizada pela Comissão Pastoral da 

Terra em 06 de junho de 2018. 
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Foto: Thiago Peron 

Reunião mensal do Grupo – Espera Feliz 

 

 

 
Foto: Nilson Peron 

Ref. Aos 06 anos de caminhada do grupo 

 



   BRASIL  
 

12 
 

 
Foto: Solange Peron 

Ref. Aos 06 anos de caminhada do grupo 

 

 

 

 
Foto: Reinaldo Barberine 

Articulação com Grupo em 2012 
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Foto: Reinaldo Barberine 

Articulação com Grupo em 2012 

 

 

 

 
Foto: Thiago Peron 

Reunião itinerante do Grupo na Comunidade de Fátima – Espera Feliz 
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Foto: Elizabete 

Ref. Ao Curso de Costura ano de 2014. 

 

 

 
Foto: Fernanda 

Ref. A interação na Tradicional Festa da Fogueira no Assentamento Pe. Jesus 
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Foto: Solange Peron 

Oficina de doce cristalizado 

 

 

 
Foto: Solange Peron 

Oficina de manicure e pedicure – 2012. 
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Foto: Thiago Peron 

Reunião da CPT MG com a Coordenação em 2018. 

 

 

 

 
Foto: Reinaldo Barberine 

Reunião da CPT MG com Grupo em 06 de junho 2018. 
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Foto: Nilson Peron 

Participação do Grupo na manifestação do dia Internacional da Mulher – dia 08 de 

março em 2017, em espera Feliz. 

 


