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RESUMO

O “PertenSer” Mulher é um subprojeto  de educação ambiental do Projeto Quatis do Caparaó,  que visa estimular ações voltadas para o desenvolvimento sustentável do Parque

Nacional do Caparaó (PNC) e comunidades de entorno. Neste contexto, este trabalho tem como objetivo fomentar a produção e comercialização coletiva de artefatos sobre a

natureza local e outras atividades que promovam a melhoria da geração de renda e sustentabilidade das mulheres da região. Por meio de uma abordagem qualitativa e

quantitativa, foram realizadas visitas, entrevistas individuais e coletivas, aplicação de questionário e reuniões para conhecer e mobilizar o Grupo de Mulheres Rurais do Paraíso

(GMP). Até o presente, constatou-se que o GMP, possui 37 anos de atuação na região do Paraíso em Espera Feliz/MG e é constituído por 21 mulheres que fabricam artesanato

em ponto cruz e crochê. Também foi constatado que a falta de capacitação relacionada ao processo de produção, autogestão, sustentabilidade e qualidade tem resultado na

baixa comercialização dos artesanatos fabricados, bem como diminuição da produção de artesanato ou abandono do grupo para desenvolvimento de outras atividades como

complementação da renda familiar, descaracterizando assim, a tradição do grupo. Além disso, estabeleceu-se parcerias com instituições da região como o Consórcio

Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Caparaó e Secretarias Municipais de Turismo, Educação, Cultura e Meio Ambiente, visando o desenvolvimento de ações

conjuntas para o cumprimento dos objetivos propostos. Os resultados obtidos reafirmam a necessidade de continuidade do subprojeto para implementação de ações que

promovam o resgate e valorização da cultura do GMP, o aperfeiçoamento do processo de produção, bem como viabilize a comercialização sustentável dos produtos em

seguimentos turísticos da região.
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