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RESUMO

Visando a conservação da biodiversidade, O “Projeto Quatis do Caparaó”, desde o ano 2011,  vem realizando  atividades de pesquisa, educação ambiental, cultura e

desenvolvimento sustentável no Parque Nacional do Caparaó (PNC) e em suas comunidades de entorno, por meio do estímulo à ações voltadas para o desenvolvimento do

território de abrangência do  Parque. Nesta perspectiva, se propôs a implementar    o subprograma “PertenSer” Mulher que visa envolver as mulheres moradoras do entorno do

PNC nos processos de educação ambiental do projeto, por meio de produção e comercialização coletiva de artefatos retratando a natureza local e outras atividades que

promovam a melhoria da geração de renda e desenvolvimento sustentável. Ações piloto do subprograma estão sendo desenvolvidas com o Grupo de Mulheres Rurais do Paraíso

(GMP), zona rural de Espera Feliz/MG. Como estratégia para esta implementação, decidiu-se caracterizar o perfil das  mulheres integrantes desse grupo, considerando que, a

caracterização do perfil do público alvo no desenvolvimento de  projetos ambientais e/ou sociais,   possibilita a aplicação de medidas e técnicas com maior objetividade,

racionalizando e otimizando recursos materiais, financeiros e humanos. Neste contexto, este trabalho tem como objetivo caracterizar o perfil das integrantes do Grupo de

Mulheres Rurais do Paraíso para subsidiar o planejamento das ações do subprograma “PertenSer” Mulher. O perfil do grupo foi determinado por meio visitas, entrevistas

individuais e coletivas e aplicação de  um questionário semiestruturado para as integrantes.  O grupo possui 37 anos de atuação e é composto por 21 mulheres com faixa etária

entre 20 a 75 anos. Destas, 62% são casadas e 71% possuem até três filhos, a maioria possui ensino fundamental incompleto, reside na localidade e fabricam artesanatos em

ponto cruz e crochê.  O grupo reúnem-se mensalmente e tem como principal motivação busca de novos conhecimentos e troca de experiências. De acordo com as entrevistadas,

o lucro obtido com a venda de artesanatos complementa a renda proveniente da agricultura familiar das respectivas famílias e o maior problema enfrentado é o baixo fluxo de

venda dos produtos, devido à falta de oportunidades de negócios, saturação do mercado e mão de obra local, bem como a ausência de capacitação para gestão deste mercado

nos seguimentos turísticos da região. Para elas,  este fator somado atual crise financeira do país e ao acesso à “indústria cultural”,   têm obrigado as mulheres participantes a

abandonar as atividades do grupo ou diminuírem a  produção dos artesanatos para  se  envolverem  com outras atividades mais lucrativas que   garantam a complementação  da

renda familiar, descaracterizando assim,  a tradição do grupo.  Após a definição do perfil, foi produzido um documentário a fim  de registrar relatos, fatos, depoimentos, 

perspectivas e outras questões  relevantes que caracterizam os 37 anos de história do GMP. A expectativa é que o documentário contribua no fortalecimento  e resgate cultural

do grupo, bem como  estimule o debate sobre as questões ambientais, culturais  e sustentabilidade da região do Parque Nacional do Caparaó , a qual estão inseridas. Além

disso, estabeleceu-se parcerias com o Parque Nacional do Caparaó, Secretarias Municipais de Turismo  e de Educação e Cultura de Espera Feliz e com o Consórcio

Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Caparaó, para o desenvolvimento de ações conjuntas que promovam o resgate da cultura do Grupo de Mulheres do Paraíso e

viabilizem a comercialização dos produtos em seguimentos turísticos da região, bem como fortaleçam as ações de educação ambiental do Projeto Quatis.
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