
 
I ENCONTRO DE AGRICULTORES, RAIZEIRAS, BENZEDEIRAS E PARTEIRAS 

EM MORRO DO PILAR. 

 

Realização: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MORRO DO PILAR  

Data: 01 de setembro de 2018.  Tempo de duração: de 8 às 17 horas. 

Local: Escola Municipal São Tarcísio, centro, na cidade de Morro do Pilar.  

Para o encontro foram convidados os agricultores, as raizeiras, benzedeiras e parteiras de Morro 

do Pilar e região.  

Participação das entidades parceiras da Associação Comunitária Morro do Pilar:  

• a ONG Rede de Intercâmbio e Tecnologias Alternativas, com Laura e Lorena,  

• o Hervanário São Francisco de Assis, de Sabará, com a raizeira Tantinha,  

• a Articulação Pacari, com Lurdinha e Jaqueline, de Belo Horizonte,  

• a Associação do Capão Grosso, Amanu e Feira Agroecológica Raízes do Campo do 

município de Jaboticatubas, com Sônia Maria, Edinho, Inês, Julia e Francisco. 

• o Mercadinho Tá Caindo Fulô de Cardeal Mota, Santana do Riacho, com Márcia Spyer,  

• a Emater, Morro do Pilar, com a Extencionista Adriana.  

 

Público: agricultores, raizeiras, benzedeiras e parteiras de Morro do Pilar e região. 

Representantes de diversos movimentos sociais da região. 



Roda de apresentações 

 

O encontro promoveu a troca de experiência entre agricultores, Raizeiras e Benzedeiras da 

nossa região e região Metropolitana de Belo Horizonte. Na programação houve a apresentação 

dos participantes e seus respectivos trabalhos. Foram realizadas oficinas de tintura, solução 

nasal, gel, sabonete oferecidas pelas raizeiras Maria da Conceição, Lurdinha e Tantinha.  A 

sabedoria popular foi valorizada, partilhada e praticada nesse dia.  

Os agricultores que participam da Feirinha da Agricultura Familiar de Morro do Pilar são 

associados da Associação Comunitária e fizeram a organização, produção e recepção do 

Encontro.  

Quando pensou se na realização do encontro, foi contactada uma entidade parceira, a Rede de 

Intercâmbios, que desde o início do ano 2018, já havia organizado vários outros encontros com 

esse tema e prática na Região Metropolitana de BH, assim foi de grande ajuda a experiência e 

o apoio dessa entidade na realização do evento em Morro do Pilar.  

Assim, com a união e esforços dos associados conseguimos realizar em nossa cidade um 

importante momento de estudos das plantas medicinais, fabricação de remédios caseiros e 

resgate da cultura, inclusive promovendo um encontro entre duas parteiras famosas da região, 

Dona Teresa da Comunidade Carioca e Socorro da Vila São Vicente. 

O café foi compartilhado na Mesa da Partilha, onde todos trouxeram uma contribuição. Dona 

Maria fez questão de preparar um delícioso cuscus de mandioca que foi servido quentinho. O 

almoço foi doado pelos feirantes buscando adquirir  ao máximo produtos locais. Também foi 

organizada uma mesa com produtos dos feirantes de Morro do Pilar e a mostra de trabalho dos 

participantes. 

 



 
Fotos das Oficinas de tintura, gel, solução nasal e limpeza de ouvido com Dona Maria e 

Lurdinha (Pacari) 

  
Mostra de algumas plantas estudadas no Encontro. Sabonetes de Alecrim, barbatimão e argila 

branca. 

  
Oficina de sabonetes medicinais com Tantinha do Ervanário São Francisco em Sabará. 

 



O trabalho com as plantas medicinais da Conselheira da Associação Dona Maria da 

Conceição Tomaz é referência em saúde de base comunitária em nossa cidade. Ela é 

profunda conhecedora das plantas e já atuou na pastoral da saúde por muitos anos. 

Recebeu o Prêmio de Cultura Popular do MEC em 2014. Atende sempre que possível com 

o método da Bioenergética, participa de eventos e cursos com essa temática.  

 

 

Fotos do trabalho de Dona Maria e da produção de tinturas com plantas medicinais e 

alcool de cereais.  

 

 



l Encontro de Raizeiras, Benzedeiras, Parteiras e Agricultores, em Morro do Pilar. 

 

No segundo ano do encontro desenvolvemos um trabalho de aproveitamento da banana, 

oficinas de xarope, pomada cicatrizante, sabonete, solução nasal, limpeza de ouvido. 

Foram momentos muito especiais de troca de saberes, recebemos muitos convidados da 

Região metropolitana de Belo Horizonte. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


