
Cerrado, mulheres e agroecologia: práticas 
educativas inovadoras para a emancipação

Resultados Esperados:
• Grupo de agricultoras e agricultores de Colinas do Sul estruturado para criar

cooperativa de produção agroextrativista, com apoio da prefeitura e fornecendo
alimentos para a merenda escolar.

• Mercados locais mapeados e analisados junto com os agricultores.
• Segurança Alimentar e Nutricional e Direito Humano à Alimentação Adequada

inseridos na agenda do poder público local de dois municípios da Chapada dos
Veadeiros.

• Agricultores utilizando novas práticas para fertilização do solo e uso e
conservação da água.

Equipe UnB:  
Nina Paula Laranjeira - coordenadora - educadora ambiental

Maria da Graça Hoefel - Pesquisadora - Saúde Coletiva

Denise Severo - Pesquisadora - Saúde Coletiva

Jader Busato - Pesquisador - Agrônomo (Solos)

Armando Fornaziere - Pesquisador - Agrônomo (Mercados)

Valéria Regina Bellotto - Pesquisadora - Química

Regina Coelly Saraiva - Pesquisadora - História

Carla Pimentel Águas - Pesquisadora - Ciências Sociais 

César Adriano Barbosa – pesquisador- extensionista agroecologia 

Clara Carmoni – extensionista - História

Nilcionir Costa Garcez – pesquisadora-extensionista educação; 

Cláudia Lulkin – pesquisadora-extensionista nutrição

Selma Bernardes - pesquisadora-extensionista educação

Othávio Canabarro – estagiário artes visuais.

Mariana Pacheco de Almeida – estagiária – Engenharia Florestal.

NASPA – Núcleo Transdisciplinar de Pesquisa em 
Alimentação Sustentável e Produção Agroecológica

Centro de Estudos do Cerrado da Chapada dos Veadeiros, Alto Paraíso de Goiás

Trata-se de curso com carga horária de 160 horas, oferecido no município de Colinas do Sul, Chapada dos
Veadeiros, Goiás, a um público de cerca de 20 agricultores e agroextrativistas (de assentamentos e da
cidade) daquele município. A proposta é baseada em metodologias participativas, no formato de oficinas
de trabalho, que objetiva trabalhar o fortalecimento da identidade histórico-cultural dos grupos
beneficiários, fortalecendo os laços entre agricultores/agroextrativistas de assentamentos e da cidade de
Colinas, para que possam se organizar, produzir e comercializar juntos, ainda que mantendo suas
especificidades.
Conteúdo Programático:
1) “Tertúlia Literária Dialógica: produções e livros autorais/artesanais” - 30 horas - metodologia
certificada como Tecnologia Social pela Fundação Banco do Brasil/BNDES, na premiação de 2015. É uma
atividade, cultural e educativa, que promove a democratização da literatura e do livro, tendo como
norteadores os seguintes princípios: diálogo igualitário, criação de sentido, inteligência cultural, dimensão
instrumental, transformação, solidariedade, inteligência cultural e fruição artística.
2) “Projeto Vidas Paralelas” - 40 horas - constitui-se de metodologia já amplamente testada e consagrada,
voltada para o empoderamento de comunidades, além da discussão das relações saúde-ambiente-
trabalho. Utiliza a produção de vídeos e fotografias para realizar reflexões sobre o cotidiano. Esta
metodologia será aplicada neste projeto por professoras doutoras da Faculdade de Saúde da UnB.
3) Mercados locais e institucionais, mapeamento e identificação de mercados, produção e comércio,
Programas Institucionais, Normas Sanitárias - 16 h
4) Produção nos Sistemas Agroflorestais, aspectos econômicos, produtivos e ambientais – 8 h
5) Direito Humano à Alimentação Adequada, Segurança Alimentar e Nutricional, Soberania Alimentar – 16
h
6)Movimentos sociais camponeses e o contexto político e social – organização social no campo brasileiro,
história e situação atual, políticas públicas - 8 h
7) Culturas Alimentares - estudos sobre o valor cultural da produção alimentícia local - 8 h
8) Água e solo – Agroecologia, tecnologias sociais para uso, aproveitamento e conservação da água – 16
horas
9) Cooperativismo e Associativismo – criação de cooperativas, exemplos no Cerrado– 16 h
10) Agroecologia, extrativismo e Conservação Ambiental – 8 horas
11) Frutos do Cerrado – riqueza alimentar, meio ambiente e cultura - 8 horas
12) História e Memória – 8 horas

Curso 1 - Organização social para a segurança 
alimentar, produção e comércio agroextrativista

Parcerias:
Secretarias Municipais de Educação de Colinas do Sul e Alto Paraíso de Goiás, Prefeitura de Colinas do Sul,
Secretaria de Ação Social de Alto Paraíso de Goiás, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Colinas do Sul
Associação de Produtores dos Assentamentos: PA Terra Mãe, PA Boa Esperança, PA Córrego do Bonito, Instituto
Biorregional do Cerrado – IBC. Parceiro Internacional: Universidad de San Simón – Bolívia.

Extrativismo  de mangaba e palha – Colinas do Sul

O curso tem 64 horas, sendo 48 horas presenciais, e
ocorre em Alto Paraíso de Goiás, aberto prioritariamente
ao público deste município e do município vizinho,
Colinas do Sul.

O Curso é voltado a professores, profissionais de saúde,
conselheiros de politicas públicas, merendeiras, lideres
comunitários, gestores públicos nas áreas da educação,
assistência social, alimentação escolar, educação
popular, no contexto participativo das políticas públicas.

Produção local – óleo 
de coco de babaçu, 

farinha de mandioca, 
biscoito de polvilho, 
bolinho de arroz e 

pãozinho.

Temática Principal:
Sistemas Sustentáveis de Produção de 

Alimentos Saudáveis

Objetivo: 
Fortalecer a produção agroextrativista, a 
organização produtiva de agricultores e a 

segurança alimentar e nutricional no 
Cerrado, na Chapada dos Veadeiros 

(municípios de Alto Paraíso e Colinas do 
Sul), bem como suas identidades e 

culturas.

O objetivo é problematizar a percepção da SAN e do DHAA no contexto da promoção
da cidadania revelando seu potencial simbólico, capaz de impulsionar a
transformação dos sujeitos envolvidos e provocar a formação de multiplicadores no
contexto da cultura de direitos na sociedade contemporânea.

Oficina de diagnóstico 
sobre a situação da água

Equipe IFB:
André Godim do Rego - pesquisador  
antropólogo 
David Frederik da Silva Cavalcante -
pesquisador cooperativismo
Sérgio Mariani – pesquisador 
cooperativismo
Ana Paula Caetano Jacques –
pesquisadora gastronomia

Metodologia:
Tem como eixo condutor a pesquisa-ação que
possibilita criar relações de confiança entre a
equipe de extensionista e pesquisadores e os
participantes beneficiários. São previstas duas
ações de pesquisa e dois cursos (em
andamento). Durante os cursos vão sendo
levantados dados sobre as comunidades e
conduzidas reflexões e trocas que possibilitam
a construção de conhecimentos e intervenções
na realidade vivida pelos participantes.

Pesquisa:
Levantamento de mercados locais em Alto Paráiso e Colinas do Sul – estudo das cadeias
curtas. verificar o que os/as agricultores/as produzem ou possam produzir tanto para
colocar nos mercados, assim como, para a melhoria da SAN das famílias através do aumento
do autoconsumo. Para isso se fará levantamentos com questionários semi estruturados
junto às famílias de agricultores/as de Alto Paraíso e Colinas do Sul. Além da pesquisa junto
à produção, uma etapa seguinte é identificar que organizações já atuam facilitando a
comercialização, por exemplo, a presença de cooperativas e associações, assim como a
identificação dos mercados que os agricultores já atuam, por exemplo, feiras, mercados
institucionais (PAA e PNAE).

Pesquisa:
Pesquisa participativa sobre qualidade dos solos em
propriedades do PA Sílvio Rodrigues e socialização de
informações, resultados e conhecimentos entre todos
os atores envolvidos. Experimentos sobre fertilidade de
solos e qualidade de milho produzido. Desenvolvimento
de estudo que auxilie o agricultor familiar a melhorar a
qualidade do alimento produzido, bem como a sua
produtividade. Pretende-se avaliar a qualidade
nutricional do milho crioulo plantado nos
assentamentos agrícolas e sua relação com o tipo solo,
manejo e tipo de adubação orgânica empregada.

Curso 2 – Direito Humano à Alimentação Adequada
e Saudável e Segurança Alimentar e Nutricional

PREFEITURA MUNICIPAL DE

COLINAS DO SUL


