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A Chapada dos Veadeiros 

 

 Localizada no Estado de Goiás; 

 Região com Cerrado bem conservado e forte cultura 

tradicional  agrícola (agroextrativista); 

Amplamente ameaçada, sobretudo pela monocultura 

de grãos, que envenena  solos e águas, expulsa a 

população rural e coloca em risco a segurança alimentar 
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Microrregião 
Chapada dos Veadeiros 



O Centro de Estudos do Cerrado da   
Chapada dos Veadeiros  - UnB Cerrado 

 Criado em 2010.  Parceria entre a Universidade de Brasília (UnB) e a 
sociedade local. 
 

 Missão: Promover o desenvolvimento regional sustentável da 
Chapada dos Veadeiros, por meio da produção, socialização e 
aplicação de conhecimento de alto nível e do diálogo de saberes. 
 
 NASPA – criado em 2014 - busca novos caminhos para a educação de  
jovens, para a integração da universidade com  a sociedade, com foco em 
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questões  de importância regional.   
 
 



 
NASPA  

Núcleo  Transdisciplinar de Pesquisa em  
Alimentação  Sustentável e Produção Agroecológica 

 

 OBJETIVOS comprometidos com a geração de conhecimentos 
pertinentes à promoção da sustentabilidade dos 
agroecossistemas (na concepção da agroecologia), de forma a 
gerar renda e segurança alimentar e nutricional para as famílias, 
e abastecer a cidade. 

 Entendendo que a sustentabilidade e a SAN passam também 
pelo processo de organização social dos assentamentos, pelo 
trabalho cooperativo e solidário e pelo processo de transição 
agroecológica das unidades familiares. 

 Agroecologia e SAN caminham juntas. 

 

 



NASPA - Histórico 

Programa de Bolsas de Estudo para o Ensino Básico  
• Iniciado no ano de 2011 com cursos de extensão + participação em 
diversos projetos de pesquisa e extensão.  
• 2012 a 2014, ação formativa por meio de projetos de pesquisa e 
extensão, com foco na educação para a sustentabilidade – educação 
socioambiental e nutricional. 
• Atendeu a 100 estudantes por ano, até 2013, com idade de 15 a 18 
anos (campo e cidade – somente Alto Paraíso) 
•Em  2013 tem início as ações junto às famílias de agricultores. 
• 2014 – 65 estudantes (campo e cidade) – Ano de Criação do NASPA 
• 2015 – somente projetos do NASPA – cerca de 65 estudantes.  
•Jovens da cidade de Alto Paraíso e de comunidades rurais de 3 
municípios. 



 
NASPA  

 

Edital CNPq – Chamada nº 82/2013 – Programa SSAN 
UNASUL  do MCTI (criação do Núcleo) 
•Participação na Rede SSAN – UNASUL 
•Ação no PA Sílvio Rodrigues – Alto Paraíso  
•Parceira com o centro de pesquisa Agroecologia Cochabamba – 
AGRUCO, da Universidad Mayor de San Simon – Bolívia. 

 
Ações Formativas com jovens -  Agroecologia e SAN 
• Quintais da Cidade de Alto Paraíso  
• Comunicação do Núcleo 
• Assentamento Sílvio Rodrigues – Alto Paraíso 
• Chamada nº 19/2014 – parceria CNPq - INCRA/Pronera - MDA), 
dois novos municípios – São João D´Aliança e Colinas do Sul 
(envolvendo 4 assentamentos). 

 
 



  

 Regem este trabalho, princípios como: solidariedade, trabalho 
coletivo, cooperação, transformação e justiça social, necessários 
à criação de condições mais favoráveis à conservação ambiental,  
à melhoria da qualidade de vida e à convivência pacífica e 
solidária (cultura da paz).    

Princípios 

NASPA 



 Fundamentação – Michel 
Thiollent, Paulo Freire, Fals Borda e Carlos 
R. Brandão -  metodologia adequada para 
realizar necessária aproximação com a 
sociedade, resgatando o papel do 
conhecimento na vida humana e o papel 
social da Universidade.   

 
 Metodologias propícias para o trabalho 

com as realidades postas pelas 
comunidades e coletivos de pessoas e 
requer dos pesquisadores diversas 
habilidades, como a escuta sensível, a 
humildade da busca e abertura para 
vivenciar realidades muito diversas do 
mundo acadêmico.  

 

 

 

 

 Metodologia:  

Pesquisa-Ação/Pesquisa Participante 

Foto Diego Neres: Projeto Quintais – visita à 
moradora Galdina – bolsistas acompanhados 
da  pesquisadora Nilcionir -  ação: manejo dos 
canteiros.  



 As ações são organizadas e pactuadas com os atores envolvidos, que  
compõe grupos de professores, estudantes e pessoas da sociedade.  

 
 Neste processo, o pesquisador transforma-se e auto educa-se.  

 
 Metodologias educadoras por excelência e adequada às metas do 
NASPA, por permitir tratar situações reais em sua complexidade.  
 
Caracterizam epistemologia específica, relacionadas aos 
movimentos emancipatórios dos países do hemisfério sul, em busca 
da superação da colonialidade do saber, do poder e do ser. 
(Boaventura de S. Santos) 
 
 Apontam caminhos que possam ressignificar o papel da 
Universidade e da Extensão Universitária 
 
 
 

 

 Metodologia:  
Pesquisa-Ação/Pesquisa Participante 

  



Oficinas e Palestras  

Temas importantes para a vida cotidiana: conservação do bioma 
Cerrado, Agroecologia (hortas e viveiros), Alimentação Sustentável, 
Resíduos Sólidos, Meio ambiente, Promoção da Saúde, Consumo. 

Oficina   -  Alimentação Sustentável  Professoras e bolsistas analisando a água  
da torneira do Centro a partir de palestra 
sobre qualidade da água. 



 Durante esta interação, dá-se o 
processo formativo para todos os 
participantes: professores e 
estudantes da UnB, pesquisadores e 
extensionistas da equipe (contratados 
e bolsistas), bolsistas júnior, bolsistas 
de graduação e a comunidade. 

Oficinas e reuniões  

 Levantamento de demandas e 
planejamento de ações, que são 
posteriormente avaliadas pela 
equipe de trabalho e demais 
participantes.  



Espaços de Ação dos Bolsistas 

 Em escolas/creches e quintais de famílias carentes, 
selecionadas em parceria com a Secretaria de Ação Social da 
Prefeitura do município. 

Projeto Cozinha Escola –  Bolsistas 
fazendo salada de fruta com alunos 

da Escola Municipal Ana Aguiar 

Projeto Quintais –  Bolsistas 
entrevistando morador 



 Construção do conhecimento junto com os estudantes: análise de 
situações problemáticas ou conflitantes, discutir e encontrar 
soluções.  

 

Projeto na Escola Rural do Sertão 
2011 e 2012 

 

Trabalho  de Grupo – diagnóstico e temas importantes para a comunidade. 



Reuniões com comunidade rural: Equipe de pesquisadores  com 
bolsistas, familiares e  membros da comunidade do Assentamento 
Sílvio Rodrigues. 



 

Povoado do Moinho 

No campo - localidade Moinho –– práticas agroecológicas na agricultura 
familiar e caminhada de sensibilização  sobre o Lixo. 



Povoado do Moinho  
Abundância e Cultura Tradicional 

Área rural - Moinho – frutas e feitio da rapadura. 



PA Sílvio Rodrigues  



PA Sílvio Rodrigues  - Oficinas com jovens 



Atividades Externas 

Jovens Bolsistas  acompanhados do tutor Sat participam do 
IV Seminário de Agroecologia do Distrito Federal e Entorno.  



 Feira de Sementes e  Mudas da  
Chapada dos Veadeiros 

 Bolsistas do Projeto 
Quintais em sua 
Banca de Trocas na 
4ª edição da Feira 
de Sementes e 
Mudas da Chapada 
dos Veadeiros - 
2014. 

5ª edição já realizada em 
2015 – Rede Pouso Alto 
Agroecologia 

Foto Daniel Damázio: 



Pontos Positivos 

Maior proximidade com as pessoas; 

Relações mais humanas e justas; 

Transformação das relações interpessoais; 

Construção de grupos mais harmônicos; 

Aprendizado sobre viver em coletividade: respeito à 

diversidade, busca de objetivos comuns, persistência 

e tolerância.  

 

 



Difícil mas possível...  
 

Iniciar o contato, a escuta atenta e sensível, conduzir 
o processo do grupo:  
• o exercício do não julgamento,  
• a cura das relações com problemas antigos,  
• manter o foco nas reuniões sem tornar o processo 
rígido, 
• as pactuações, que devem ser firmes mas delicadas, 
sem apontar diretamente deficiências.  
 
Com os jovens o desafio é diluir as “panelinhas”. 



• Construção do objeto de pesquisa junto com o grupo.  

• Conduzir processo realmente emancipatório.  

• Chegar a produzir resultados aceitáveis pelas publicações 
convencionais: processo longo,  requer cuidados com a 
sistematização e divulgação de resultados. 

• Conciliar interesses individuais com os coletivos. Um projeto 
coletivo deve ser capaz de conciliar diversos projetos individuais, 
mas ser suficientemente bom para fazer com que, quando 
necessário, todos abram mão de detalhes de seus projetos 
individuais.  

• Em comunidades com dificuldades socioeconômicas, esse projeto 
coletivo passa obrigatoriamente pela geração de trabalho e renda.  

• Para os jovens o trabalho/geração de renda precisa estar junto 
com a diversão e o convívio social. 

 

Desafios: buscando caminhos... 



 Gradativo envolvimento das famílias em reuniões 
periódicas, e a percepção de que os jovens ampliam sua 
ação como agricultores.  

 Vamos também encontrando estratégias mais adequadas 
para lidar com o desafio da profissionalização. 

 As famílias tem se mostrado participativas e muito 
satisfeitas com a participação de seus filhos e se abriram 
para o trabalho com a  UnB. 

 Estamos criando, juntos, a Feira Popular da Agricultura 
Familiar de Alto Paraíso. (novo posicionamento dos 
agricultores) 

 Este contexto mostra a criação de vínculos de confiança das 
famílias e credibilidade da Universidade 

 

 

Resultados  e   Comentários 



Resultados  e Comentários 

Busca-se delinear caminhos na direção de uma educação que 
leve a região para uma vida mais sustentável. 
Conscientes do pioneirismo desse trabalho, avançamos de 
forma lenta e responsável junto com às comunidades. 

Projeto Cozinha – Escola: Profª  Lívia  - bolo de  
arroz - Grupo de Mulheres Mãe da Terra –  PA  Sílvio 
Rodrigues. 

Área rural  localidade Sertão –   Profª 
Nina, moradores e bolsistas – práticas 
agroecológicas na agricultura familiar. 


