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RELATÓRIO TÉCNICO PARCIAL  

 
 

Contratante: Universidade Federal de 
Goiás - UFG 

 Interveniente: PROAD 

 

Contratada: Fundação RTVE 

 

Título do Projeto:  Território do Médio Araguaia – Agricultura Familiar e 
Comunicação no Campo  

 

Período de Execução: 25-10-2018 a 31-08-2020 

 
 

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 

Objetivo  
Articular um sistema de comunicação, cogerido por camponesas e camponeses da 

agricultura familiar, dentro do contexto da reforma agrária ou não, que dê suporte 

ao projeto de sistematização da produção e da comercialização de sua produção e, 

antes de mais nada, estimule o protagonismo dos grupos de mulheres nesses 

processos e fortaleça a assumência do conceito terra-território por parte de todas 

pessoas e instituições implicadas no projeto 

 
 

Resultados Esperados 

1.  Contribuição na sistematização da produção familiar nos núcleos do projeto 

2. Contribuir no fortalecimento da comercialização nas feiras especificas da 
agricultura familiar – ou não-  anulando a figura da/o atravessadora/or 

3. Fortalecer, agora com pandemia, a produção e a comercialização levando em 
conta, também, o retorno de parcelas importantes da população à economia local 
e, de modo especial com já tem sido notado, dos produtores também do território. 
Algo que se define, no momento, como do fortalecimento do chamado circuito 
próximo, no mundo todo. 

4. Fortalecer, como é o objetivo do projeto e, agora, tendência no mundo, o retorno 
ao território, ao que está próximo. 

5. Contribuir no fortalecimento dos grupos de mulheres na superação dos desafios 
em seus projetos de sustentabilidade no lugar em que se vive, na qualidade 
coletiva de uma vida melhor e equilibrada, na defesa da natureza como guardiãs 
das sementes e no combate a todo tipo de violência, física e simbólica, contra elas, 
suas filhas e seus filhos. 

6. Consolidar um sistema de comunicação autogerido por camponesas e 
camponeses do projeto  

7. Construção e implantação de uma indústria de polpa de fruta 
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8. Implantar e consolidar as biofábricas e garantir a transição para uma agricultura 
orgânica familiar 
 

 

 

 
 
 

2. RESULTADOS OBTIDOS NO PERÍODO 
 

Informar os resultados efetivamente alcançados pelo projeto, relacionando-os àqueles 
esperados. 

 

1. Aplicação de um questionário familiar quanto aos quintais, o que permitiu 

identificar – ainda que não aplicado em dois núcleos – junto às demandas de 

camponesas/es o potencial de produção frutífera, numa atividade quase 

inteiramente tocada por mulheres. 

2. Trabalho que levou à proposta de uma indústria de polpa de fruta, cujo projeto 

está sendo elaborado. 

3. A compreensão, efetiva no processo, da necessidade de se organizar a produção 

existente em cada núcleo; 

4. A compreensão da urgência, como consequência, de se organizar a 

comercialização, algo mais evidente com a pandemia e a procura por alimentos 

mais saudáveis e produzidos no local ou na região. 

5. A construção e lançamento de um portal informativo e específico do projeto 

(https://www.portalmedioaraguaia.com/) 

6. Compreensão real de que a organizar a produção e a comercialização dependerá 

de ações e iniciativas dos grupos e núcleos do projeto 

7. A compreensão, decorrente da daí, da inclusão de um agrônomo ao projeto para 

suprir a ausência completa de assistência técnica para agricultura familiar, no 

âmbito ou não da reforma agrária. 

8. A compreensão de que a agricultura familiar só será competitiva, além da 

organização da produção e da comercialização, se mergulhar numa produção 

orgânica 

9. Segurança alimentar que virá também da transição, mais ampla, para a agricultura 

orgânica, incluindo a produção de bionsumos nas unidades agroecológicas dos 

núcleos do projeto, por meio das biofábricas camponesas 

https://www.portalmedioaraguaia.com/
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9.1. Na experiência desenvolvida no território médio Araguaia, pretende-se 

compartilhar essas técnicas com os agricultores de diferentes municípios (em 

cooperativas e associações) e assentados de reforma agrária.  

9.2. Pretende-se produzir adubos orgânicos (compostagem e bocashi), 

biofertilizantes (Supermagro), caldas minerais (Calda cinza, calda potássica, 

calda bordalesa e calda sulfocalcica) e captura e multiplicação de 

microrganismos da floresta. Estes bioinsumos serão produzidos em modelos 

de biofábricas em unidades demonstrativas agroecológicas em cada um dos 

núcleos produtivos do projeto. 

9.3. Através das biofábricas e dos insumos biológicos produzidos procura-se: 

estimular processos de transição agroecológica com famílias de diferentes 

municípios do território médio Araguaia;  

9.4. Diminuir e incluso substituir o uso de insumos químicos (agrotóxicos e 

fertilizantes de síntese química) na produção agrícola familiar; diminuir a 

dependência dos agricultores dos mercados de insumos controlados por 

empresas transnacionais; Melhorar a renda das famílias a traves da redução 

de custos de produção; Contribuir com a recuperação da fertilidade química, 

física e biológica do solo, sendo isto um dos princípios fundamental da 

agroecologia.  

 

 
 
 

3- PONTOS FACILITADORES E DIFICULTADORES DA EXECUÇÃO NO 
PERÍODO 

Informar os fatores que contribuíram para a execução da etapa e quais as dificuldades 
enfrentadas que contribuíram para as alterações que se fizeram necessárias. 

 

1. O prestígio da UFG, advindo de etapas anteriores do Território ( via CNPq), do 

método em construir as compreensões necessárias e, daí, as alternativas de maneira 

compartilhada e coletiva, apesar do número de famílias implicadas no projeto; 

2. O prestigio, pelo método de trabalho – paciente e junto à base familiar nos diversos 

núcleos – do próprio projeto, construindo uma forte relação de confiança 

camponesas/es-universidade; 

3. A ausência, quase completa, de políticas públicas nos municípios para a agricultura 

familiar – com a proposta do projeto ocupando um vácuo imenso existente nos 

municípios; 

4. O método compartilhado em construir e definir todas ações de maneira coletiva, 

dentro do seu comitê coordenador no território e a consequente compromisso de que 

as decisões ou iniciativas passem, antes, pela compreensão e reflexão na base 
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social do projeto; 

5. O tempo do projeto que, se ajustando aos diversos tempos existentes nos universos 

sociais da agricultura familiar em que o projeto se constitui, avançou no ritmo em que 

as perspectivas acordadas e ações eram bem compreendidas e assumidas pelos 

coletivos 

6. A aplicação do questionário, nas famílias, não só permitiu identificar dificuldades, 

demandas e potencial de produção, mas, de modo especial, fortaleceu ou criou uma 

esfera de confiança e diálogo entre o comitê coordenador/ufg e os universos sociais 

dos núcleos do projeto; 

7. Práticas metodológicas que, também, vão orientar a relação do bolsista em 

agronomia e as famílias das unidades de produção agroecológica, em cada núcleo; 

8. A inclusão de um agrônomo, como bolsista, além de suprir uma lacuna imensa 

quanto à assistência técnica, confere, como se previa, maior vigor às ações  e amplia 

a confiança no projeto; 

9. As biofábricas, como sequência e ao lado, de reduzir custos de produção e facilitar a 

reorientação/transição para a produção orgânica, emprestam, ainda, prestígio às 

camponesas/es vinculados ao projeto e á Fundação/UFG como parceiras 

determinantes nesses processos para superar as dificuldades de organizar a 

produção e articular a comercialização 

 

 

 

 
 
 

4. PARCERIA INSTITUCIONAL 
Informar se houve parcerias que contribuíram para a execução da etapa. 

 
Algumas parcerias importantes: 
 

1. Projeto Energia das Mulheres da Terra 
2. Laboratórios Integrados em Jornalismo Compartilhado/FIC/UFG 
3. Emater da cidade de Mineiros 
4. Espaço da Agricultura Familiar e Feira- Prefeitura Municipal / Iporá 

 
 

 
 
 

5. IMPACTOS GERADOS 
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Informar quais os benefícios gerados, para a UFG e para a sociedade da realização desta 

etapa. Citar os dados acadêmicos e sociais. 

1. O projeto se transformou em ambiente decisivo de práticas de comunicação 

compartilhada, para adultos, jovens e crianças dos núcleos do projeto e para 

estudantes e professores de jornalismo/ 

2. Ambiente de extensão, ensino (TCCs) e pesquisa (mestrado e doutorado),o 

projeto tem estimulado a produção de reflexões e produção para congressos, a 

exemplo do FOMERCO – Fórum Universitário Mercosul 

(https://www.congresso2019.fomerco.com.br/anais/trabalhos/trabalhosaprovados?

simposio=18) 

2.1.A insurgência de uma postura decolonial: Comunicação compartilhada 

como escuta empática à tradução entre saberes. Autores: 

Ludmila Pereira de Almeida, Heloisa Sousa Carvalho (Universidade Federal de 

Goiás), Júlia Barbosa de Lima Dias (Universidade ade Federal de Goiás) 

2.2.Casa das Palavras, uma escola popular - Cerrados insubmissos e 

comunicação compartilhada no sul global. Autores: Nílton José dos Reis 

Rocha (Universidade Federal de Goiás/Uni. Coimbra), Rafaela Ferreira Rocha 

(Universidade Federal de Goiás), Leôncio Silva Neto (Universidade Federal de 

Goiás) 

       3.  O projeto participa, na organização e realização, do I Ciclo Internacional de 

Direitos Humanos – do isolamento à insurgência, e contribui em duas de suas mesas no I 

Seminário Reinventar os Direitos Humanos em Tempos de Pandemia e II Seminário 

Internacional América Latina e suas Narrativas Insurgentes 

        4. O portal Médio Araguaia que, de alguma maneira, se transforma em plataforma 

de visibilidade do projeto, campo de ensino, pesquisa e extensão, bem como contribui 

com a imagem e importância da UFG na agricultura familiar da região, com reflexos no 

campo e também nas cidades. 

  

 
 
 

6. COMENTÁRIOS GERAIS E PERSPECTIVAS 
 

Comente aqui sobre a importância da participação da Fundação e dos bolsistas (se for o 

caso) para a execução do projeto. 

 

https://www.congresso2019.fomerco.com.br/anais/trabalhos/trabalhosaprovados?simposio=18
https://www.congresso2019.fomerco.com.br/anais/trabalhos/trabalhosaprovados?simposio=18
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A contribuição da Fundação dá mais velocidade aos encaminhamentos dos 

procedimentos, mais ainda a partir de agora, com a redescoberta – pelas/os 

camponeses e por parcelas da população nos municípios – da importância da 

agricultura familiar na segurança alimentar do local, do território e do planeta, 

além de garantia de alimentos saudáveis por se produzidos próximos e sem 

agrotóxicos: 

 A redescoberta de que as tecnologias de comunicação podem contribuir na 

relação entre os diversos ´núcleos e as chamadas sociedades envolventes; 

 Algo que fortalece, sobremaneira, o Zapfeira. Uma ferramenta tecnológica, via 

redes sociais, que impulsionou bem a comercialização e aproximou a 

agricultura familiar de grupos urbanos que a descobriram e passaram a fazer 

compras pelo subprojeto, agora com a pandemia e a escassez de ofertas ou 

mesmo o contágio, em algumas cidades, de trabalhadores ou pequenos 

comerciantes que teriam manuseado produtos enviados pelo CEASA-Goiânia; 

 A construção e lançamento em feira da agricultura familiar, em Iporá, do 

Portal   Médio Araguaia – terra e território, por bolsistas de jornalismo e 

comitê coordenador do projeto, na sua primeira edição 

(https://www.portalmedioaraguaia.com/), 

 Produção e veiculação, via canal da webtv Magnifica Mundi, no youtube, do 

programa Narrativas Camponesas, dentro do projeto De Cara Pro Mundo –

práticas compartilhadas e jornalismo em rede: 

 fa. 
.1. Agricultura familiar em tempo de crise  

 Entrevista com Agajoeme Alves e Gerailton Santos, assentamento 

Padre Ilgo, participantes do comitê coordenador do projeto Médio 

Araguaia e dirigentes da Federação doa Trabalhadoras/es na 

Agricultura Familiar-FETRAF/GOIÁS. 

 Dia: 38 de março (https://www.youtube.com/watch?v=8xv6v53i-

lM&t=13s ) 

4.2.Agricultura familiar em tempo de crise  

 

 Entrevista com Silda Dias Lorena, coordenadora externa do Projeto 

de Extensão Médio Araguaia, jornalista, agricultura e feirante. 

 Dia 08 de maio 

https://www.portalmedioaraguaia.com/
https://www.youtube.com/watch?v=TpGGTVL2cGk&list=PLev3Ms4-3svrppW7dhqYodKtS1l994n1W
https://www.youtube.com/watch?v=TpGGTVL2cGk&list=PLev3Ms4-3svrppW7dhqYodKtS1l994n1W
https://www.youtube.com/watch?v=8xv6v53i-lM&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=8xv6v53i-lM&t=13s
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(https://www.youtube.com/watch?v=oOySX8Ov4Pk&t=28s) 

 

4.3. A luta pela terra e pela comunicação durante a pandemia  

 Roda de conversa com Chico Pintor, Dina Camponesa, Lai Maria e 

Poliana,  do Pré-assentamento Ana Ferreira,  em Ipameri 

 Dia : 18 de maio 

(https://www.youtube.com/watch?v=gVUldiiaqtQ&t=26s) 

 

4.4. Agricultura Familiar e Cooperativismo no contexto da 

pandemia 

 Entrevista com Lindembergue Rodrigues, do Comité Coordenador do 

Projeto Médio Araguaia, agricultor, presidente da Coopercap, 

cooperativa da Agricultura Familiar de Caiapônia 

 Dia: 22 de maio (https://www.youtube.com/watch?v=WMNFiJCwM-
M&t=19s) 

 
4.5. Guardiãs das sementes: mulheres, agricultura e alimentação 
 

 Roda de conversa com Miriam Firmino, membro do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST -RJ) e do Movimento de 

Pequenos Agricultores (MPA -RJ); Flávia Vargas, do MPA - RJ; e 

Rosinha Alvarenga, do Centro de Ação Comunitária -RJ. 

 Dia: 15 de junho 
(https://www.youtube.com/watch?v=Q3KXnNHQDT0&t=59s) 

 

4.6. Projeto Energia das Mulheres da Terra no P.A. Padre Ilgo 

 Roda de Conversa com Bruna Bittar e Gessyane Guimarães, 

coordenadoras do projeto; a moradora do assentamento Padre Ilgo, 

Agajoeme Alves, beneficiária de instalação de energia solar e bomba 

d´água para grupo de familiar do assentamento Padre Ilgo, e  Silda 

Lorena.  

 Dia: 19 de junho ( https://www.youtube.com/watch?v=7Z_gWDRV--

Y&t=38s) 

4.7. II Seminário Internacional América Latina e suas Narrativas 

Insurgentes 

  Ciclo Internacional sobre Direitos Humanos – do isolamento à 

https://www.youtube.com/watch?v=oOySX8Ov4Pk&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=gVUldiiaqtQ&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=WMNFiJCwM-M&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=WMNFiJCwM-M&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=Q3KXnNHQDT0&t=59s
https://www.youtube.com/watch?v=7Z_gWDRV--Y&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=7Z_gWDRV--Y&t=38s
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insurgência 

Tema da mesa: Terra e território – o campo e a produção de 

conhecimentos - 08/09 - 17h 

 Coordenadora: Gessyane Guimarães – Agrônoma do Energia 

das Mulheres 

 Participantes: representantes do Projeto Médio Araguaia, do 

Projeto Energia das Mulheres da Terra e de movimentos da 

agricultura familiar. 

 Transmissão Magnifica Mundi/youtube e Portal Médio Araguaia – 

terra e território. 

5.   Rádio popular em rede 

 Primeira transmissão de rádio popular (webrádio comunitária, rádio 

comunitária em ondas e webtv) 

 Participação dos Núcleos (Caiapônia, Bom Jardim e Baliza) 

 Rádio web Magnifica Mundi – UFG 

 Rádio web Centro de Formação Santa Dica dos Sertões (Corumbá de 

Goiás) 

 Núcleo técnico de gerenciamento dos fluxos informativos e 

programas foi instalado no centro comunitário do Assentamento 

Padre Ilgo, em Caipônia. 

 Dia: 05 de fevereiro/2020 

6. Biofábricas na agricultura familiar   

 

A incorporação de outro bolsista, agora da agronomia e especialista em 

agricultura orgânica familiar, Gabriel Galvan, dá continuidade à proposta de migração e 

fortalecimento de um modelo de agricultura, defendida e construída – pacientemente pelo 

projeto – permitiu, além de orientações técnicas seguras e coerentes, três coisas: 

a) Organizar produção e a comercialização nos núcleos do projeto; 

b) O estímulo e orientação técnica para se assegurar a ampliação dos quintais da 

produção frutífera, como se pretende; 

c) O avanço, efetivo, para a construção da indústria de polpa de frutas, cujo 

projeto já está sendo elaborado e o terreno já foi oferecido para recebê-la, 

junto à Coopercap. 

d) As biofábricas para a produção local e familiar de adubos orgânicos, em 

unidades demonstrativas agroecológicas em cada um dos núcleos produtivos 

do projeto 

e) Atuação que reforçará, também, os processos rumo à indústria, inicial, de 
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polpa de frutas. 

 

7. A contribuição da universidade, via bolsistas ou não, recebe, em contrapartida, o 

envolvimento do Projeto como um dos organizadores, ao lado de instituições de 

ensino e pesquisa, projetos de extensão e movimentos sociais populares do I Ciclo 

Internacional de Direitos Humanos, composto por: 

 I Seminário Reinventar os Direitos Humanos nos Tempos de 

Pandemia – com conferência de abertura e mais 10 mesas, incluindo os 

conflitos no campo, no período de 25 de junho a 30 de julho; 

 II Seminário Internacional América Latina e Suas Narrativas 

Insurgentes – têm com conferência de abertura, mais 10 mesas, 

incluindo Terra e território – o campo e a produção de conhecimentos - 

08/09 - 17h, com temática específica do projeto, e atividades culturais de 

encerramento, no período de 25 de agosto a 30 de setembro - 

transmissão por canal da Magnifica Mundi/youtube e Portal Médio 

Araguaia, 

 Abya Yala – Mostra de Cinema América Latina e Caribe, com rodas de 

conversas com os realizadores e transmissão por canal da Magnifica 

Mundi/youtube e Portal Médio Araguaia, no período de 5 a 9 de outubro. 

 

 

 

 
 
8. EQUIPE 

 
Citar todos que contribuíram nesta etapa do projeto, remunerados ou não 
. 

 

 
NILTON JOSE DOS REIS ROCHA 
ANGELITA PEREIRA DE LIMA 
MAYANA PAULA DE SOUZA SANTOS 
HELOISA SOUSA CARVALHO 
JÚLIA BARBOSA DIAS 
RAFAELA FERREIRA ROCHA 
LEÕNCIO DA SILVA NETO 
GABRIEL GALVAN 
JOÃO GABRIEL PALHARES 
WILLIAN VINICIUS 
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LUDMILA PEREIRA DE ALMEIDA 
THAIRYNE NARUAN ALVES PEREIRA 
 
SILDA DIAS LORENA 
AGAJOEME ALVES 
GERAILTON SANTOS 
LINDEMBERQUE RODRIGUES DE ALMEIDA 
VENANCIO DEUSMAR DE OLIVEIRA BARROS 
EDINAMARA MENDES DOS REIS 
EDISSONIA BENEDITA COSTA 
ORMEZINDA FERREIRA DOS SANTOS 
GERALDO FERREIRA DOS SANTOS 
 
MARIA LÚCIA DE AZEVEDO 

MARIA APARECIDA AZEVEDO ABREU 

BENEDITO GONÇALVES FERREIRA 

RITA DE CÁSSIA SILVA SANTOS LEITE 

BRAZ FALEIRO DA SILVA 

REGINA P. LOPES 

SILDA DIAS LORENA 

ROBSON JOSÉ DIAS LORENA 

ADÉLIO MARIANO MACHADO 

ANTONIO BATISTA DE CARVALHO 

VALDION JANUÁRIO MARQUES 

GABRIEL ALVES PENHA 

ESTELA DE SOUZA ALMEIDA 

IGOR WINICIUS RODRIGUES BARRETO 

SILVANI BATISTA DE CASTRO 

MARIA ELZA LAURINDA FERREIRA 

LUCIANA DE ARAUJO GOMIDES 

CATRINE JANE SOARES BARROS 

ANELZINDA R. FREITAS DE ALMEIDA 

LEILA MARIA DE FREITAS 

HELBA AIRES VIEIRA DE LORENA 

FABIANA LORENA GONÇALVES 

IRAIDES ALVES DA SILVA 

DANIEL FERNANDES SANTOS MENDES 

CLEONICE MARIAS PEREIRA MENDES 

EDVALDO JOSÉ SANTOS PEREIRA 

EDMILSON ANDRADE DA SILVA 



 11 

DORACI MARIA DE CARVALHO 

ANTONIO MOREIRA DE OLIVIEIRA 

ANTONIO MAURICIO DA SILVA 

GLEICIENE SILVA CIRICO 

IOLANDA DOS SANTOS NASCIMENTO 

EDIO TAVARES DA SILVA 

EURIPA ELIAS FRANCISCA MOREIRA 

JOÃO BATISTA SILVA ABRÃO 

JOAQUIM PIRES FILHO 

JOANA LUIZA DE SOUSA 

JOSÉ MARIANO LOPES 

MADALENA R. O. SILVA 

 

 
 

 
Data: 31 de junho de 2020 
  

 
 


