
Quintais Produtivos 
e Criação de Pequenos Animais



Começo de  
conversa...

Esta coleção Experiências Coletivas em Comuni-
dades Tradicionais é resultado do trabalho desenvolvido 
por meio de prestação de serviços pelo Instituto Socieda-

de, População e Natureza (ISPN) para a execução do Programa 
de Apoio a Comunidades Tradicionais (PACT), atendendo a Con-
dicionante de Licenciamento no âmbito do projeto de Expan-
são da Estrada de Ferro Carajás (EEFC), executado pela empresa 
Vale S/A, que envolve 25 comunidades no estado do Maranhão.

O objetivo desta coleção é trazer informações sobre cinco dife-
rentes experiências que vêm sendo desenvolvidas com o apoio a 
projetos realizados nas comunidades envolvidas no PACT. Os te-
mas são: 1) Quintais produtivos e criação de pequenos animais; 
2) Horticultura da produção familiar, 3) Piscicultura; 4) Benefi-
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ciamento da produção agroextrativista; e 5) Reciclagem do lixo 
e Meio Ambiente. Tais projetos foram estruturados a partir de 
discussões e diagnósticos realizados em cada uma das comuni-
dades onde as atividades produtivas foram desenvolvidas, como 
também nas que se pretende desenvolver, e que priorizou um 
projeto que veio a ser apoiado. 

As experiências aqui apresentadas são tidas como exemplos de 
boas práticas e refletem de alguma forma a diversidade de inte-
resses das 25 comunidades apoiadas que representam a plura-
lidade de vocações e a oferta de oportunidades para as famílias 
envolvidas. 

A intenção é que a descrição detalhada dessas tecnologias e 
os desafios para o desenvolvimento das ações, e mesmo para a 
gestão dos projetos pelas associações locais, estejam disponíveis 
para lideranças comunitárias e assessores, tornando-se um ins-
trumento de intercâmbio e disseminação dessas boas práticas. 

Compartilhando 
experiências

Durante a oficina sobre cadeias produtivas 
ocorrida em Santa Inês e em Itapecuru Mirim, ambas 
no Maranhão, no ano de 2016, as associações e o grupo 

informal do povoado Olho d’ Água Velho priorizaram o proje-
to de quintais produtivos com o enriquecimento e manejo de 
pequenos animais, levando em consideração a disponibilidade 
dos seus espaços para produção, mão de obra, suas diversida-
des e aptidões.

Uma das características da agricultura familiar é manter em 
seus espaços de quintal grandes variedades de plantio viven-
do em harmonia com o cotidiano da família, como hortaliças, 
plantas medicinais, e frutíferas, além da criação de animais de 
pequeno porte como pato, galinha e até animais domésticos, 
como cachorro e gato.
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A agricultura familiar tem garantido, ao longo do tempo, não 
apenas a produção de alguns alimentos básicos à mesa das fa-
mílias, mas em alguns casos, uma oportunidade de gerar renda 
pela venda dos produtos excedentes, que são comercializados 
muitas vezes na própria comunidade. 

Nesse sentido, a proposta do PACT trouxe como um dos seus 
principais objetivos fortalecer as cadeias produtivas priorizadas 
pelas comunidades, estimulando suas percepções a partir dos 
princípios da agroecologia. Com isso, espera-se promover e ga-
rantir a soberania alimentar e fortalecer os conhecimentos an-
cestrais passados de geração para geração.

Passo a passo para 
implantar ou melhorar o quintal

Deve-se planejar e observar o espaço disponí-
vel no quintal, identificar o que tem plantado e definir 
o que se pretende plantar, escolher quais animais quer 

consorciar e definir as áreas de criação desses animais, além da 
área para a produção de compostagem e sementeira.

O próximo passo é identificar os ma-
teriais e as ferramentas que irá preci-
sar: a) carrinhos de mão; b) tela para 
aviários; c) regadores; d) sacos para 
mudas; e) pá; f) enxada; g) cavador; 
h) mangueira; i) trena; j) tesoura de 
poda; l) material para cobrir e cercar 
os espaços destinados aos animais, 
sementes e mudas. Outros materiais 

Família com a produção do seu quintal. Povoado Barradiço, Santa Inês - MA
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importantes também são os equipamentos de irrigação, como 
mangueira ou regador, canos, gotejador, bomba d’água (esses 
três últimos, dependem do tamanho do quintal).

Implantando o quintal

É comum grupos familiares 
se envolverem na produção 
dos quintais produtivos. As-
sim, é importante definir 
um cronograma com atri-
buições e atividades a se-
rem realizadas antes, duran-
te e depois de cada etapa.

Os mutirões para coleta de 
materiais, limpeza da área 
e construção dos espaços 
destinados aos animais, 
canteiros, viveiros de mudas 
e compostagem são funda-
mentais, pois são as primei-
ras atividades práticas a serem executadas quando se decide 
melhorar ou implantar um quintal produtivo.

É importante também priorizar o uso de matéria-prima dispo-
nível na própria localidade, como palha de palmeiras, estacas, 

palha de arroz para a cama das aves e restos do plantio para 
a alimentação dos animais. Essa estratégia reduz custos e, am-
bientalmente, é mais sustentável.

Viveiros

O viveiro de mudas deve ser adequado à capacidade de produ-
ção e ao espaço disponível no quintal. Não deve ficar a pleno sol, 
chuva ou exposto a muito vento. Se quiser utilizar o sombrite, me-
lhor que seja instalado bem alto para evitar o calor demasiado.

Espaço de cria dos animais

Devem ser separados por cercas ou telas dos espaços dos can-
teiros, cobertos de preferência com palha, pois é mais viável fi-
nanceiramente e promove o conforto necessário aos animais. 
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Galinheiro 
no Quilombo 
Outeiro dos 
Nogueiras, 
Itapecuru- 
Mirim – MA
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Esses espaços devem ser construídos levando-se em considera-
ção o tipo e a quantidade de animais.

Canteiros

Esta é uma etapa importante, pois o desenho do seu quintal e a 
capacidade de produção de cada família é que vão definir quan-
tos e quais tipos de cantei-
ros são possíveis implantar. 
Pode-se também fazer uso 
de materiais reutilizados, 
como bacias, baldes, pneus 
e garrafas PET.

Tipos de canteiros

 ▶ Canteiro suspenso: montado 
utilizando madeira e coberto por 
palha, impede o ataque da pa-
quinha, de galinha e de outros 
animais. Porém, em alguns ca-
sos, por causa das galinhas, preci-
sa ser cercado com tela ou outro 
material disponível;

 ▶ Canteiro baixo ou no chão: Ge-
ralmente o padrão é 10 metros 
de comprimento por 1 metro de 
largura, mas pode ser 
adaptado conforme a 
disponibilidade de área 
do quintal da família. 
Este tipo de canteiro 
precisa ser refeito todos 
os anos;

 ▶ Canteiro de cama alta: 
Este tipo de canteiro 
garante uma reserva (poupança) de nutrientes, pois se reti-
ra mais ou menos 30 cm (um palmo) de terra de dentro do 
espaço do canteiro, adicionando neste espaço palha seca, 
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folhas verdes, esterco curtido, cinza, resto de hortaliças e, 
em seguida, é coberto com a terra formando o canteiro. 
Este tipo de canteiro é permanente, facilita a penetração 
de água, de ar e reduz os tratos culturais.

Plantio

Na hora de plantar, é importante trabalhar com várias possibi-
lidades de espécies frutíferas, arbóreas, hortaliças e medicinais. 
Além de garantir alimento para a família o ano todo, essa diver-
sidade de espécies pode ser importante no controle de pragas 
e doenças. Algumas plantas devem ser cultivadas inicialmente 
em sementeiras. Outras podem ser cultivadas direto no canteiro 
definitivo, isto serve para a maioria das frutíferas.

A
ce

rv
o 

IS
P

N

Algumas culturas  
e orientações

Culturas 

Onde plantar
Quando 
fazer o 

transplante 
Outros tratos culturais Primeiro na 

sementeira

Direto no 
canteiro 

definitivo

Alface
Com 2 a 3 

folhas ou 8 a 
10 cm.

Amendoim
Cultivar em solos areno-
sos, sem água acumula-

da.

Berinjela

Cebolinha
Fazer desbastes das 

plantinhas mais frágeis e 
cobertura do solo.

Coentro

Couve com 15 cm Mudar em até 20 dias
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Culturas 

Onde plantar
Quando 
fazer o 

transplante 
Outros tratos culturais Primeiro na 

sementeira

Direto no 
canteiro 

definitivo

Café Com 6 a 12 
folhas.  

Cupuaçu
Precisa de duas plantas 

para produzir frutos;
Precisa de sombra.

Hortelã Melhor plantar de galho.

Juçara

Melhor cultivar em local 
onde ocorre renovação 

constante de água e 
luminosidade.

Maracujá
Com 15 a 
30 cm de 

altura.

Plantar ao lado das 
cercas para aproveitar o 

espaço.

Pepino Precisa desbastar as 
plantas mais frágeis.

Pimentão A partir de 
10cm

Entre 2ª a 3ª semanas, 
colocar tutoramento (en-
costar estaca pra amarrar 

o pé). Solo úmido para 
transplantar.

Pimenta-do- 
reino

Plantar de galho que 
deve ter 25 a 50 cm de 

comprimento e pelo me-
nos 3 nós. 

Tomate
Com 4 a 5 

folhas, ou de 
7 a 10 cm.

Fazer proteção com vari-
nhas de mais ou menos 2 

m para cada planta.
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O que é compostagem

A compostagem, além de ser feita utilizando materiais disponí-
veis nos arredores da casa também ajuda a promover a boa nu-
trição do solo e, consequentemente, dos cultivos, pois é rica em 
substâncias necessárias à nutrição mineral das plantas. O local 
onde será produzida a compostagem deve ser plano para evitar 
encharcamento, não pode usar resto de alimento da cozinha, 
pois propicia a proliferação de insetos e roedores. 

O que é preciso para se fazer uma 
compostagem?

Separe por pilhas: restos de ve-
getação seca, verdes, restos de 
hortaliças, cascas (se tiver), cin-
za, esterco (fresco é melhor pois 
irá promover o processo de fer-
mentação dos materiais), água 
e uma barra de ferro para moni-
torar a temperatura.

Uma observação importante é 
que os materiais, como restos 
de vegetação verde e seca se-
jam cortados em pedaços me-
nores para que a decomposição 
ocorra por igual.
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Preparo do composto orgânico. Povoado 
Barradiço, Santa Inês – MA

Modo de montagem

Existem diversas formas de se montar uma compostagem, aqui 
iremos ensinar a pilha feita no solo em camadas. Cada camada 
deve ser umedecida para proporcionar um ambiente úmido ne-
cessário a proliferação de fungos e bactérias, responsáveis pelo 
processo de decomposição do material

1ª camada – esterco fresco 
2ª camada – restos de vegetação verde 
3ª camada – restos de vegetação seca

Repita as camadas igualmente, importante que a última seja o 
esterco para que o processo de fermentação também aconteça 
de cima para baixo. A cinza, os restos de hortaliças e cascas po-
dem ir sendo acrescentadas entre as camadas.

Ao final, cubra a pilha com palha de palmeira ou outro material 
disponível, coloque no centro a barra de ferro. No nos primeiros 
dias, você notará que ao retirar a barra de ferro, ela estará mui-
to quente, isso é normal, pois está acontecendo a fermentação. 
Com o tempo essa temperatura irá se estabilizando até que o 
processo finalize e a compostagem esteja pronta.

Depois de preparar a compostagem, espere 20 dias para mexer 
(revirar) a pilha de compostagem. Esse processo é importante 
para que ocorra a entrada de oxigênio e também a mistura por 
igual dos resíduos. Repita esse processo algumas outras vezes.
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O que fazer se logo nos primeiros dias:

 ▶ A pilha de compostagem 
estiver muito seca?

Você precisa revirar a pilha 
de compostagem e ir mo-
lhando aos poucos. Depois 
cubra novamente com a 
palha de proteção. Isso aju-
dará a fornecer novamente 
unidade para a composta-
gem.

 ▶ A pilha de compostagem 
estiver muito encharcada/
molhada?

Retire a palha de proteção e faça pequenas covas na pilha 
para que ocorra a vaporação do excedente de água. Mas 
não deixe descoberto muito tempo pois o efeito pode se 
reverter.

Dependendo do tamanho da compostagem, em média, são ne-
cessários 45 dias para que a mesma esteja pronta para ser utili-
zar nos canteiros. Ela estará pronta quando tiver tonalidade es-
cura, com cheiro de terra e estiver completamente homogênea, 
ou seja, com seus resíduos decompostos.
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Consorciando as culturas 

Na natureza existem plantas conhecidas como plantas compa-
nheiras, que promovem o conforto e o bom desenvolvimento de 
outras, além de contribuir para o seu equilíbrio biológico.

No quadro a seguir, serão apresentadas algumas plantas com-
panheiras e quais seus benefícios quando são cultivadas juntas:

Planta 
beneficiada na 

associação 

Plantas companheiras podem 
favorecer o crescimento e acentuar 

sabor 

Plantas que não 
combinam

Abóbora Amendoim, milho, vagem Batata

Alface Abobrinha, beterraba, cenoura, rúcula Girassol, salsa

Amendoim Jerimum, mandioca, milho

Berinjela Feijão, vagem

Cebolinha Cenoura Feijão

Cenoura Alface, ervilha, manjerona, tomate Coentro 

Couve Beterraba, camomila, cebola, coentro, 
salsão, alecrim Tomate, vargem

Feijão Batata, cenoura, couve, pepino, repo-
lho Cebola, salsão, tomate

Milho Jerimum, melancia, rúcula Couve, repolho

Pepino Alface, girassol, feijão, milho Batata

Repolho Alface, batata, beterraba, salsão Manjerona, tomate, 
vagem

Rúcula Alface, milho, vagem Salsa

Tomate Cebola, cebolinha, cenoura, erva‐ci-
dreira, salsa Pepino, repolho

Vagem Abóbora, rúcula Beterraba, cebola
1716



Manejando pragas e doenças 

Uma das coisas mais importantes no cultivo dos quintais é não 
utilizar veneno ou agrotóxico. Como geralmente os quintais fi-
cam muito perto das casas, o uso de veneno é muito perigoso 
para as pessoas, para as fontes de água, bem como para os ani-
mais ao redor da residência. Portanto, recomenda-se:

 ▶ Fazer rotação de cultura, 
pois isso ajuda a equili-
brar a fertilidade do solo 
e a reduzir pragas, doen-
ças e ervas espontâneas;

 ▶ Utilizar plantas repelen-
tes de insetos nos can-
teiros, entre as fileiras ou 
nas bordas dos canteiros, 
como cravo de defunto, 
urtiga, hortelã e mamona.
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Capim limão, planta medicinal. Povoa-
do Barradiço, Santa Inês - MA ▶
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Receitas naturais para controle de insetos:

Plantas e outros 
materiais 

repelentes
Indicado Como usar 

Cravo de defunto Pulgões, ácaros, la-
gartas nematóides

Deixar ferver durante meia hora 1 kg 
de talos e folhas de cravo de defunto. 
Em seguida, esfriar, coar e pulverizar.

Cebolinha verde Pulgões, lagartas, 
paquinha 

Cortar a cebolinha, misturar em 10 
litros de água, deixar curtir por sete 

dias e aplicar, usar um litro da mistu-
ra com três litros de água 

Sabão com quero-
sene

Insetos que atacam 
folhas, pulgão e co-

chonilhas.

Ferver 200 gramas de sabão em bar-
ra com três litros de água, cozinhar 
bem. Retirar do fogo e acrescentar 

quatro litros de querosene. Para apli-
car, diluir cada copo da mistura em 

seis copos de água.

Casca de ovo Formiga Moer e aplicar no formigueiro.

Carvão Formiga Moer e aplicar no formigueiro.

Cinza Formiga Aplicar no formigueiro.

Timbó Formiga Moer e aplicar no formigueiro.

Hortelã Formiga Moer e aplicar no formigueiro.

Sobre as  
comunidades

O quilombo Outeiro dos Nogueiras, que locali-
za-se no município de Itapecuru Mirim – MA, definiu 
investir os recursos do PACT na atividade produtiva de 

melhoramento dos quintais com plantio de hortaliças, frutíferas 
e criação de aves.

O melhoramento dos quintais visa garantir renda e segurança 
alimentar e nutricional, valorizando as diversas gerações na mão 
de obra familiar. Esta atividade também permite que a mulher 
gerencie melhor o entorno da casa e as atividades familiares. 

As 15 famílias beneficiadas contribuíram para a construção do 
projeto “Quintais de José e Maria”, tendo a mulher como prota-
gonista nos processos. Cada família pensou na melhor forma de 
(re) organizar o quintal, com perspectivas a curto, médio e longo 
prazo, definindo o local para a criação animal e para os plantios 
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de forma ordenada. Assim, aproveitando melhor cada espaço, 
declive e condições ambientais locais. 

As comunidades Batista, Quarenta e Nove, Campo de Jambu-
ca, Campo de Periz e Peri de Baixo, todas do município Ba-
cabeiras – MA, estão organizadas por meio da Associação de 
Moradores do Povoado Campo de Periz. A partir de escutas e 
construção coletiva foi elaborado o projeto “Campo Produtivo, 
Unidos Produzimos Mais”. 

O projeto, quando foi pensado pela Associação, levou em consi-
deração e a necessidade de contemplar famílias associadas que 
tinham o perfil para desenvolver a atividade de quintais produ-
tivos com manejo de animais de pequeno porte. O projeto teve 
por objetivo organizar os quintais produtivos já existentes com o 
enriquecimento de criação de galinhas para corte e poedeiras.

As famílias envolvidas reforçam o aprendizado que estão tendo 
ao elaborarem pela primeira vez um projeto que atenda às ne-
cessidades da comunidade. A gestão do projeto é realizada pela 
própria associação, que faz as cotações de preços e a aquisição 
de insumos, animais, elaboração de relatórios de prestação de 
contas, reuniões de monitoramento e avaliação. 

A comunidade de Cariongo III, localizada no município de Miran-
da do Norte – MA, no território do Vale do Itapecuru, definiu inves-
tir os recursos do PACT no projeto “Fundo de Quintal” para bene-
ficiar sete famílias da localidade. A iniciativa previu a implantação 
dos quintais produtivos com a criação de suínos e aves, plantio de 
hortaliças e frutíferas, tais como ata, jambo e acerola. 

As motivações da comunidade quanto ao projeto referem-se às 
habilidades e à experiência tradicional em criação de animais 
e plantio de hortaliças para segurança alimentar e nutricional, 
bem como para geração de renda no mercado local. Outro fator 
determinante para definir a cadeia produtiva a ser investida pela 
comunidade foi o fato de as famílias terem sido remanejadas e, 
com isso, terem sentido a necessidade de implantarem os culti-
vos nos quintais das novas moradias.

A comunidade de I Cocal localiza-se a 24 km da sede do muni-
cípio, São Pedro da Água Branca - MA, com acesso via ramal de 
terra. Na comunidade existem três associações representativas: 
Associação dos Barraqueiros, Associação de Pesca ZE 114 e a As-
sociação de Mulheres.

Intercâmbio do projeto Quintais Produtivos entre as comunidades.
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Por estar localizada às margens do Rio Tocantins, a Associação 
dos Barraqueiros explora o potencial turístico na área em que se 
forma “A Praia”, um evento que acontece sempre no período de 
julho a setembro, em que as águas do rio baixam e se formam 
bancos de areia. Neste local, a associação ergue barracas de pa-
lha e promove festas, venda de comidas e música aos turistas.

A proposta do projeto da comunidade, é o fortalecimento dos 
quintais com a implantação de galinheiros. Os moradores envol-
vidos já passaram pelas capacitações de avicultura e horticultura.

A comunidade de Barradiço está localizada a cerca de 10 km de 
Santa Inês – MA e possui aproximadamente 190 habitantes. As prin-
cipais atividades econômicas são os pequenos quintais produtivos, 
com poucas variedades, e a criação de pequenos animais, como 
caprinos e galinhas de solta. Uma grande parte dos moradores re-
cebe benefícios da aposentadoria e o programa Bolsa Família.

Em 2016, a partir do PACT, por meio da assessoria técnica do 
implementador ISPN, foi fundada a primeira associação local, a 
Associação de Moradores do Povoado Barradiço. A comunidade 
tem apenas uma escola municipal e uma única igreja católica, 
que realiza celebração uma vez ao mês. 

Olho d’Água é um povoado que fica localizado no município de 
Pindaré Mirim – MA, composto por cerca de 50 famílias. O nú-
mero de crianças na localidade é muito alto.

A principal atividade em Olho d’Água é a agricultura familiar, com 
a produção de arroz de alagado e algumas poucas hortaliças. A 

maioria dos jovens da comunidade desloca-se para a sede do mu-
nicípio para estudar e trabalhar, já que o povoado possui apenas 
uma escola e não existem possibilidades de trabalho. 

A decisão de trabalhar o fortalecimento dos quintais veio a par-
tir de um grupo de jovens, pois no povoado não existe qualquer 
organização formal, seja associação, clube de mães ou outra que 
os represente. 

Durante o ano de 2016, alguns jovens do povoado, participantes das 
atividades do PACT a partir da assessoria técnica do implementa-
dor ISPN, tentaram formalizar uma associação para representá-los. 
No entanto, o processo não seguiu adiante, pois não havia o núme-
ro necessário de membros para compor uma associação.
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Açude com criação de peixe e reservatório de água para o manejo das demais cria-
ções animais. Comunidade Cariongo III, Miranda do Norte-MA
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Desafios e lições 
aprendidas

Cada comunidade tem a sua particularidade e 
habilidades próprias para viabilizar a autogestão do pro-
jeto. Os projetos gerenciados pelas próprias associações 

locais permitem um resgate no modo de vida e tomada de de-
cisões mais coletivas. Ao mesmo tempo em que atrai novas pes-
soas para as atividades e projeta a comunidade em outras ações 
dentro e fora da comunidade.

Em algumas comunidades, existiram gargalos relacionados à 
gestão da primeira parcela do projeto e à gestão de conflitos in-
ternos. Isto se deveu à pouca experiência em gestão de projetos. 

Os desafios são no sentido de dar continuidade ao processo de 
fortalecimento do grupo, visando não apenas a organização e 

a inserção do excedente de produção nos mercados institucio-
nais, mas, principalmente, fortalecer a relação de convivência na 
busca pela superação dos conflitos. 

Como lição, é de vital importância priorizar a continuidade e a 
ampliação do conhecimento dos grupos envolvidos no proces-
so. Isso pode ser feito a partir de constantes capacitações e in-
tercâmbios, como também pela otimização e implantação dos 
planos de negócios com o objetivo de contribuir a partir desta 
ferramenta no processo de escoamento da produção e de mo-
nitoramento.

M
ª 

Su
d

er
lâ

n
ia

 d
a 

Si
lv

a

2726



Organização e consolidação do texto final
Daniel Ferreira, Fábio Vaz e Ruthiane Pereira

Elaboração do conteúdo
Adriana Giovana, Marluze Pastor, Silvia Teixeira

Elaboração de mapa
Renato Farias de Araújo

Revisão
Juliana Afioni

Fotos
Acervo ISPN (fotos tiradas pelas técnicas do ISPN ou cedidas pelos projetos apoiados)

Equipe ISPN 
Adriana Giovana, Amanda Abreu, Antônio Pedro da Silva, Aurilene Timbó, Carolina Gomes, Daniel 
Ferreira, Erinaldo Nunes, Fabiana Alves, Fábio Vaz, Francisco Apurinã, Francisco do Nascimento, 

Geane Pimentel, Guilherme Eidt, Hélio Henrique Silva, Isabel Figueiredo, Isabella Braga , João 
Guilherme Cruz, José Sousa, Juliana Napolitano, Lanna Ferraz, Liliane Rodrigues, Lirian Ribeiro, Luís 

Alberto Pereira, Luciano Silva, Márcia Braga, Méle Dornelas, Paula Sobral, Paulo Borges, Polyanna 
Campelo, Renato Araújo, Rodrigo Noleto, Ruthiane Pereira, Silvana Bastos, Sílvia Teixeira, Suely Dias, 

Suzanne Scaglia e Werlon Fontes. 

Ilustrações
Comunidades dos projetos apoiados, durante a Oficina de Design Participativo.

Design gráfico e Oficina de Design Participativo
Guilherme K. Noronha | gknoronha.com

Esta publicação é uma realização do Instituto Sociedade, População e Natureza - ISPN  
com apoio financeiro da VALE. Este documento é de responsabilidade dos seus autores  

e não reflete a posição dos doadores.

Ficha catalográfica
Coleção Experiências Coletivas em Comunidades Tradicionais (Quin-
tais Produtivos e Criação de Pequenos Animais) / Adriana Giovana, 
Marluze Pastor, Silvia Teixeira - Brasília: ISPN, 2018. pp
32 p.
ISBN: 978-85-63288-24-0
1. Comunidades tradicionais; 2. Agricultura familiar; 3. Atividades 
produtivas; 4. Projetos Ecossociais; 5. Experiências coletivas.

Construção Participativa: muitas mãos e olhares
Esta cartilha foi produzida através da metodologia de Design Participativo, 
em duas oficinas realizadas com a participação de representantes das comu-
nidades assessoradas pelo ISPN, no âmbito do PACT.

O envolvimento das comunidades na produção desta cartilha tem o objetivo 
de potencializar o sentimento de apropriação deste material didático e, con-
sequentemente, reforçar a multiplicação de seu conteúdo dentro da comu-
nidade.

Durante as oficinas, os participantes foram envolvidos nas tomadas de deci-
são referente ao desenvolvimento deste projeto gráfico, bem como na pro-
dução de desenhos e fotografias para ilustrar esta cartilha.

COMUNIDADES E PARTICIPANTES DA OFICINA NA TEMÁTICA QUINTAIS 
PRODUTIVOS:

Olho d’ Água Velho (Pindaré Mirim – MA): Leidiane Alves Silva

Barradiço (Santa Inês – MA): Maria Suderlânia da Silva e Vanária Sousa da 
Silva

I Cocal (São Pedro da Água Branca – MA): Gérsina José de Oliveira dos Santos, 
Juliete de Souza Viana e Welliton Luiz Mendes da Silva

São Vicente (Igarapé do Meio – MA): Eliene de Jesus Fernades

Cariongo III (Miranda do Norte – MA): José Ricardo Mendes da Silva e Rai-
mundo Lopes

Outeiro dos Nogueiras (Itapecuru Mirim – MA): Benedita da Conceição, Ja-
milson dos Santos, Maria Helena Alves e Raysa Milena dos Santos

Campo de Periz (Bacabeira-MA): Ana Maria Pires Silva e Valdeci Alves Costa

Instituto Sociedade, População e Natureza – ISPN
Santa Inês/MA - Rua 02, nº 440, Jardim Abreu, CEP 65.302-140, F: (98) 3653-9783

Brasília/DF - SHCGN CLR Quadra 709 Bloco “E” Loja 38, CEP 70.750-515, F: (61) 3327-8085 
instituto@ispn.org.br | www.ispn.org.br

28



www.ispn.org.br

IMPLEMENTADOR


