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O trabalho tem por finalidade a elaboração do 
projeto de uma cozinha – escola para o coletivo de 
mulheres “As do Cerrado”, assentadas do Oziel Alvez III, 
em Planaltina-DF. Trata-se de um espaço destinado à 
produção de produtos alimentares para venda que são 
oriundos da produção agroecológica das mulheres, sendo 
assim, leva em consideração a relação entre território, 
plantio, produção e venda. Este projeto de extensão se 
insere no grupo de pesquisa Periféricos – Trabalhos 
Emergentes, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade de Brasília, FAU/UNB em parceria com a 
Incubadora de Cooperativas Populares– Economia 
Solidária e Tecnologia Social no Edital 36/2018 
CNPQ/MCTIC/MDS Tecnologia Social (Fundo rotativo 
solidário como tecnologia social para redes de 
mediadores/formadores territoriais de políticas 
integrativas trabalho, habitat & ambiente entre grupos 
sob risco social no distrito federal – DF) e o Núcleo de 
Política, Ciência, Tecnologia e Sociedade do CEAM.

A inquietação que dá origem a esse trabalho 
parte da premissa de que nossa má alimentação 
contemporânea tem consequências não apenas em 
nossos corpos, mas também em uma escala macro, de 
abrangência territorial e sistêmica, sendo o 
questionamento inicial da pesquisa de que forma uma 
produção consciente e ecológica modificaria o espaço 
desde o nível territorial até o arquitetônico.

A alimentação neste trabalho é abordada não 
apenas como nutrição, mas como uma atitude ambiental, 
um ato político e social. Tudo o que comemos participa de 
uma rede de implicações extensas, gerando 
externalidades: a obtenção direta com um produtor sem 
atravessadores, a compra de produtos 
industrializados/processados ou a quantidade de rejeitos 
envolvidos nesse processo, por exemplo, são aspectos de 
fundamental importância mas que somente tangenciam o 
tema da alimentação. Por causa dessa rede comple a, 

todo alimento possui um impacto ambiental e 
social que precisa ser discutido e conscientizado pelos 
consumidores, que é toda a humanidade.

Ao analisar as projeções das Nações Unidas 
para a população mundial em 2050, considerando um 
crescimento populacional desacelerado e uma leve 
melhora na dieta das pessoas, a humanidade demandará 
o equivalente ao dobro do que a Terra tem capacidade de 
fornecer (EWING et al, 2010). A partir dessa perspectiva é 
notório que o que comemos deixa de ser apenas uma 
questão pessoal e torna-se um ato político e social, haja 
visto que toda escolha alimentar que tomamos têm um 
impacto direto ou indireto dos recursos hídricos, no clima, 
na terra e na possibilidade de pessoas viverem e se 
alimentarem dignamente (GLOPOLIS, 2019).

A proposta de ampliar a abordagem do tema da 
alimentação se estende também para o entendimento do 
projeto que se propõe aqui. Em linhas gerais, uma 
arquitetura para alimentação é tratada neste trabalho 
como um dispositivo capaz de integrar localmente a rede 
do plantio à produção para venda, adequando-se ao 
contexto das mulheres que lá trabalham.

Partindo disso, intenta-se nesse trabalhar com 
técnicas permaculturais, desde as suas questões éticas 
até as práticas de projeto e design, visto que essa ciência 
possui uma visão holística de trabalho que assimila 
técnica e biossistema local.

Para isso, após o mapeamentos de possíveis 
territórios onde houvesse uma relação direta de produção 
de alimentos agroecológica com seu preparo e a 
existência de uma demanda projetual, o local escolhido foi 
o assentamento Oziel Alvez III que se localiza na Região 
Administrativa de Planaltina, a 62km do centro de Brasília 
em direção a Formosa e as margens da DF-110

Trata-se de uma parceria com o grupo “As do 
Cerrado” do MST, que constitui-se por mulheres 
assentadas e cozinheiras que vêm se organizando em 

torno da ideia de uma cozinha-escola para o 
assentamento. A proposta deste coletivo é a elaboração e 
comercialização de subprodutos alimentares a partir da 
produção local e agroecológica, que se concentraria 
nesse espaço.

Alguns dos arcabouços desse projeto serão a 
aplicação de um processo participativo para a elaboração 
e concepção do trabalho e o uso de tecnologia social em 
parceria com o grupo de pesquisa NPCTS/CEAM, do 
professor Ricardo Toledo Neder. Além disso, este projeto é 
amparado e se apresenta como continuidade do ensaio 
teórico “Da terra à mesa: produção agroecológica e 
território comunitários”, desenvolvido no âmbito da 
conclusão do curso de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de Brasília.

Como parte da proposta serão apresentados e 
avaliados os registros feitos a partir das imersões e 
contatos com as assentadas. É importante ressaltar o 
caráter experimental desta prática e as possíveis 
transformações que surgem no rastro das 
particularidades que se apresentam em cada momento.

Introdução
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A demanda deste projeto surge a partir da colaboração entre o 
grupo de pesquisa Periféricos - Trabalhos Emergentes (FAU/UnB) e o projeto 
do Edital de Tecnologia Social do CNPq (36/2018 CNPQ/MCTIC/MDS) “Fundo 
Rotativo Solidário como Tecnologia Social para Redes de 
Mediadores/Formadores Territoriais de Políticas Integrativas Trabalho, Habitat 
& Ambiente entre Grupos sob Risco Social (Vulnerabilidade Socioambiental, 
Subemprego/Desemprego) no Distrito Federal – DF”. Constitui-se como 
entidade civil parceira o coletivo feminino “As do Cerrado”, dentro do 
Assentamento Oziel III – Pipiripau/Planaltina – DF. O intuito do projeto 
vinculado a um fundo rotativo solidário é gerar autonomia e protagonismo a 
essas mulheres para inseri-las no mercado através da economia solidária 
voltada para a sustentabilidade e dentro dos princípios da agroecologia.

O coletivo “As do Cerrado” é constituído por oito mulheres que se 
tornaram amigas como forma de conseguirem resistir às dificuldades impostas 
pela vida. Suas histórias são marcadas por fome, violência, trabalho pesado e 
luta. Todas já vivem da terra, produzindo e comercializando seus produtos, 
porém o coletivo surgiu com o propósito de criar forças como cooperativa e 
viabilizar esse meio de vida, lhes dando independência financeira.

Após análise, inferiu-se que estas mulheres já possuem ampla 
experiência na área de cultivo, produção de alimentos e articulação de feira, 
entretanto não estão conseguindo entrar no mercado e obter um retorno 
financeiro. Para tal, seria necessário, entre outras coisas, um espaço físico – a 
cozinha – para viabilizar a produção de seus alimentos de maneira 
comercializável, seguindo todos os parâmetros necessários para a aprovação 
mediante os órgãos de fiscalização.

Os projetos de extensão que antecedem esse trabalho são 
fundamentais na justificativa desse projeto, como forma de embasamento a 
este e continuidade ao trabalho do grupo Periférico. Devem ser citado aqui o 
trabalho da Raissa Gramacho, Céu na Terra, que trabalhou na escala urbana e 
agroecológica com o assentamento Oziel Alvez III em 2018; e o trabalho da 
Camila Maia de desenvolvimento de espaços socioprodutivos para o 
assentamento rural Pequeno Willian.

Justificativa
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O objetivo deste trabalho é conceber um projeto que relacione 
arquitetura e alimentação, conectando o território de produção, com os 
espaços de preparo e venda desse alimento. A proposta é de uma 
“cozinha-escola” para o coletivo de mulheres “As do Cerrado”, assentadas do 
Oziel Alvez III. O projeto busca, por meio de um processo participativo, 
entender a relação dessas mulheres com o território - suas plantações e 
coletas -, com a cozinha , o ato de cozinhar e seus saberes tradicionais sobre 
os alimentos típicos do cerrado. Para então, com base nessas relações, 
conceber um projeto de uma cozinha-escola afetiva que seja a representação 
delas e de seus conhecimentos no espaço.

Com intuito de viabilizar a execução do projeto, será proposto um 
projeto que integre a comunidade na sua construção, usando técnicas de 
bioconstrução que já são conhecidas pelo grupo. Além disso, busca-se chegar 
em um projeto com todos os critérios e normas necessários para a aprovação 
da Anvisa e órgãos de fiscalização para a produção e venda dos produtos 
produzidos pelo coletivo.

Específicos:
_ Realizar entrevistas individuais com as mulheres para entender 

qual a relação delas com o ato de cozinhar, com suas suas cozinhas, suas 
origens e com as matérias primas adivindas do cerrado, buscando assim 
realizar um projeto de cozinha afetiva.

_ Fazer levantamentos das cozinhas e áreas de plantação dessas 
mulheres para compreender os fluxos de trabalho.h

_ Realizar atividades para formulação do projeto da cozinha – 
escola baseado na experiência da metodologia do Grupo de Pesquisa e 
Extensão Periférico, trabalhos emergentes com o uso de padrões espaciais e 
de acontecimentos.

_ Identificar quais são as técnicas bio-construtivas mais adequadas 
à situação da do coletivo e para a realização de uma cozinha industrial.

_ Levantar as normas e regras vigentes nos órgãos de fiscalização 
e controle de produção de alimento e vigilância sanitária. Dessa forma, 
chegando a um projeto com todos os critérios e normas necessários para a 
aprovação.

Objetivos



|  12

O início desse trabalho compreende um levantamento documental 
e bibliográfico, com o propósito de desenvolver um embasamento teórico que 
relacione alimentação, agroecologia, territorialidade produtiva e as questões 
antropológicas e históricas vinculadas a esses temas. Esse projeto será 
realizado em um processo participativo com as integrantes do “As do cerrado”, 
no intuito de assimilar as demandas do projeto e realizar uma proposta que se 
adeque às suas reais necessidades e expectativas. Na intenção de tornar esse 
projeto viável do ponto de vista econômico e social, será trabalhado em 
conjunto com a tecnologia social. Esse levantamento também tem como 
finalidade elencar projetos com premissas agroecológicas que visem o 
processo produtivo do alimento e seu preparo para comercialização.

Para alcançar os objetivos, em primeiro lugar será realizado um 
embasamento teórico para tratar da questão da soberania e segurança 
alimentar e as relações com a agroecologia e o movimento campesino, 
destacando a questão feminina no campesinato. Na sequência, serão 
elencadas as premissas de projeto, como a Etnonutrição e as Normas para 
uma cozinha industrial, que serão exploradas mais profundamente durante a 
realização desse trabalho. Além disso, será feito um breve repertório de 
projetos que podem auxiliar a concepção e proposta desse trabalho.

Tecnologias sociais surgiram na década de 70, com outras 
denominações, voltadas à resolução de problemas locais, de maneira simples, 
com baixo custo, a fim de gerar renda, melhorias na saúde ou no ambiente, 
combatendo dessa forma a pobreza em países pouco desenvolvidos. Sua 
introdução no Brasil é data da década de 80, mas agora passa a considerar a 
realidade, o desenvolvimento sustentável e a participação ativa das 
comunidades locais. (SEBRAE,2017)

De acordo com o Instituto de Tecnologia Social (2004), tecnologia 
social é definida como um conjunto de técnicas e metodologias desenvolvidas, 
aplicadas e apropriadas para determinada população, no intuito de promover 
soluções para a inclusão social e melhorar as condições de vida.

Assim, para Sebrae (2017) tecnologias sociais são ferramentas 
baseadas na criatividade, recursos disponíveis localmente e no conhecimento 
popular de uma população. Por isso, devem ser baratas e usar mão de obra 
local, a fim de ser uma solução não convencional e mercadológica, 
contestando o meio empresarial convencional que demanda altos 
investimentos e avanços tecnológicos. Pautadas nos princípios de economia 
solidária, essas tecnologias buscam ser de baixo custo e alto potencial de 
resolução, sendo geralmente realizadas em mutirões e trocas financeiras e de 
bens e produtos.

As tecnologias sociais visam o desenvolvimento sustentável a partir 
de protagonismo social, solidariedade econômica, cuidado ambiental, respeito 
cultural, educação, trabalho e renda. (SEBRAE,2017)

Neste trabalho, tecnologia social é tratada como estratégia para 
gerar ferramentas de construção de um processo participativo de produção de 
conhecimento, articulando saberes acadêmicos e popular a fim de gerar 
soluções para o contexto trabalhado, incluindo características sociais, 
econômicas e culturais dos envolvidos. O processo participativo tem o intuito 
de estabelecer aproximação com as mulheres a fim de conhecer a demanda e 
as potencialidades do projeto.

A metodologia de análise para a concepção do projeto será 
fundamentada nas dimensões da sustentabilidade, baseadas nos padrões de 
Alexander (1997) e Andrade (2014). Estas estruturam a análise sistêmica local, 
integrando comunidade e meio ambiente. De acordo com Andrade (2014), essa 
metodologia de análise constitui-se em quatro pilares dentro do grupo 
denominado Princípios das Dimensões da Sustentabilidade e das Dimensões 
Morfológicas. São eles: Sustentabilidade Ambiental, Sustentabilidade Social, 
Sustentabilidade Econômica e Sustentabilidade Cultural e Emocional.

Nesta etapa, essa metodologia será adaptada a partir da usada 
pelo grupo Periférico, de acordo com Andrade (2017), que tem como base os 
métodos e técnicas do manual do LNECP (DED/NAU, 2013). Deve-se levar em 
consideração que apesar da base metodológica, as formas das etapas variam 
de acordo com a realidade do processo participativo. Assim, a expectativa 
desse trabalho é :

tecnologia social e
processo participativo de projeto

Metodologia
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(a)aproximação com a comunidade: aplicação de um pequeno 
questionário social com as mulheres do coletivo, seguida de uma entrevista 
abordando questões de memória afetiva, histórias e práticas culinárias. Essa 
etapa também inclui o mapeamento da cozinha dessas mulheres e o 
entendimento do fluxo, espaços e uso de suas cozinhas.

(b) o entendimento do problema e análise do contexto: realização 
de  oficinas para compreensão das demandas e necessidades do projeto da 
cozinha-escola e avaliar as expectativas das mulheres

(c) o desenvolvimento de soluções; atividades que integram as 
mulheres na concepção do projeto, levando em consideração os padrões de 
uso, suas necessidades e seus conhecimentos.

(d) apresentação de propostas alternativas e escolha da mais 
adequada

(e) apresentação do projeto final, com todas as especificações 
necessárias à construção e aprovação nos órgãos de fiscalização.

É importante frisar aqui que esse projeto de diplomação será feito 
conjuntamente com um trabalho de tecnologia social do grupo. Logo, além das 
atividades relacionadas a arquitetura, também serão desenvolvidas oficinas 
que para criação de uma identidade para o coletivo, troca de saberes, 
ensinamentos sobre gestão de uma cozinha industrial e aprendizados técnicos 
sobre nutrição.

A permacultura será usada no processo de concepção projetual, 
desde as suas questões éticas até as práticas de projeto, no intuito não apenas 
de incorporar soluções espaciais, mas aproveitar a visão holística dessa 
ciência e trabalhar integrando saberes e técnicas mais adequados ao 
ambiente local.

Desenvolvimento
sustentavel

Trabalho e 
renda

protagonismo
SOCIAL

solidariedade
ECONÔMICA

respeito
CULTURAL

cuidado
AMBIENTAL

EducaçãoTECNOLOGIA
SOCIAL
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Atualmente, a produção de alimentos baseada na exploração 
extensiva tem contribuído mais para o aquecimento global do que a soma 
mundial da poluição gerada por carros, caminhões, aviões e trens. Essa 
produção é a maior causadora da devastação de florestas nativas e em 
consequência a desertificação de regiões e perda de biodiversidade. Além 
disso, a agricultura e pecuária são os maiores usuários de água potável, além 
terem grande contribuição para a poluição desta, devido ao uso massivo de 
fertilizantes e pesticidas no processo de produção (GLOPOLIS, 2019). 
Observa-se que as mudanças climáticas e o esgotamento dos recursos 
naturais, por conta dessas atividades, tem acabado com a subsistência e o 
emprego das populações mais pobres no campo (DESTRÉE, ČAJKOVA, 2019).

Vários países de baixa renda, principalmente na África, América 
Latina e Ásia, que dispõe de uma grande abundância de recursos naturais, 
possuem uma população com pegadas ecológicas tão baixas que demonstram 
falta de acesso a recursos básicos como comida, saúde e saneamento. Uma 
das soluções para o problema da pobreza extrema seria o acesso aos recursos 
naturais por parte dessa população. Todavia, são esses mesmos países que 
têm seus recursos ecológicos avaliados como os mais explorados pelos 
empreendimentos mundiais (EWING et al, 2010).

Para combater a desigualdade social e conjuntamente os danos ao 
ecossistema, as mudanças necessárias, sejam elas políticas, econômicas ou 
sociais, devem parar de ser vistas como inconvenientes, posto que a 
prosperidade e bem-estar só serão possíveis se o acesso a recursos ecológicos 
básicos e serviços forem preservados (EWING et al, 2010).

O cerrado ocupa o segundo lugar em extensão biogeográfica da 
América do Sul, é considerada a savana do mundo com maior diversidade 
biológica e ocupa cerca de 25% do território brasileiro (aproximadamente 2 
milhões de km2) . Além dos aspectos ambientais, o Cerrado tem grande 
relevância social, abrigando diversas populações que subsistem dos recursos 
naturais, sendo elas detentoras de conhecimentos tradicionais da 

biodiversidade desse bioma. São catalogadas mais de 220 
espécies de uso medicinal, 416 para uso de recuperação de áreas degradadas 
e mais de 10 tipos de frutos comestíveis vendidos em centros urbanos - como, 
por exemplo, o fruto do pequi (Caryocar brasiliense) e as sementes do Barú 
(Dipteryx alata) (MMA, 2017)

A partir da década de 1970, o Cerrado transforma-se em uma 
importante fronteira agrícola. Com o impulsionamento da produtividade 
agropecuária, o Brasil torna-se um dos mais importantes produtores e 
exportadores de commodities agrícolas, transformando os aspectos 
socioeconômicos regionais, aumentando o desmatamento e em consequência 
alterando a paisagem (INEP, 2018)

É importante ressaltar que os lugares que foram ocupados pela 
monocultura tiveram sua diversidade etno-cultural atingida e seus aspectos 
socioeconômicos regionais transformados, o que constitui um ponto crítico já 
que vários locais do cerrado eram e são habitados por comunidades indígenas 
e camponesas (negras e mestiças) (VIA CAMPESNIA DO BRASIL, 2004)

No cerrado, a pressão dos sistemas modernos sobre os sistemas 
camponeses é comum, haja visto que essa nova configuração é baseada na 
ocupação das chapadas - transformando-as em espaços de “solta” do gado -, 
no confinamento dos camponeses em vales e na erradicação da 
biodiversidade - que é a base do extrativismo. Além dessas técnicas de “plantio 
moderno” causarem envenenamento da água, dos solos e pessoas, elas vem 
causando desequilíbrios hidrológicos que contribuem, entre outras coisas, 
para a inversão do ciclo hidrológico natural. Em resumo, essa inversão faz com 
que enormes quantidades de água dos lençóis subterrâneos sejam tiradas e a 
região que antes cumpria a função de área de recarga na verdade é uma das 
principais esgotadoras deste recurso (VIA CAMPESINA DO BRASIL, 2004).

Embasamento teórico

o agronegócio e o cerrado
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segurança e soberania alimentar

O conceito de segurança alimentar e 
soberania alimentar são constantemente usados de 
forma semelhante, haja visto que ambos enfatizam a 
necessidade de se melhorar a produção e produtividade 
para o futuro. Também apontam como problema central 
a dificuldade de acesso a comida, destacam a ligação 
necessária entre alimentação e nutrição e dão 
importância à proteção social e à luta contra a miséria e 
a fome. Todavia, é necessário fazer uma breve 
retrospectiva histórica a fim de compreender um pouco 
do processo de construção e desenvolvimento das duas 
definições, revelando consensos e divergências.

De acordo com Alem et al (2015) pontos 
relacionados à Segurança Alimentar começaram a ser 
pensados desde antes da Primeira Guerra Mundial, 
devido aos problemas ligados às questões alimentares 
em todo o mundo. Esse grande intervalo de tempo em 
que esse termo é usado mostra seu potencial e vigor. 
Porém, essa plasticidade que permitiu sua perpetuação 
também possibilita a incorporação de novos elementos, 
criando dubiedades e dificultando sua transparência. A 
Segurança Alimentar só passou a ser um conceito após 
a criação da Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e Agricultura (FAO), em 1945.

O processo de “modernização” da agricultura 
visando a reprodução ampliada do capital, a 
monopolização e a territorialização do capital produziu 
fortes impactos no espaço geográfico mundial e 
brasileiro. Dessa forma, as grandes empresas buscaram 
a monopolização de fatias maiores do mercado e a 
obtenção de royalties por meio de seus pacotes 
tecnológicos, criando dependência do agricultor com as 
transnacionais (ANDRADES; GANIMI, 2007).

Apesar desses processos, a fome continuava 
a ser um problema mundial. Para Alem et al (2015) a 
Revolução Verde se consolidou como uma mudança do 
ciclo de inovações e um novo modelo tecnológico como 
justificativa para combater a fome. Classificada como 
um modelo baseado no uso intensivo de agrotóxicos e 

[...] a Revolução Verde não é apenas 
um avanço técnico para aumentar a 
produtividade, mas também existe uma 
intencionalidade inserida dentro de uma estrutura 
e de um processo histórico. Neste sentido, será 
imprescindível remeter para o contexto do final da 
Segunda Guerra Mundial, em cujo momento é 
possível vislumbrar a formação de um conjunto de 
variáveis, sejam elas técnicas, sociais, políticas e 
econômicas para o desenvolvimento da Revolução 
Verde (ANDRADES GANIMI, 2007).

fertilizantes sintéticos na agricultura 
(ANDRADES & GANIMI, 2007), ela caracterizou-se como 
o novo modelo tecnológico de produção.

Alem et al (2015) destaca que foi nesse 
contexto sociopolítico de busca pela maximização do 
lucro - dispondo intensivamente de agrotóxicos e 
fertilizantes - e pela ampliação das fronteiras agrícolas e 
monocultura de espécies para exportação que o 

conceito de Segurança Alimentar se 
fundamentou. Além disso, nesse período também houve 
transformações nas relações de produção, das quais 
destacamos a injunção de novas técnicas de cultivo 
ditadas por cientistas, perante as quais o agricultor 
perde sua força sobre a terra.

Mostrando sua flexibilidade, o conceito  
Segurança Alimentar sofreu uma alteração após a 
identificação de que o aumento da produtividade não 
extinguiu a fome. Foi inserido então o subtipo acesso ao 
conceito, resultando na formulação Acesso Alimentar 
que concebe que a erradicação da fome também 
decorre da renda e dos preços dos alimentos (ALEM et 
al, 2015). Todavia, esse subtipo ainda não propunha o 
rompimento com o modelo base da Revolução Verde. É 
apenas na declaração de 1992 da FAO que aparece a 
importância da qualidade biológica, sanitária, cultura e 
nutricional dos alimentos (ALEM et al apud CUSTÓDIO 
et al, 2011). 
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Como mostrado no quadro, a definição de Segurança Alimentar 
sofreu várias alterações, algumas essenciais para sua compreensão hoje. 
A definição mais atualizada de Segurança Alimentar de acordo com a FAO 
é apresentada a seguir:

A segurança alimentar existe quando todas as pessoas, em 
todos os momentos, têm acesso físico e econômico a alimentos seguros, 
nutritivos e suficientes para satisfazer suas necessidades alimentares e 
preferências alimentares, a fim de levar uma vida saudável e ativa”. Essa 
definição dá ênfase à natureza multidimensional da segurança alimentar e 
inclui: “a disponibilidade de alimentos, o acesso a alimentos, a utilização 
biológica dos alimentos e a estabilidade [das outras três dimensões ao 
longo do tempo] (Gustavo Gordillo 2010 apud FAO, 2006).

Em decorrência dessas mudanças e fragilidade no termo surge 
o conceito de Soberania Alimentar. Ainda hoje, a oposição ao conceito de 
Segurança Alimentar argumenta que este ainda permite brechas para que 
o agronegócio utilize o termo a favor de ações exploratórias e 
insustentáveis.

O conceito de soberania alimentar é introduzido em 1996 pela 
La via Campesina no Rome Civil Society Organization Forum. Este surge 
como resposta e alternativa ao modelo neoliberal da globalização 
econômica, sendo de caráter internacionalista e fornecendo uma estrutura 
para entender e transformar a governança internacional em torno da 
alimentação e da agricultura (VIA CAMPESINA, 2018).

A Soberania Alimentar busca mudanças sistêmicas que deem 
aos humanos o controle direto e democrático de como se alimentar e se 
nutrir. Além disso, engloba questionar como se mantêm a terra, a água e os 
recursos naturais pensando no futuro do planeta e das próximas gerações 
e em como integrar nisso as pessoas e culturas (VIA CAMPESINA,2018). 
Dessa forma, em relação à segurança alimentar o conceito de soberania 
alimentar avança no sentido de levar em consideração a importância dos 
modelos de produção e a origem dos alimentos (GORDILLO,2013)

Em 2007, foi realizado o Fórum Internacional Nyéléni para a 
Soberania Alimentar em Selingue, Mali. Partindo-se do pressuposto que a 
luta pela Soberania Alimentar é uma luta coletiva, não podendo ser 
alcançado por um único grupo social, o fórum foi planejado por 
organizações camponesas, ONGs ambientais, movimentos feministas, 
entre outras representações¸ de forma participativa e horizontal. O fórum 
tinha como objetivo fortalecer o movimento da Soberania Alimentar, 
aprofundando sua compreensão coletiva, ampliando a capacidade de 
ação, pensando estratégias sobre arenas locais e internacionais de luta e 
enraizando o trabalho do movimento na diversidade dos povos, lugares, 
culturas e lutas que representa (VIA CAMPESINA,2018).
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A partir desse Fórum, estabeleceram-se 6 pilares para a Soberania Alimentar 
(Nyelni, 2007):

1. Foco na comida para pessoas: colocar a necessidade por comida das 
pessoas no centro das políticas, garantindo uma alimentação suficiente, saudável e 
culturalmente adequada para todos os indivíduos e comunidades. Rejeita-se, assim, a 
visão da alimentação como uma commodity e componente do agronegócio internacional;

2. Dar importância a quem fornece a comida: apoiar a consolidação dos 
direitos de mulheres e homens, camponeses e pequenos agricultores familiares, 
pastores, pescadores artesanais, moradores da floresta, povos indígenas e trabalhadores 
agrícolas e pesqueiros, incluindo migrantes que cultivam, colhem e processam alimentos, 
rejeitando toda e qualquer política que ameace suas subsistências e/ou os elimine;

3. Localizar os sistemas alimentares: propõe-se reduzir as distâncias entre os 
consumidores e os produtores de alimentos, colocando-os no centro das decisões sobre 
as questões alimentares e deslocando o papel prioritário da indústria, protegendo-os de 
alimentos de má qualidade e pouco saudáveis e resistindo a estruturas políticas e 
acordos que promovam o comércio internacional insustentável, desigual e que valoriza 
grandes corporações.

4. Colocar o controle no nível local: direcionar o controle do território, terra, 
pastagens, água, sementes e gado para fornecedores locais de alimentos, permitindo seu 
uso e compartilhamento de maneira social e ambientalmente sustentável, conservando a 
diversidade. Promover a interação territorial positiva entre prestadores de serviços de 
diferentes setores para ajudar a resolver conflitos. Rejeitar a privatização de recursos 
naturais através de leis, contratos comerciais e regimes de direitos de propriedade 
intelectual.

5. Promover conhecimento e habilidades: fortalecer os conhecimentos e 
habilidades locais que conservam, desenvolvem e gerenciam alimentos, produção e 
colheita. Desenvolver sistemas de pesquisa apropriados para apoiar e permitir que esses 
conceitos sejam passados para próximas gerações. Rejeitar tecnologias que ameacem os 
sistemas locais de produção.

6. Trabalhar com a natureza: utilizar as contribuições da natureza em diversos 
métodos de produção agroecológicos que maximizem a colaboração dos ecossistemas, 
melhorando a resiliência e adaptação, especialmente diante das mudanças climáticas. 
Rejeitar métodos que prejudicam funções ecossistêmicas, que baseiam-se em 
monoculturas intensivas e criação de gado, práticas de pesca destrutivas e outros 
métodos de produção industrializados.

Para Vivas (2014), apesar da especulação de terra, privatizações de sementes, 
acesso à água cada vez mais caro, alta produção de alimentos processados e 
ultraprocessados e priorização da cultura de transgênicos, a prática da soberania 
alimentar é possível. Para ela, apesar da necessidade de se levar esse conceito a todo 
conjunto populacional, iniciativas que ponham em contato produtores e consumidores, 
criando relações de confiança e solidariedade entre campo e cidade, são fundamentais 
para fortalecer o tecido social e criar alternativas produtivas no quadro da economia 
social e solidária. Assim, atividades como participar de grupos e cooperativas de 
consumo ecológico e hortas urbanas e comprar diretamente de camponeses locais e 
ecológicos fortalece a soberania alimentar.



|  19

agroecologia

De acordo com Carporal e Costabeber 
(2011) o recente uso do termo agroecologia tem sido 
positivo, pois remete a estilos de produção agrícola 
menos agressivos ao ambiente e ao agricultor. 
Todavia, essa definição reporta-se ao termo como 
uma possibilidade de uma nova agricultura e pode-se 
causar a ideia equivocada de que é um novo modelo 
de agricultura que oferece práticas, tecnologias e até 
mesmo produtos “ecológicos”. O uso do termo dessa 
forma pode ser bem-intencionado, entretanto 
mascara a sua real potencialidade. Para os autores, 
Agroecologia é uma ciência que estrutura as 
fundamentações para a construção de estilos 
sustentáveis de agricultura e estratégias para um 
desenvolvimento rural sustentável.

Torna-se importante ressaltar aqui o que 
seria a atual produção agrícola. A produção “normal” 
conhecida hoje é ligada a uma maneira de fazer 
agricultura posterior à Revolução Industrial, que foi a 
precursora das mudanças de uma agricultura 
tradicional e plural, para buscar maiores 
produtividades e lucros. De acordo com MAZOYER 
(2008) a Revolução Agrícola Contemporânea ocorreu 
na segunda metade do século XX e é marcada pela 
elevada motorização e mecanização do campo, 
utilização de fertilizantes e pesticidas, seleção de 
plantas e animais com alto rendimento, alimentos 

concentrados e medicados para criação de 
animais. Houve diferenças dessa influência entre os 
países desenvolvidos e em desenvolvimento, porém, 
por ter como objetivo falar da realidade brasileira, será 
atentado ao ocorrido nos países em desenvolvimento.

Ainda de acordo com Mazoyer (2008), a 
concentração de terras nesses países é um problema 
histórico, e com a revolução agrícola contemporânea 
apenas alguns empresários latifundiários que 
exploravam os trabalhadores rurais com um baixo 
custo de mão de obra aproveitaram-se da situação 
econômica agrícola mundial e equiparam-se. Porém, a 
revolução agrícola teve uma variante desprovida de 
motorização-mecanização, mais acessível e com 
ampla adesão: a Revolução Verde. Em termos gerais, 
foi baseada na grande utilização de químicos e 
fertilizantes e na seleção de espécies de bom 
rendimento potencial para a cultura de exportação. A 
consequência para os camponeses que não se 
adequaram aos novos métodos foi a perda de 
emprego e a venda de suas terras para os grandes 
empresários.

A recusa a esse estilo produtivo resultou na 
busca por uma agricultura menos agressiva ao 
ambiente e em formas de proteger os recursos 
naturais de maneira durável. São provenientes desse 
processo as agriculturas: orgânica, biológica, natural, 

ecológica e biodinâmica, dentre outras, 
cada uma seguindo princípios, tecnologias e normas 
distintas. Desse universo de buscas surge a 
Agroecologia, com um enfoque científico capaz de 
favorecer o desenvolvimento rural sustentável 
(Carporal;Costabeber 2011). Ademais, como ressalta 
Carporal e Costabeber (2011), a prática agrícola não é 
baseada apenas na tecnologia; ela envolve um 
processo social e integra sistemas econômicos. Mudar 
apenas a base técnica pode desencadear outras 
reações.

É relevante ressaltar aqui o conceito de 
transição ecológica, central na Agroecologia. Para 
Carporal e Costabeber (2011), este é compreendido 
como um processo progressivo e com várias frentes de 
mudanças ocorridas através do tempo de modo 
contínuo buscando uma maior racionalização 
econômico-produtiva, processo esse baseado nas 
características de cada agrossistema e nas 
mudanças, em relação à conservação dos recursos 
naturais, de atitudes e valores dos atores sociais.

A partir disso, percebe-se que a 
Agroecologia se nutre de diversas disciplinas 
científicas, saberes tradicionais e experiências dos 
agricultores, para consolidar-se como enfoque 
científico.
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Durante o período da ditadura militar, além 
da repressão instalada pela Lei de Segurança Nacional 
e o AI-5, a ditadura incentivou um modelo agrário aliado 
à Revolução Verde, baseado na modernização agrícola 
seletiva, em consequência concentradora e excludente, 
de incentivo à exportação extensiva e ao uso de 
venenos e que impulsionou o êxodo rural.

Uma das primeiras demonstrações de força 
dos sem terra, ocorreu em Porto Alegre, em 1981, em um 
ato público com mais de quinze mil pessoas, noticiado 
pela imprensa de Porto Alegre como “a maior 
manifestação realizada por trabalhadores rurais na 
história do Rio Grande do Sul”. A partir daí, novos focos 
foram surgindo em todo o país, fazendo com que as 
ocupações de terra se tornassem a ferramenta de 
expressão camponesa. Em 1984 ocorreu o 1o Encontro 
Nacional, no Paraná, onde fundou-se o MST, com três 
objetivos principais: lutar pela terra, lutar pela reforma 
agrária e lutar por mudanças sociais no país.

De acordo com Borsatto e Carmo (2013), o 
período inicial do MST preconizava um modelo de 
assentamento rural altamente produtivo, especializado 
e coletivizado, inspirado nas ideias de Lênin e Kautsky. 
Em meados da década de 1990, começou a surgir 
espaço para discussões que resultaram na elaboração 
de novas orientações políticas. Picolotto e Piccin (2008) 
vinculam essa mudança política do MST à reforma 
neoliberal do Estado - que abriu os mercados e pôs fim à 
políticas setoriais e de preço mínimo -; ao fim do 
Programa Especial de Crédito para a Reforma Agrária 
(Procera) em 1999 e à formação da Via Campesina 
Internacional. Essa última possibilitou o contato das 
lideranças do MST com outros movimentos sociais 
internacionais, sendo que estes já possuíam questões 
ambientais incorporadas em suas pautas.

o mst e a agroecologia
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A partir de seu IV Congresso Nacional, em 
2000, o MST cria um intenso questionamento em 
relação às políticas agrícolas impulsionadoras de uma 
agricultura de larga escala, mecanizada e exportadora 
utilizadas pelo Estado (COSTA NETO e CANAVESI, 
2003; KARRIEM, 2009).

Neste mesmo congresso, são formuladas 
medidas para internalizar a Agroecologia dentro dos 
assentamentos. Borsatto e Carmo (2013) lembram 
que foi no Paraná que houve maior esforço para a 
difusão da prática. Foram criadas as Jornadas de 
Agroecologia e centros de formação e capacitação 
técnica em Agroecologia, que comportam cursos de 
nível técnico e superior para os agricultores.

Além da incorporação da Agroecologia, o 
MST transforma sua forma de discurso. Para Borsatto 
e Carmo (2013) o Movimento rompe com as propostas 
do Marxismo Agrário e incorpora as sugestões do 
Populismo Marxista e demais ramos teóricos que daí 
derivam. A partir de agora, o MST passa a ver o 
agricultor como sujeito criador da própria existência e 
a valorizar o saberes tradicionais dos camponeses.

Em 2007, o debate sobre as questões 
agrárias e a luta pelas reformas populares ganha um 
novo adjetivo mais alinhado com a necessidade de 
toda a sociedade brasileira: a popular. Dessa forma, 
os Sem Terra apresentam um novo programa de 
Reforma Agrária que começa com a democratização 
da propriedade de terra, mas que organiza a produção 
de forma diferente, priorizando a produção de 
alimentos saudáveis para o mercado interno, 
combinada com um modelo econômico que distribua 
renda e respeite o meio ambiente (MST,2016).
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a questão feminina no campesinato

Na agricultura e desenvolvimento rural, a 
mulher é fundamental para a segurança alimentar 
social e de sua família. De acordo com a FAO (2018), 
mesmo representando cerca de 43% da força de 
trabalho agrícola mundial a realidade dessas mulheres 
no campo é árdua, não tendo seu trabalho doméstico 
ou rural reconhecido, sendo consideradas a mão de 
obra não assalariada da família, recebendo menor 
acesso a recursos produtivos, possuindo baixo ou 
nenhum poder de decisão, além de enfrentarem 
empecilhos e discriminações perante as leis e políticas 
voltadas aos trabalhadores do campo. Em 2011, a FAO 
relatou que se as mulheres do campo tivessem acesso 
aos mesmos recursos produtivos e informação, sua 
produção aumentaria cerca de 20-30 por cento 
(FAO,2011), sendo que esse aumento refletiria 
diretamente na melhora da segurança alimentar e na 
economia nacional.

No Brasil, a realidade da mulher camponesa 
é semelhante. Historicamente, apesar da ampla 
participação feminina no período de lutas populares 
pela redemocratização do Brasil e fim da Ditadura 
Militar, sua participação era restrita a atividades 
secundárias como a produção das campanhas e as 
concentrações das mobilizações, uma vez que foi 
vetado seu espaço nos cargos políticos e tomadas de 
decisões (ANTR, 1986). Por não encontrarem espaço de 
participação igualitária nas ferramentas de lutas 
existentes, movimentos autônomos de mulheres 
camponesas em todo o país começam a surgir na 
década de 1980.

O I Encontro Nacional de Mulheres 
Trabalhadoras Rurais, em 1986 na cidade de São Paulo, 

reuniu mulheres de 16 estados que, a 
partir daí, estabeleceram linhas de atuação 
conjunta como a luta pela participação política das 
mulheres e a luta pelos direitos das mulheres. O 
encontro conseguiu influenciar na decisão 
parlamentar do Reconhecimento da Profissão de 
Trabalhadora Rural, incluído na Constituição 
Cidadã de 1988, que garante o direito à 
aposentadoria rural, uma das maiores conquistas 
para as camponesas até hoje.

Apesar desse histórico de luta, o 
machismo estrutural, o forte moralismo e a cultura 
do controle e domínio da mulher são barreiras que 
estão sendo quebradas aos poucos e ainda há 
muito para se resolver. Uma das primeiras 
conquistas foi a campanha nacional “Nenhuma 
Trabalhadora Rural sem Documentos”, garantindo o 
direito à cidadania para as mulheres camponesas.

A discriminação perante a mulher do 
campo no campo, área historicamente marcada 
pela dominação masculina, ainda é muito forte. Em 
áreas onde os vizinhos mais próximos estão a 
muitos metros de distância, a ponto de impedir 
gritos e pedidos de socorro

de serem ouvidos, a falta de 
escolaridade das mulheres torna-se uma questão 
fundamental, pois agredir uma mulher que não tem 
condições de se comunicar e expressar sua dor e 
sofrimento para a comunidade é muito mais fácil. 
Além disso, a questão financeira retém a mulher e a 
impede de sair de uma situação de violência. Por 
exemplo: por tradição, só quem recebe a herança, 
que geralmente são pedaços de terra, são os filhos 

casa e tornam-se propriedade do marido. 
Ademais, os cheques recebidos como pagamento, 
muitas vezes por atividades feitas pelas mulheres 
exclusivamente, chegam no nome dos maridos 
(BASTOS, 2017).

No webdocumentario “Outras Marias” 
mulheres integrantes do Movimento de Mulheres 
Camponesas do Brasil (MMC) relatam a rotina de 
jornada dupla da grande maioria das mulheres na 
roça, onde se levantam mais cedo que os homens 
para preparar o café, vão para a roça com eles e de 
tarde, ao voltarem para casa, as tarefas domésticas e 
os filhos são suas responsabilidades. Para elas, o 
feminismo e a agroecologia tem uma mesma raiz 
filosófica, que ensina que quando se trabalha junto é 
possível proporcionar a saúde e bem estar de todos.

Nessa lógica, a Articulação Nacional de 
Agroecologia criou um grupo Grupo de Trabalho de 
Mulheres (GT das Mulheres da ANA) para apontar a 
importância da auto-organização das mulheres na 
luta pela valorização de sua contribuição histórica na 
agricultura e para a construção e fortalecimento do 
movimento agroecológico. De acordo com a Carta 
Política do IV Encontro Nacional de Agroecologia (IV 
ENA), a Caderneta Agroecológica criada pelo GT de 
mulheres - como uma experiência de sistematização 
da produção das mulheres rurais e urbanas - registrou 
a luta das mulheres para evidenciar sua contribuição 
econômica, sistematizar sua importância para a 
geração de renda, dar maior autonomia na decisão de 
questões financeiras e enfrentar situações de 
violência (ENA,2018).

fertilizantes sintéticos na agricultura 
(ANDRADES & GANIMI, 2007), ela caracterizou-se como 
o novo modelo tecnológico de produção.
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“Um bom design depende de uma 
relação harmoniosa e livre entre as pessoas 
e a natureza, na qual a observação 
cuidadosa e a interação racional provêm a 
inspiração, o repertório e os padrões para o 
design”. (HOLMGREN, 2002, p.13.)

Mollison e Slay (1978) descrevem a palavra permacultura como 
sendo a cultura permanente, partindo do pressuposto que culturas não são 
capazes de sobreviver sem ética do uso da terra, ou seja, uma base agricultural 
sustentável. A permacultura é então descrita como um sistema de design para 
a criação de ambientes humanos sustentáveis (MOLLISON, 1978), tratando 
não apenas de elementos como plantas, animais, edificações e 
infraestruturas, mas dos relacionamentos possíveis de se criar entre eles de 
acordo com sua locação em determinado terreno, criando um sistema 
ecologicamente correto e economicamente viável. Ainda de acordo com o 
autor, a permacultura é baseada na observação de sistemas naturais, na 
sabedoria contida em sistemas produtivos e no conhecimento moderno, 
científico e tecnológico.

De acordo com Jacintho (2006) a permacultura é mais do que uma 
prática agrícola de preservação. Por ter uma abordagem cultural, ela afeta e é 
afetada por hábitos e padrões da sociedade, dispondo-se como uma 
possibilidade de organização socioespacial, produtiva e ambiental. Dessa 
forma, o processo de desenho até a ocupação do solo no método 
permacultural engloba desde a arquitetura até a biologia.

O percurso da permacultura, sistematizado por Mollisson e 
Holmgren, é representado graficamente por uma flor com sete pétalas/sete 
campos de atuação e saberes para construir uma vida plenamente 
sustentável. Nesta representação o caminho evolutivo em espiral passa pelas 
áreas chaves para a transformação e criação de uma cultura sustentável, 
partindo do nível pessoal e local e evoluindo para o nível coletivo e global.

Essa flor (figura 3) é baseada nos princípios éticos e de design da 
permacultura. Os princípios éticos são em suma o cuidado e a partilha com os 
outros e com a natureza. Já o design é relacionado ao planejamento e projeto 
executivo de uma ocupação humana sustentável. Para Jacintho (2006) a 

Premissas de projeto para o Habitat

permacultura

maior diferença entre o design permacultural e outras formas de 
desenho/planejamento de ocupação e uso do solo é que, para além das questões 
técnicas, torna-se imprescindível uma adequação econômica e temporal do projeto 
adaptando-o às condições ambientais do local onde é inserido, para assim trabalhar 
com os objetivos almejados na construção respeitando a dinâmica ecológica e os 
recursos locais.

Para Mollison (1998), o design é composto por partes técnicas, estratégias, 
recursos materiais e organização (Figura 1.1). O autor ainda destaca que a 
interconexão entre os elementos que compõe o agrossistema (cultura, atividades 
produtivas, edificações, fontes de água e energia, entre outros) é mais importante do 
que a definição deles. Assim sendo, os resíduos ou excedentes de um devem ser 
reaproveitados em outro, fechando, assim, alguns ciclos internos ao agroecossistema. 
Torna-se essencial a observação da área por parte do projetista. Essa observação 
deve abranger as questões ambientais locais, os aspectos socioculturais em meio à 
realidade específica, as possibilidades econômicas e as oportunidades e ameaças 
externas ao local do projeto.
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etnonutrição

A etnonutrição busca integrar a complexidade que envolve a 
comida, trazendo para o debate da alimentação os aspectos do afeto, das 
tradições e do direito de viver, sendo usada como estratégia para interpretar 
questões do mundo moderno como a fome crônica, obesidade e a crítica às 
indústrias alimentícias. A intenção de usar etnonutrição neste trabalho é 
mostrar exatamente essa multicapilaridade da alimentação, principalmente 
em sua relação com as ciências humanas.

Vale ressaltar que a alimentação é um fenômeno da cultura e está 
envolvido em diversos símbolos da sociedade. A formação dos hábitos 
alimentares está relacionada com a tradição, afetividade, saúde e o direito de 
viver. Tratar o alimento apenas como dieta anula suas componentes 
socioculturais e políticas.

O conceito base de etnonutrição aqui tratado possibilita gerar 
informações que relacionem o comer com direito, sendo esse o direito de saber 
o que se come, como foi produzido, se é transgênico, se há produtos químicos, 
dentre outras informações. Podemos relacionar aqui a segurança alimentar e 
nutricional e as questões da agricultura familiar

Ao conhecer a história da produção de alimentos, os problemas 
socioeconômicos e a formação dos hábitos alimentares, é possível entender os 
problemas alimentares de uma população.
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Denominados de Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN), são os 
estabelecimentos que trabalham com produção e distribuição de alimentação. 
As Cozinhas Industriais são parte integrante das UAN e o seu planejamento 
depende de suas funções e complexidade de ações, não existindo uma forma 
padrão de projeto. (SEBRAE, 2013).

O projeto arquitetônico de uma cozinha industrial, segundo 
Monteiro (2009), deve abarcar dentro de sua organização espacial a 
funcionalidade do processo produtivo, os fluxos de produção, evitando fluxos 
cruzados de contaminação ou áreas ociosas.

De acordo com Somavilla e Lopes (2013) os órgãos responsáveis 
pela fiscalização e indicação de formas de projeto de cozinhas industriais 
estão presentes desde o âmbito internacional até municipal , ou no caso de 
Brasília, distrital. A norma federal é responsabilidade da Agencia Nacional de 
Vigilancia Sanitária (ANVISA) na Resolução da Anvisa RDC nº 216 de 15 de 
Setembro de 2004, que Dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas 
para Serviços de Alimentação. Essa norma abarca tópicos como: Implantação 
e Edificação, circulação, iluminação, revestimentos, portas e janelas e 
questões referentes ao trabalho e execução de procedimentos.

Deverão ser levadas em conta as questões de acessibilidade de 
acordo com a Norma Brasileira. ABNT NBR. 9050 – Acessibilidade a 
edificações.

Além disso, as medidas contra incêndio como A Norma Técnica Nº 
01/2016-CBMDF - Medidas de Segurança Contra Incêndio no Distrito Federal.

normas cozinha industrial
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O projeto da cozinha-escola estará localizado no Assentamento Oziel Alves 
III. Este, por sua vez, pertence à Região Administrativa de Planaltina (RA VI), a 62 km 
do centro de Brasília, em direção à Formosa através da BR0-20. O assentamento 
margeia a esquerda do Rio Piripipau.

Por ainda não ter uma área de implantação definida, serão aqui levantadas 
algumas informações de legislação urbanísticas que englobam boa parte do 
assentamento como possíveis indicadores dessa escolha.

O assentamento está locado entre duas bacias hidrográficas de grande 
importância: a do Rio São Bartolomeu (a maior bacia do DF) e a do Rio Preto, parte da 
região hidrográfica da Bacia do São Francisco. De acordo com o PDOT 2009, nessas 
duas bacias está concentrada a maior produção agropecuária comercial do DF.

De acordo com o Zoneamento Ecológico-Econômico do Distrito Federal 
(ZEE-DF, 2017), o assentamento se situa na Subzona de Diversificação Produtiva e de 
Serviços Ecossistêmicos 3 (SZSE 3), que se destina à:

[...] manutenção da recarga dos aquíferos, ao 
controle da contaminação das águas superficiais, à 
preservação de áreas críticas para os Corredores 
Ecológicos e ao fortalecimento de Atividades Produtivas de 
Naturezas, prioritariamente, N1, N2 e N5 no âmbito da Área 
de Desenvolvimento Produtivo VII” (ADPVII).

A atividade N1 é nomeada de Atividade Produtiva de Natureza 1 (N1), sendo 
aquela que promove a Economia da Conservação, ou seja, a “produção, distribuição e 
consumo de bens e serviços por meio da utilização sustentável dos recursos naturais, 
garantindo sua renovação e a auto sustentação dos ecossistemas” (ZEE,2017). De 
acordo com Gramacho (2018), apesar desse instrumento reconhecer a necessidade 
de preservação da biodiversidade e recursos naturais locais, ao ser apresentada uma 
proposta efetiva com bases agroecológicas e permaculturais para a área do 
assentamento, volta-se a abstração da função do ambiente rural no território, 
concretizada na suposta igualdade de produção e produtores do setor “agropecuário”, 
que deve ser contestada. A atividade N2 caracteriza-se pela atividade do setor 
primário da economia, respeitando a legislação de ordenamento territorial e de 
expansão, o desenvolvimento urbano e a capacidade de suporte ecológico do 
território. A atividade N5 se refere à atividades do setor secundário da economia, na 
forma de pólos ou distritos, podendo demandar a implantação de infraestrutura, 
respeitada a legislação de ordenamento territorial e de expansão, o desenvolvimento 
urbano e a capacidade de suporte ecológico do território.

Área do projeto
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sistema viário, construções e 
loteamentos

Compõe um território de 2187 
hectares (maior assentamento da reforma 
agrária no Distrito Federal), em que mais de 
180 famílias se distribuem em 168 chácaras. 

Área da futura escola 
Nacional Florestan 
Fernandes

localização projeto

esc 12500

curvas de nível

lotes
N
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esc 12500

1.058 m 1.185 m

localização projeto

N

Topografia
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Vegetação

vegetação 
remanescente 
de cerrdo

cultivo com veneno

reserva legal 

curvas de nível

cisternas

Agroflorestas

pasto e pousio

murundus

poços abertos

localização projeto

esc 12500
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O propósito de realizar as entrevistas foi conhecer o sujeito, para 
compreender suas expectativas, realidades, afetividades e desejos para, a 
partir disso, dar início ao processo de mediação. Mediação aqui entendida, de 
acordo com Morado (2015), como interação entre arquiteto/pesquisador com 
moradores/clientes, no intuito de promover trocas sociais de informações e de 
experiências, a fim de garantir a preponderância de suas decisões, através da 
preservação de seus julgamentos, opiniões e experiências. Essa mediação 
articulada entre a interseção de informações, comunicação e educação, 
objetiva o estabelecimento de estratégias que tornem possível a geração de 
saberes. (GOMES apud MORADO,2015)

A aproximação do sujeito por meio de sua narrativa busca 
identificar a subjetividade nos seus espaços de vivências e referências. 
Considera-se que no discurso estão presentes memórias, constatações, 
desejos e descrições da realidade vivida, carregadas de valores afetivos. Para 
Ferreira (2002), a habitação é muito mais do que um projeto ou construção do 
material, é um receptáculo de acontecimentos e práticas cotidianas que por 
vezes ganham outra dimensão no campo afetivo, por intermédio de sons, 
formas e volumes.

Torna-se importante apresentar neste trabalho, como forma de 
embasamento, uma breve relação do desejo, do inconsciente e da concepção 
projetual da arquitetura. Bittencourt (2007) afirma que arte, arquitetura e 
psicanálise adquirem intimidade a partir da afirmação freudiana de que a 
sublimação de desejos se constitui em importante força motriz da arte.

Para Bittencourt (2007), a residência unifamiliar permite que o 
usuário opine sobre a maioria dos aspectos envolvidos na construção de sua 
residência, desde as questões práticas e objetivas da obra, como limitações de 
custos e prazos, quanto aqueles referentes a cores, formas e plástica. Porém, 
a observação dos aspectos subjetivos envolvidos no projeto quanto a demanda 
feita ao arquiteto costuma revelar manifestações relevantes do inconsciente, 
como por exemplo simbolismos associados ao abrigo humano. É importante 
salientar que o paralelo feito neste trabalho entre a cozinha e residência 
unifamiliar (como citado anteriormente), pois ambos envolvem atividades 
cotidianas, laços afetivos e relações de intimidade.

Caracterizando a diferença entre uma construção e um artefato 
arquitetônico como sendo este último algo concebido com o intuito de 
apresentar uma expressão plástica e espacial que afeta os usuário e 

observadores, Bittencourt (2007) defende que a arquitetura deveria 
necessariamente produzir sensações, incorporando outros valores ao 
processo de concepção arquitetônica, como a preocupação com o ambiente 
natural construído ou o respeito e aspiração dos usuários dos espaços. O autor 
ainda observa que os arquitetos não costumam perguntar qual o caráter 
plástico e espacial imaginado pelo cliente. Os clientes, todavia, costumam 
apresentar apenas demandas funcionais, dimensionais e ambientais, 
exatamente por também não terem clareza de como gostariam de ver seus 
desejos, que são de natureza inconsciente, representados.

Bittencourt (2007) atenta que na prática profissional existe uma 
dificuldade de identificar o desejo dos atores envolvidos no processo de 
elaboração do projeto, haja visto a natureza do desejo. Para tanto é necessário 
reconhecer qual a imagem simbólica presente no inconsciente do sujeito 
através de sua fala e apresentação das demandas. Por falta de embasamento 
devido à própria formação profissional do arquiteto, é preciso contar com a 
sensibilidade deste para que o projeto abrigue não apenas as necessidades 
físicas, mas sonhos e desejos.

Na intenção de se conseguir chegar o mais perto de uma 
compreensão dos desejos e de aspectos inconscientes dos sujeitos de 
trabalho, foram realizadas entrevistas individuais com sete mulheres do 
coletivo. As perguntas objetivavam sintonizar com três esferas: realidade, 
memória e afetividade. As entrevistas foram realizadas a partir de roteiros semi 
estruturados, o que permitiu aos envolvidos abertura para falar sobre outros 
temas, pular ou acrescentar perguntas ou se absterem de responder de forma 
consciente ou inconsciente, através de devaneios. As entrevistas foram todas 
registradas através de gravações de áudio e retratos.

A fim de conseguir extrair o máximo de informações do conteúdo 
das entrevistas individuais e ao final chegar a um resultado comparativo entre 
elas que permita ter uma concepção dos padrões do grupo, foram realizados 
diagramas das falas e padrões encontrados nas entrevistas.

O coletivo
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Divina
- Nome: Divina Pereira da Silva
- Nascimento: 22/03/1982 (38 anos)
- Filhos: “ Tenho seis filhos. Pablo Henrique, o mais velho, está fazendo 

faculdade de veterinária no em Pelotas, RS. Thalita, de 21 anos, se juntou e tem uma 
filha de 7 meses. Os outros 4 moram comigo ( Bruno, Anderson, Karoline, Manuela) “

“Queria nem que Talita tivesse juntado, ainda mais casado. Minha vontade 
é que ela tivesse fazendo uma faculdade. Só terminou os estudos e não foi fazer uma 
faculdade. Foi um passo burro. Eu não tinha estrutura nenhuma, eu não tive ngm para 
estar do meu lado. O pai dela não podia ter criado ela, mas teve uma mãe e tava ali do 
lado dela e apoiando ela e dando tudo que eu nunca tive. O diploma dela agora foi um 
bebe. Pra voltar a estudar ela tinha que ter um homem que apoiasse ela ne? Ele nem 
é tão machista, mas não preocupa muito. Ele nem fala nada, mas nao faz também. A 
única coisa que eu pedi é para ele não colocar a mão nela. Se ele colocar eu caço ele”

“ a maioria dos homens pensam assim ne? Pra que mulher vai estudar? Pra 
que vai ter um salário maior do que o meu? Eu já tive isso. É bem poucos homens que 
quer ver a mulher crescer e ganhar mais. Se a mulher ganhar mais a vida dos dois vai 
ser até melhor ne?”

- Você trabalha?
“Trabalho para mim mesma, com venda dos produtos e do bar aqui em 

casa
- De onde você é? Já morou em outros estados? “ Nasci em Niquelandia – 

GO. Estou no assentamento desde 2001 (18 anos), morei no acampamento Gabriela 
Monteiro antes.”

- Quem mais mora com você? “Os meus 4 filhos”
- Quem cozinha em casa? “eu mesma”
- Seus filhos sabem cozinhar? Você ensinou?
“Sou eu quem cozinha. Eles sabem cozinhar, mas são preguiçosos. Bruno 

de vez em quando faz um macarrão” (risos) “Quando o Pablo ou Talita estão eles dão 
uma ajuda e cozinham”

- Quem escolhe o “cardápio” do dia/semana e quem colhe/compra as 
coisas para cozinhar?

“Tudo sou eu, só não respiro por eles porque não dá.”
- Você gosta de ensinar?
“ Não, também não gosto de cozinhar (risos). Eu prefiro a roça. Prefiro ficar 

mil vezes na roça lá no sol me torrando do que ficar um dia dentro de casa com meus 
filhos. Moço, são 6 filhos!” (risos)

- Já cozinhou pra muita gente? Você gosta de cozinhar assim? Já cozinhou 
em mutirão/evento/ou estrada?

“ Já cozinhei pra muita gente sim. Vez ou outra é bom. Dia a dia eu não 
gosto não. Não gosto dessa obrigação, mas sempre cai na mulher ne? Gostando ou 
não ela tem que fazer.”

- Como você cozinha seus alimentos? Fogão a gás/ lenha?
“ Fogão a gás mesmo. Antes eu cozinhava na lenha, mas ai precisei criar 

outro quarto, pq o barraco era pequeno. Ai usei a área que era o fogão de lenha para 
fazer a cozinha e tirei o fogão. Mas eu gosto de uma vez na vida outra na morte 
cozinhar no fogão de lenha. Não comida assim, normal, tipo arroz e feijão. Gosto de 
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fazer um frango caipira, uma coisa bem rustica.”
- De onde vem os produtos que você usa na sua cozinha?
“Agora eu ando comprando muita coisa de mercado. Não faço farinha nada 

não. Produzo coisa de folha aqui. Alguns temperos são daqui, mas muitos são comprados, 
tipo pimenta do reino, cominho... tudo de mercado ou feira mesmo.”

- Quem te ensinou a cozinhar?
“Minha ex cunhada, antes eu fazia só miojo (risos). Eu até fui criada pela minha 

mãe, ela morreu quando eu tinha 11 anos, meus irmãos já sabiam cozinhar. Eu que não 
gostava mesmo. Quando minha mãe morreu eu trabalhava, eu almoçava no trabalho e 
jantava qualquer coisa. Ai não aprendi muito”

- O que você mais sente falta do seu local de origem?
“ Eu nasci na roça, eu sinto falta de lá. Lá eu era livre. Era “rudiada” de mato. 

Era eu, os animais e os bichos. Aqui também tem mato, mas você não se torna livre, 
porque a cidade tá bem aqui. Aqui tem assalto, tem ladrão. É perto da cidade, 22 min você 
está dentro da cidade. Lá de onde eu vim eram 3h de viagem. Era só a gente e as 
fazendas. Para ir para uma fazenda você ia de cavalo, era uma hora, uma hora e meia de 
cavalo. Eram só eu.

- Tem algum prato ou ingrediente de lá que você gosta de fazer?
“Sabe do que eu mais gostava? Carne de caça. A gente caçava para comer, a 

gente só pegava o consumo ne? Eu gosto muito de caça, de tatu, veado...essas coisas. 
Antigamente a gente comia ne? Hoje nem pode ousar de fazer uma coisa dessas, mas 
antigamente era pra comer. A gente pescava, até mesmo isso, a gente só pegava para 
consumo. Era dentro da fazenda da gente (onde a gente pescava) não tinha necessidade 
de trazer aquele mundo de peixe para estragar, não tinha geladeira na época. Nem 
energia elétrica a gente não tinha. Então era isso... Eu gosto muito também de frango 
caipira.”

“Outra coisa que eu lembro é que meu pai fazia era um feijão. Cozido de feijão 
com a farinha e fazia uns rolinhos e dava para eu comer. Eu lembro”

- Você tem alguma coisa material que te remeta a infância?
“ Ah, eu tinha uma caneca que eu era apaixonada, que meu avô me deu. Era 

uma “canecona”, tipo aquelas que o povo usava antigamente para tomar chope? Eu tinha 
uma caneca daquelas de vidro que eu gostava de ir todo dia para o curral mais meu pai 
para tomar meu leite tirado na hora. Eu não bebia leite com açúcar nem mamei no peito 
da minha mãe. Eu bebia era leite de vaca mesmo sem açúcar sem nada. Mas, minha irmã 
quebrou ela. Eu fui lá e dei uma surra nela. (risos). Levei uma surra depois também. 
(risos)”

- Qual seu prato preferido?
“Frango caipira”
- O que você mais gosta de cozinhar?
“Gosto de fazer frango caipira, comida mais rustica, um picadinho de legumes. 

Gosto de fazer salada.”
- E qual é o seu prato que todo mundo ama, o mais famoso e pedido?
“ Ah, meus filhos bem dizer é tudo mesmo. Se fosse por eles, eles me 

extorquiam e eu passava o dia cozinhando. (risos) Mas acho que eles gostam muito de 
comer comida rustica mesmo, frango caipira, costela com mandioca. É tudo mesmo. Mas 
eles gostam quando eu tiro o dia para preparar um banquete, no caso quando eu estou de 

bom humor (risos)”
- Qual o produto não pode faltar na sua cozinha?
“Cebola e alho. É a base pra tudo.”
- Qual seu item preferido na sua cozinha?
“ Pimenta. Eu amo comer pimenta, sou apaixonada. Aqui em casa sou eu 

e o Pablo,o que está morando no RS. Ele até levou uma muda e uma conserva de 
pimenta daqui que diz que lá a pimenta não é boa que nem a daqui. E de utensílio eu 
gosto das minhas travessas. Cada uma delas foi ganhada. Meu filho Vinicius, até 
quebrou uma de salada esses dias e eu quase morri.”

- O que você gostaria de ter?
“Uma geladeira bacana, que eu estou com uma aí horrível.” (risos)
- O que você mais gosta na sua cozinha e o que você menos gosta?
“Para te falar a verdade, eu nem gosto dessa cozinha. Ela é muito 

pequenininha, muito apertadinha. Eu queria ter uma boa cozinha, uma maior. 
Principalmente, quando dá final de semana que junta os filhos todos, você imagina, 
vira mais é uma guerra. Todo mundo brigando para poder sair dali”

- O que você espera de uma cozinha?
“Eu quero uma cozinha bem espaçosa, estilo americana. Eu já tenho a 

minha casinha projetada. Ai seria uma cozinha voltada para a sala de jantar. Com 
armário tudo embutido, um fogão, pia. Simples, mas uma cozinha mais espaçosa. Ai 
vai caber os 6 filhos, genro, sobrinho, nora e neta.”

- Qual ou quais boas memórias você tem de cozinha?
“ A única coisa que eu pendi a cozinhar quando criança era carne de caça. 

Era a única coisa que me interessava. Minha mãe não gostava, de maneira nenhuma, 
de nenhum tipo de carne de caça. Meu pai que preparava essas carnes. Tinha até as 
panelas separadas das coisas da minha mãe porque minha mãe sentia nojo, não 
comia. Então, nós íamos para o fogão a lenha, tinha uma cozinha lá com um armário 
de madeira onde ficavam as vasilhas. Tinha até os pratos, as colheres separadas da 
cozinha dela. Ai quando terminava todo mundo lava e guardava lá separado. Eu 
ajudava meu pai a preparar. Quando eu tinha oito anos eu já sabia cozinhar e 
preparar tudo. Cada cerne tinha uma maneira diferente de preparar. Isso aprendi. 
Isso eu gostava muito. Era a única coisa que eu realmente fazia bem era caçar mais 
meu pai e preparar.”

“ao todo éramos oito irmãos, faleceu uma e ficamos em 7. Valdete, a mais 
velha gostava também. Ela era a mais velha do primeiro casamento, mas sempre que 
ela ia para lá a gente fazia. Ela comia até tanajura, eu morria de nojo de tanajura 
(risos). Engraçado, meus filhos mais os filhos da netinha, quando viemos para cá, 
faziam muito. Eles fritavam com bastante cebola, alho e cheiro verde e comiam. Eu 
sempre morria de nojo.”

- Qual seu cheiro preferido na cozinha e barulho?
“Cheiro de comida bem boa sabe? Frango caipira, guariroba....”
- O que é cozinhar para você?
“Satisfação. Satisfação de fazer uma comida boa para eu comer e os 

demais.”
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Terreno da Divina
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Jeilda
- Nome: Jeilda Alves Dos Santos
- Idade: 21/01/1984 (35 anos)
- Filhos: “ Tenho 2 meninas. Jacqueline Ana Carolina.
- É casada? “sou sim”
- Você trabalha aqui ou fora do assentamento?
“Trabalho, sou cuidadora aqui mesmo no assentamento. Lá na Nena e no 

Robi. Cuido da mãe dela que tem Alzheimer. Mas já trabalhei fazendo comida em casa 
de família, essas coisas.”

- De onde você é? “ De Santo Antônio dos Lopes, no Maranhão. Eu cheguei 
no DF a 15 anos e estou a 15 anos aqui no assentamento. Quando eu cheguei eu fiquei 
só 1 semana ou 2 duas na cidade de Taguatinga eu fui para o acampamento e fiquei 
até hoje. Fui primeiro para o Fassincra, perto do Gabriela Monteiro.”

- Quem mais mora com você?
“ Somos em 5. O Filho do meu marido, ele, eu e as duas meninas”
- Quem cozinha em casa?
“ Mais é eu mesmo. As meninas cozinham, mas mais é eu mesmo. A mais 

velha até que cozinha, eu que ensinei. Meu marido cozinha, mas é muito difícil. Só se 
eu não tiver que ele faz, mas eu estando não cozinha não.”

- E quando você cozinha você que vai no mercado comprar? Você colhe 
aqui mesmo? Como funciona essa organização?

“Tem umas que é daqui mesmo, abóbora, milho, feijão a gente plantou 
agora, cheiro verde, alface, couve, essas coisas estão tendo aqui na chácara. A gente 
está começando agora, porque ele ficava sempre para fora e eu trabalhando fora 
também, Ai era difícil, não tínhamos tempo. Nós compramos arroz, feijão, que a gente 
não está colhendo ainda, mas vamos plantar. Milho nós colhemos aqui mesmo. Os 
verdes a gente vende depois que seca o que sobra damos para as galinhas e pros 
porcos”

- Já cozinhou pra muita gente?
“Não, só cozinhei para a família mesmo.”
- Como você cozinha seus alimentos?
“ Mais é no gás mesmo. Olha o fogão a lenha ali, só pra dizer que tem. 

(risos) É muito difícil, muito trabalhoso cozinhar nele. Muita fumaça e a fumaça vai 
para as roupas ali na área. Eu já cozinhei muito na lenha, quando chegamos aqui, lá 
no grupo 1, a gente caçava a lenha no cerrado. Nós já sofremos muito aqui. Não tinha 
nem água encanada, lavava a roupa no córrego. Mas vamos pular essas partes, se eu 
for contar as histórias (risos) eitaaa como é comprido”

“A gente ia no carrinho de mão, eu, a Nena, a Divina, a Adriana. Por dois 
anos, era 5km para ir e 5km para voltar. E ainda levava menino pequeno! Passava o 
dia, nos iamos de manha e passavamos o dia. 2 vezes por semana, na segunda e na 
sexta. Ai as vezes ainda trabalhávamos para fora, em outras chácaras. Era jornada 
tripla. Nos acordávamos mais cedo, mandávamos os meninos para a escola, íamos 
colher verdura nas chácaras dos outros. Como não tinha água, nós tínhamos que 
trabalhar fora, era difícil plantar. Hoje tá bom ne? Dia de sábado nos íamos fazer 
compras, arrastando com os meninos tudo pequeno. Hoje eu falo, nós tá é num 
paraíso. Tem internet em casa, ne? Tem água, tem energia, tem tanque, tem máquina, 
tem televisão! Não tinha nem energia, não tinha água. Era sofrimento. Só ficava 
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mesmo quem queria. Quem tinha coragem.”
- Quem te ensinou a cozinhar?
“ Meu pai. Minha mãe não tinha paciência não. Eu sou das irmãs mais 

velhas ne? Ficava em casa para tomar conta de todo mundo. Minha mãe saia para 
trabalhar mais meu pai. Ela era muito agoniada, devido trabalhar muito fora. 
Trabalhava em hospital, vendia roupa, era aquela correria. Chegava em casa era só 
comer, banhar e sair de novo. Ai eu que tomava conta de todo mundo e ainda 
estudava. Não tinha tempo e ainda tinha que estudar. Bem novinha, foi assim até os 
17 que foi quando eu sai de casa. E tô aqui até hoje ne? “

- O que você mais sente falta da sua origem?
“Sinto falta das pessoas mesmo, dos amigos. Do lugar não. (risos) Eu sai 

de lá do Maranhão com 19”
- E tem alguma coisa que te lembre de lá?
“ De lá? Ixe, tem é tanta coisa de comida (risos) outro dia eu estava 

“caçando” piaba para comprar na feira sabe? Aquelas piabinhas bem pequenininhas 
para comer com arroz branco? Quase deixei a Divina doida lá (risos) Nossa, mas 
fiquei com tanta raiva que não achei. Mas ainda vou achar ainda. AH, mas é bom 
demais. E fava também, nossa, fava é bom demais. Diz que no Alberto ali tem muito 
fava. Não sei, ainda não peguei lá. E tem o cuxá! Eu amo cuxá! Aqui tem. É a 
vinagreira, só que nós chamamos de cuxá no Maranhão. Ah, torta de sardinha! Minha 
filha, eu até faço torta de sardinha, mas minha mãe faz uma que é boa demais. Toda 
Semana Santa é tradicional.

“ Para fazer o cuxá a gente tira os talinhos da vinagreira, põe a água para 
ferver, ai fica fervendo as folhas e deixa cozinhar. Tira, bate tudinho e refoga com um 
alho, uma cebolinha. Fica tipo couve, mas se você bate bem fica tipo um purê. Com 
um arroz branco, fica uma delícia.

- Qual seu prato preferido? O que você mais gosta de cozinhar?
“Estrogonofe com arroz e batata palha purinho. Eu amo (risos)”
- E qual é o seu prato que todo mundo ama, o mais “famoso e pedido”?
“ Cuxá. Minha cunhada outro dia fez um cuxá aqui, mas meu marido não 

gostou. Ela colocou tomate e umas coisas. Ele não gostou, disse que ela estragou o 
cuxá. Que da próxima eu que vou fazer (risos). Ele é mineiro, mas ama cuxá também.”

- O que você mais gosta na sua comida? Você tem uma marca registrada?
“Nossa, eu gosto de tudo. É difícil ne? Eu gosto de cozinhar e gosto da 

minha comida. Eu prefiro que eu cozinha. Eu estando em casa eu gosto de cozinhar. 
Não gosto que menino mexa na cozinha não. Eu sou a culpada de fazer tudo na casa 
mesmo. Porque eu gosto que eu cozinhe, ai os filho fica ai sem fazer nada (risos)”

- Que produto não pode faltar na sua cozinha?
“Alho, cebola, os temperos principais, urucum (o corante ne?). a gente faz 

aqui na roça mesmo. Eu e a vizinha, nós fazemos. Nos planamos muito aqui na 
chácara. Corante de mercado não é bom. O daqui só um pinguinho que você coloca já 
dá.”

- Tem algum item da sua cozinha que te lembra sua infância?
“Tem! Prato de esmalte. Lá em casa tinha muito prato de esmalte. E pilão! 

Nós tinhamos pilão e fazíamos muito cuscuz de arroz pilado.”
- O que você gostaria de ter na sua cozinha?

“ Eu tenho batedeira, forno eu tenho. Sabe que eu queria? Aquele negócio 
de assar batata sem óleo sabe? É isso ai que eu quero agora. Eu quero, da para fazer 
carne, batata, tudo sem óleo. (risos)”

- O que você mais gosta na sua cozinha e o que você menos gosta?
“ Não gosto de comida gordurosa na minha cozinha. Até me arrepio 

todinha. (risos) E que eu mais gosto...eu gosto da mesa, para sentar na hora do 
almoço. As meninas brigam para sentar na mesa, mas eu acho que é a única hora que 
a gente conversa de verdade. A hora do almoço e da janta. Que quase nós não 
estamos na hora do almoço, eu não estou em casa nem elas, elas estão na escola. É 
mais na hora da janta mesmo.”

- O que você espera de uma cozinha?
“Uma cozinha bem organizada, que tem tudo”
- Qual ou quais boas memórias você tem de cozinha?
“Ah, dos irmãos tudinho, quando era pequeno, almoçando na mesa, 

jantando. Minha mãe era difícil estar. Era raro ela está em casa. Mas só os irmãos já 
era muito. Eram seis ne? Nós passamos muita dificuldade, meu pai separou da minha 
mãe ela tinha 6 filhos. Ela ficou sozinha assim. As vezes nós tínhamos arroz e feijão e 
eu mandava meu irmão do meio ir comprar uma dúzia de banana para comermos. Ele 
se lembra até hoje. Mas era bom, só de estarmos todos ali reunidos. Depois começa a 
sair e fica difícil ne? Moram dois em Santa Catarina, meu pai no Mato Grosso, minha 
mãe no Maranhão, sozinha. Nunca nos reunimos mais, é muito difícil. Tem uns três 
anos que eu fui para o Maranhão. Dessa vez fomos cinco irmãos, faltou um. Mas foi 
bom, passamos o natal lá com a mãe. Fizemos uma ceia, foi muito legal. Mas é difícil 
reunir. Minha mãe hoje mexe com restaurante, ela tem um e um dormitório. Ela vem 
para cá, mas é difícil. Mas ela não gosta de roça não. Ela trabalhou muito em roça, ela 
tem é raiva. Ela já pisou arroz, a vida dela foi muito sofrida. Nunca estudou, não sabe 
ler. Ela fica dois dias e já quer logo ir embora. Ela gosta de lugar que tem movimento, 
tem gente. Hoje ela tem um restaurante, ela cozinha bem, o povo gosta dela lá. Todo 
mundo conhece a “Dona Lucia do restaurante”. Ela é muito é agoniada, não quieta. 
Mas ela sabe muita coisa, ela grava tudo na cabeça. Não sabe escrever nem ler, mas 
ela chega assim e fala: “vamos meninas, anota ai, anota. Fulando deve tanto, Ciclano 
deve tanto.” Ela grava na cabeça e vai. Vai no mercado e compra tudinho. Ela até faz 
conta na cabeça. Tem gente que as vezes sabe e não dá conta de

administrar nada. Ela se vira. Primeira vez que ela chegou aqui ela ligou e 
disse: “ tô na praça do relógio, vem me buscar”. Sem saber nada ela revira o mundo. 
Não está nem ai.”

- Qual seu cheiro preferido na cozinha e barulho?
“Ah, acho que não tenho. Eu gosto de um alho fritando, mas agora você me 

pegou. Não lembro agora.”
- O que é cozinhar para você?
“Tudo. Ainda mais quando a gente gosta. Eu gosto muito de cozinhar. 

Invento as coisas, vejo na internet. Pão eu fazia até um dia desses, mas aí fiquei brava 
que um não cresceu e parei de fazer (risos). Deve ter sido o fermento que é uma 
porcaria ou estava vencido. Vou até jogar fora (risos)”
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Terreno da Jeilda

Casa Jeilda
Cisterna
Galinhas e patos
Porcos
Alface 
Almeirão
Banana
Berinjela
Coentro
Couve
Espinafre
Jiló
Milho
Salsa
Taioba
Tomate

Preparo
Galpão e casa de terceiros
Construção futura casa família
(alvenaria)

LEGENDA

esc: 1:750



|  43
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Nena
- Nome: Francisca da Cruz Ribeiro
- De onde você é?
“Aqui em Brasília. Nasci no Hospital de Base, mas só nasci. Fui criada na 

roça.”
- Já morou em outros estados? “ Já morei em SP e no Goiás.”
- Já morou em outros assentamentos?
“O assentamento já andou por outros lugares, eu fui com ele, mas eu só 

morei”
- Quem mais mora com você?
“Nossa, tem que relatar todo mundo? (risos) eu, o Robi ( meu marido), 

Emily, Gabriel, Arthur e minha mãe.”
- Quem cozinha em casa?
“Eu (risos). Aliais, todo mundo cozinha. Todo mundo já sabe cozinhar, até 

a Emily se vira, mas quando eu estou em casa a tarefa é minha”
- Você quem ensinou?
“É, nem tudo. É que assim, como a gente tem muita conversa na cozinha 

acaba que todo mundo fica de olho e aprende um pouco. Não que eu fale: olha, faz 
assim e assim.”

- Quem escolhe o “cardápio” do dia/semana e quem colhe/compra as 
coisas para cozinhar?

“Geralmente sou eu ou alguém faz um pedido. Eu que sou responsável 
pelas compras, mas as vezes vai todo mundo, as vezes vai o Robi, as vezes eu quero e 
vou lá. Não tem muita regra não.”

- Você gosta de ensinar?
“Gosto, gosto sim.”
- Você gosta de cozinhar sozinha ou em grupo? Tem alguém que sempre te 

faz companhia?
“Gosto de estar acompanhada quando cozinho. Ou ajudando ou fazendo 

companhia, batendo papo. É legal. Acho que por isso as meninas sabem cozinhar, 
porque ficavam lá comigo e foram aprendendo.”

- Você já cozinhou pra muita gente? Você gosta de cozinhar assim?
“ Já. Minha casa sempre foi uma casa cheia, minha vida inteira. Casei nova 

e minha casa sempre foi cheia. E já cozinhei para multidão do Robi lá em casa.”
- Como você cozinha seus alimentos?
“ As vezes eu uso os dois. No momento eu não tenho uma cozinha para 

uma lenha. Eu adaptei, fica lá no quintal. AI feijão, essas coisas que demora mais vai 
para a lenha. Já cozinhei muito tempo no fogão a lenha, mas eu tenho um problema 
que eu mancho muito o rosto por causa da quentura, ai eu evito mais. Mas eu cozinho 
normal, se precisa eu tenho que passar protetor. Quando eu estava gravida da Ellen, 
assim, na gravidez já mancha a pele ne? Mas na época eu não tinha fogão a gás, só 
fazia na lenha. Eu fiquei com meu rosto muito muito queimado. Hoje diminuiu. Eu 
gosto de fazer feijão na lenha, galinha caipira e chambari sabe? Chambari é uma 
carne, uma carne como se fosse a canela do boi. Um osso assim, que vem com uma 
parte de carne. Uma carne mais demorada para fazer.”

- De onde vem os produtos que você usa na sua cozinha?
“ A maioria é de casa. Eu compro fora mais é arroz, feijão a gente já tira 
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bastante lá de casa, mas como o consumo lá de casa é grande, tem coisa 
que vem do mercado ainda. Até porque tem produto de limpeza, essas coisas ne?”

“Eu já fiz muita farinha, mas agora não to fazendo. Porque eu esto 
trabalhando fora. Estou com um pé lá outro cá, ai muita coisa eu tenho que acabar 
comprando porque não tenho tempo. Mas vixi, já fiz sacas de farinha. Eu e as 
vizinhanças lá. Dá trabalho, viu? Já arranquei unha fazendo farinha. Dá trabalho, 
pegar a mandioca, ralar, tem todo um processo lá de lavar para tirar o polvilho. Tem 
que prensar, depois torrar. Mas é, ó, é muito bom. Aquela roda de mulher, a gente 
conversando. Você nem vê o tempo passar. É bem legal.”

- Quem te ensinou a cozinhar?
“Aprendi com a vida mesmo, não teve assim ninguém especifico. Teve 

depois de casada, uma das pessoas que me influenciou muito a cozinhar e melhorar 
foi minha sogra. Assim, eu já cozinhava do meu jeito, mas como ela é baiana usa 
muita erva e essas coisas. Eu aprendi muito com ela, ela era cozinheira de mão cheia. 
Mas eu comecei a trabalhar muito cedo, sempre trabalhei em casa de família, então 
eu aprendi. Até vendo minha mãe fazendo o básico. Aprendi assim.

- Você tem alguma comida que te lembra a sua infância?
“ Tem! A paçoca de gergelim. Eu lembro mais do sabor, era tipo um carinho 

de vó, de tia. Era gergelim e uma farinha batido no pilão e ela colocava um pouco de 
rapadura. Gente, era muito bom. A gente comia de café da manhã. Não era aquelas 
paçoquinhas docinha, ela era mais saborosa. Ela ainda dava uma torradinha. Hmmm, 
muito bom.

Nossa, tanta coisa, tanta comida. Assim, a gente cresceu comendo assim 
ne? Muita mandioca, galinha caipira, batata doce de café da manhã. Eu cresci em 
chácara, então a gente teve muito acesso a frutas, jaboticaba. Nossa, como é bom 
jaboticaba. Lembra muita minha infância. Jaca também....”

- Tem algum prato ou ingrediente que te lembre sua infância?
“Nossa, eu acho que bolo de mandioca lembra a infância e eu faço até 

hoje. Muita coisa eu repito assim, coisas que eu aprendi lá atrás. Cuscuz é uma coisa 
que faço até hoje e todo mundo adora lá em casa.”

- Qual seu prato preferido?
“ Hmmm, eu gosto de tanta coisa. Deixa eu ver... eu gosto de tanta coisa. 

Tudo, pode ser? (risos)
- O que você mais gosta de cozinhar?
“ Eu acho que como as pessoas gostam muito, todo mundo aprecia, eu 

acho que é feijão tropeiro. Que é o carro chefe lá de casa. Quem come uma vez quer 
sempre. E de doce eu acho que doce de abobora. As pessoas gostam quando eu faço 
e fala que fica bom.

- O que você mais gosta na sua comida?
“ Eu vou falar mais o que as pessoas gostam. (risos) É o tempero. Usar 

ervas, essas coisas, tudo fresco. As pessoas estão tão acostumadas a usar knorr, que 
quando sentem um temperinho desses já ficam achando incrível. As meninas 
perguntam:” mãe o que você faz para sua comida ser tão boa?” E eu falo: “alho, 
orégano e tudo fresquinho”

- Qual o produto não pode faltar na sua cozinha?
“ Alho. Nossa, gente. Eu acho assim, que não falte as outras ervas, mas 

alho é fundamental. Para mim é a base. “
- Qual seu item preferido na sua cozinha?
“Eu sou a rainha das vasilinhas. Eu gosto de vidro sabe? Travessa. Até 

porque, como eu falei, eu recebo muita gente em casa eu tenho muita necessidade de 
ter esses utensílios de cozinha. Se deixar eu acabo comprando e comprando. (risos). 
Porque se é um lugar que eu gosto de estar, é normal que eu acabe querendo comprar 
ne?

- Tem algum item que te lembre sua infância?
“ Eu acho que o amassador de alho. E eu tenho uma jarra que eu comprei 

quando estava gravida de cinco meses da Lorraine ( que hoje tem 26 anos) e eu tenho 
até hoje”

- O que você gostaria de ter?
“ Uma geladeira grande. A minha é bem antiga e bem pequena. E um 

micro-ondas. Não é bom ne? Mas a gente acaba se acostumando. A vida inteira 
assim, eu nunca tive. Para mim era desnecessário. Ai um amigo nosso ganhou num 
sorteio desses de posto. Ganhou um micro-ondas e me deu de presente. Nossa, eu 
super amei. Eu fiquei uns dois anos com ele, mas teve um curto circuito lá em casa e 
queimou. Hoje eu sinto falta, porque as vezes você guarda um prato para alguém e 
esquenta mais rápido. Mas também não é algo assim que a gente não sobrevive sem. 
Na verdade, se você for prestar atenção ele tira o sabor ne? Deixa a comida 
ressecada.”

- O que você mais gosta na sua cozinha e o que você menos gosta?
“Eu adoro meu fogão. Ele é novo novo. (risos). Eu não gosto que para mim 

ela é pequena. Para mim, o quarto podia ser pequeno, a sala podia ser pequena, o 
banheiro podia ser pequeno, mas a cozinha não. Tem que ser grande, até porque é 
onde eu recebo todo mundo. A gente bate papo. Porque lá em casa eu sou uma 
pessoa muito ativa, não dou dessas de ficar sentada essas coisas ne? Então, eu 
sempre estou cozinhando, lavando louça, lavando e cozinhando. (risos) é desse jeito. 
De resto eu não gosto dela não, ela é muito pequena. A gente tem família grande. Que 
vem os netos, vem gente. A gente tem uma casa com cinco quartos, mas uma cozinha 
pequena. Eu não entendo, quem construiu foi o Robi e ele sabe que a família é grande. 
Mas, ela está boa, graças a Deus. Não posso reclamar não. Eu já morei em barraco de 
madeirite. Hoje

lá é meu castelo. Então ela é pequenininha, mas é boa.”
- O que você espera de uma cozinha?
“Eu acho que uma cozinha tem que ser funcional. O que eu acho ruim da 

minha é que minha família é muito grande, ela acaba não sendo funcional. Agora no 
fim do mês, por exemplo, eu vou receber meus co-agricultores e não tem muito 
espaço. Tem que ser uma cozinha que dê para você se virar, você faz uma panela e 
coloca em uma bancada. “

- Qual boa memória você tem de cozinha?
“Acho que é todo mundo ali, a gente trocando ideia. As vezes senta no 

chão, todo mundo. A que mora fora, a Lorraine. Acaba todo mundo dando risada, 
assim. Minhas boas memorias são assim, quando ta todo mundo junto. Eu sinto falta 
quando não ta todo mundo ou tá mais no final da tarde tem que ir embora. Eu até 
postei nos meus status, uma foto deles hoje. Como crescem rápido ne? Olha, todo 
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mundo adulto, tudo mulherão. Eram bem pequeninas.”
- Qual seu cheiro ou barulho preferido na cozinha?
“ Barulho é a panela de pressão. A gente acordava com a panela apitando 

de manhã. Minha mãe cozinhando feijão. Minha mãe acordava de madrugada, já 
varria o quintal, botava feijão no fogo. Para você ter ideia, a gente entrava na escola 
sete horas da manhã e minha mãe já tinha colocado o feijão do almoço no fogo. Você 
imagina que horas ela não levantava ne?

- O que é cozinhar para você?
É um prazer. Eu amo mesmo. Porque assim, é um momento que eu to com 

minha família. É agradar. Por exemplo, no aniversário de alguém eu sei o que a pessoa 
gosta de comer eu faço para agradar. É aniversário do Robi, eu sei o que ele gosta e 
eu faço para agradar.

É bom demais, é carinho. Tem dia que a gente ta mais para baixo. Eu 
cozinho desde pequena ne? Ai tem dia que a gente está assim, sem querer. Mas agora 
eu tenho Lorraine ne? (risos) Que ai eu peço para fazer. Eu só fico com raiva porque 
as vezes eu quero comer algo diferente, mas Lorraine faz a comida igual a minha. 
(risos) Tem hora que o Robi pensa que fui eu quem fez, mas foi ela quem cozinhou.”

esc: 1:50
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Irene
- Nome: Irene Carvalho da Silva
- Idade: 55 anos
- Filhos: “ Tenho 3 filhos, uma filha que já está formada, já é psicóloga e tem 

a vida dela. Foi embora de casa agora, faz pouco tempo. Foi morar lá no Plano Piloto. 
Eu já velha tive 2 filhos, de irresponsabilidade mesmo. Tenho um com Síndrome de 
Down. Que é um dos motivos de eu não estar aqui, morando aqui, é porque eu ainda 
estou construindo e não estou bem estruturada. Eu preciso por exemplo de uma fono 
(fonoaudióloga), não é toda escola que pega. Ele está em escola normal. Eu tive que 
entrar no Ministério Publico para conseguir. É uma escola rural, no caminho vindo para 
cá. É a Frigorifico. Todos os dias eu estou aqui e é isso. Meu trabalho é aqui. Eu vivo 
daqui. O que eu como, o que eu planto e eu vendo o excesso. Que é quase tudo. Esses 
capins tudo eu vendo, ó. O capim nagô isso tudo eu desidrato. Mas aqui eu pego 
apenas a matéria prima. Tudo eu tenho que fazer lá, porque aqui eu não tenho 
estrutura ainda. O hibisco por exemplo, eu vendo o hibisco por quilo. Eu tiro aqui, as 
vezes deixo dar uma murchada aqui e acabo lá na casa. Empacoto, deixo numa saca 
embalado e quando a gente vai para as feiras eu vendo tudo.”

“Minha outra casa é ali no Arapoanga. Não é longe não, 22km daqui. É 
pertinho de Planaltina. Ai eu venho todo dia trabalhar.

Eu falo que é trabalhar mesmo e que a firma é dura. Se eu não vier 
trabalhar... ne?”

“O pai da minha filha, que é o Wesley, era da UnB, ajudou a fundar o 
minhocão, foi exilado daqui. Voltou na época do Figueiredo. Tem toda uma história 
com a UnB. Dele, depois nós dois.”

- De onde você é?
“Nasci em Caxias – Maranhão. Apenas nasci lá. Fui criada no norte do 

Goiás, que hoje é Tocantins. Meu povo foi para o Bico do Papagaio. É uma cidade 
pequenininha chamada Esperantina. A ida do meu povo pro Tocantins foi depois deles 
terem sido expulsos do Maranhão, ai fugiram para o Goiás. Ai expulsarão de novo. Ai 
fomos para o Bico do Papagaio. Ai nos expulsaram de novo, mas então chegou o Padre 
Jovino e nos salvou. Ele disse: “Vocês não podem ficar fugindo a vida inteira”. Então 
ficamos e resistimos. Minha mãe ne? Eu ainda era criança. Ainda no final da Guerrilha 
do Araguaia. Eu vi aquilo acontecer, viu? Horrível! Onze anos, eu tinha. Ai teve essa 
luta do meu povo lá no Bico, resistindo até o Josemar ser assassinado. Meu povo é 
minha mãe e meu pai. Ela se chama Maria Senhora, bem conhecida assim no meio 
rural, no povo de luta. Lá no Bico ela é referência.”

“Depois, eu tinha 14 anos, fiquei muito traumatizada com a situação que eu 
passei. Queria estudar, queria virar advogada. Resolvi vim para cá, acompanhando 
um casal, meu povo deixou e eu vim. Eles voltaram para o Toca e eu não voltei. Vocês 
imaginam a dificuldade que eu encontrei por aqui ne? Não era nada daquilo. Com o 
tempo eu vi que eu não tinha que ter saído da terra. Que eu tinha que ter ficado lá com 
meu povo, com minha terra.”

“Há 16 anos eu resolvi voltar para a terra. Me juntei aqui com o povo aqui do 
Pipiripau e aqui estou eu. E agora sou as do cerrado (risos)”

- Antes de trabalhar aqui, o que você fazia?
“Eu trabalhava com vendas. Era autônoma. Eu gosto muito muito de venda. 

Amo venda.”
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- Quem cozinha em casa?
“ Eu, assim. Os meninos ajudam a lavar a louça, a secar. Mas que 

faz tudo sou eu. O estudo dos dois é integral, o que me facilita a vida aqui. 
Então eu despacho eles de manhã e venho. Quando dá cinco da tarde eu 
busco eles e volto pra casa. O mais velho até sabe cozinhar umas coisas. A 
menina que ajudava pouco, mas hoje ela me ajuda financeiramente. Ela não é 
roceira. Ela não gosta de vim para a roça, mas gosta de usufruir das coisas da 
roça.”

- Você gosta de cozinhar? E de ensinar a cozinhar?
“Gosto, gosto bastante de cozinhar. Eu não gosto é daquela 

obrigação, do cuidar da casa, do dia a dia. Agora cozinhar eu gosto”
“Ah, mais ou menos, não acho que eu tenho assim a habilidade. É 

uma coisa muito grandiosa quem tem essa habilidade de ensinar, de ser 
professor, de ensinar.”

- Já cozinhou pra muita gente?
“Já colaborei assim, em acampamento, mas tomar de conta da 

cozinha mesmo nunca tiveram coragem de botar na minha mão (risos). Mas 
gosto de cozinhar assim, não me incomodo de jeito nenhum de me colocarem 
para cozinhar. Gosto mesmo de cozinha.”

- Como você cozinha seus alimentos?
“Eu cozinho mais na minha casa lá, no fogão de gás. Cozinhei 

também em fogão de lenha, mas hoje eu cozinho mais no gás.
- De onde vem os produtos que você usa na sua cozinha?
“As coisas vêm mais daqui. No mercado eu ainda compro arroz, 

óleo, azeite, sal. Mas o sal eu ainda dou uma melhorada, que eu faço o meu 
com sal grosso, hibisco e chia. Para salada e essas coisas. O hibisco 
desidratado batido com sal grosso e depois salpica a chia. As vezes eu coloco 
manjericão, tomilho, tudo desidratado e fica um tempero seco.

“Essa semana eu vendi um cacho de banana, vice? É muito 
diferente, olha essa banana aqui por exemplo, é uma banana casada. Ela é a 
maça com a roxa. Não sei como elas casa, eu já comprei ela casada ne? (risos) 
mas ela é uma (banana) maçã diferente, o sabor faz lembrar a roxa e carne é 
amarelinha. Eu tenho a roxa, também.”

- Quem te ensinou a cozinhar?
“Minha vó, minha mãe é péssima cozinheira. Minha mãe é muito de 

política, de luta, mas não de cozinha. Quando eu sai de lá com 14 anos eu já 
sabia algumas coisas, depois as próprias necessidades me obrigaram a 
aprender outras. Porque como o que me restou era ou ser doméstica ou o 
comércio, como eu não me adaptei bem com essa história da doméstica eu fui 
para o comércio. Ai me preocupei em aprender a fazer outras coisas, uns 
salgados, tortas. Umas coisas diferentes. Tanto que eu já tive restaurante na 
Asa Norte, na 211 norte, que se chamava Axé-Bar. Era bar e restaurante. Eu 
servia 40 feijoadas aos sábados. Isso foi antes de eu ser Sem-Terra.

- O que você mais sente falta da sua origem?
“ Ah, eu acho que não ter me fixado na minha terra, no meu meio. 

Eu acho que não era para eu ter saído de lá. Já que eu sou da terra. Eu voltei 

para a terra, mas é diferente ne? Eu não precisava ser Sem-Terra já 
que eu já tinha uma. Já tinha passado por toda aquela situação lá. A nossa 
situação lá foi muito difícil. O final da Guerrilha do Araguaia a gente acolhia as 
pessoas que fugiam lá da beira do rio. No dia da matança por exemplo, que foram 
onze pessoas mortas, a gente morava

perto e recebemos as meninas que sobreviveram do massacre. Uma 
delas até enlouqueceu. Procuravam minha mãe, minha mãe que era o ponto de 
referência. Mas eu fui ficando com medo, nem gostava, ficava amedrontada. 
Agora eu vejo eu devia ter ficado.”

- Mas seu povo ainda está lá? Quando você volta lá você não tem 
vontade de ficar?

“Estão, todo mundo bem. Meus pais tão lá. Mas quando eu volto lá eu 
não tenho vontade de ficar, mas porque seria na casa da minha mãe ne? Não 
seria o meu espaço. A gente tem um conflito religioso, que assim, eles são muito 
católicos, eles têm umas crenças que eles nunca conseguiram me convencer 
(risos) e eles ainda continuam batendo nessa tecla, eu acho uma coisa 
cansativa. Na minha crença eu acredito na lei de causa e efeito, na lei do 
universo. Para mim é a lei lógica, para eles já não é. Eu acredito em um Deus, mas 
não o mesmo. Eu acredito no efeito das minhas causas. Já eles veem diferente, 
colocam muita carga sobre Deus e assim vai. Já no Budismo, a culpa é sua. Você 
é o responsável. Eles não conseguem entender meu ponto de vista. Foi o que 
Jesus Cristo falou ne? Amar o seu próximo como a ti mesmo resolve tudo, não 
resolve? É muito profundo.

- Tem algum prato ou alguma coisa que te lembre de lá?
“Muito! Baião de dois. Outra coisa que eu sempre lembro é que eram 

seis pessoas lá em casa e uma coisa diferente que entrava lá era sardinha 
enlatada. Era só uma lata de sardinha para nós seis. E eu sempre pensava: 
“quando eu crescer eu vou comer uma lata de Sardinha sozinha”. Agora toda vez 
que eu como sardinha eu lembro ( risos) . Era uma dificuldade, mas todo mundo 
sobreviveu.”

- Qual seu prato preferido? O que você mais gosta de cozinhar?
“ Hoje eu gosto muito de mandioca e baião de dois. Arroz, feijão e 

banana. E o cuxá. Minha vó fazia um cuxá com ovo caipira, que era muito bom. 
você escalda as folha para tirar a acidez, bate numa tábua, põe tudo o que é 
tempero na frigideira. Azeite, tudo que você quiser de tempero, dá uma 
refogadinha, mistura com o arroz que já está pronto ou serve separadamente. Ai 
para fazer com ovo, você depois que refogou com o tempero, você separa as 
folhas na panela, e estala os ovos. Deixa fritar um pouco, para não ficar com 
sabor de ovo cru, e faz um mexido.

- E qual é o seu prato que todo mundo ama, o mais famoso e pedido?
“ Torta de limão. Torta com massa podre e creme de limão. Você forra 

a forma, faz um creme de limão, coloca na forma forrada, põe mais um pouco da 
massa tipo em uns rolinhos e cobre com clara em neve e leva ao forno. Minha 
filha adora!”

- O que você mais gosta de cozinhar?
“ Eu gosto de fazer umas coisas diferentes assim. Mas ontem eu fiz 
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uma parmegiana para agradar minha filha, que foi me visitar, eu 
adoro.”

- Que produto não pode faltar na sua cozinha?
“ Eu gosto das ervas, de temperar com ervas. Gosto de um frango, 

peixe com muitas ervas, ervas. Um cheiro verde, uma alfavaca, hortelã. Eu gosto 
muito de chá, quase todo dia eu tomo chá também.

- Tem algum item da sua cozinha que te lembra sua infância?
“Ah, tem tanto. Por ai eu tenho uma planta que foi plantada na panela 

de ferro da minha avó, tenho um ferro de passar que também era da minha vó, 
tenho peneira que era dela também. “

- O que você gostaria de ter na sua cozinha?
“Armário e um forno elétrico maior”
- O que você mais gosta na sua cozinha e o que você menos gosta?
“Eu gosto da minha cozinha, mas eu acho que falta armário. Mas eu 

gosto, é um estilo americano, tem um balcão.”
- Qual ou quais boas memórias você tem de cozinha?
“Sempre nas Semanas Santas na casa do meu povo, a cozinha era o 

local preferido. Muita torta, muito bacalhau, muito camarão. Era só uma vez por 
ano isso ne? Vinha lá de Imperatriz, então faziam uma grande compra só para 
aquela vez no ano. Não te falei que eles eram bem católicos? Então, a semana 
santa era assim, com frutos do mar. Lá tinha muito peixe. Tinha o Tucunaré. Eu 
amo Tucunaré, é bem de lá mesmo, do Rio Araguaia. Esse lugarejo nosso é entre 
o Rio Tocantins e o Rio Araguaia. É quase uma ilha. Se você vai para um lado você 
vai para o Tocantins, vai para o outro tem o Rio Araguaia. A gente corre até o risco 
de um dia ser alagado.”

- Qual seu cheiro preferido na cozinha e barulho?
“ Uma coisa que me lembra muito a infância é o cheiro do Bruto. É uma 

fruta, que me lembra muito a infância e que tem um cheiro bem característico. É 
bem parecido com araticum, mas se chama bruto. E uma coisa que eu comia 
muito, muito na minha infância e a gente comia com leite de coco babaçu era o 
cupuaçu. A gente comia muito, ia para o mato só pegar cupuaçu e coco babaçu. 
E não tinha o liquidificador ne? Ai a gente cortava o cupuaçu, pegava uma 
madeira que fosse um tipo um tripé e batia dentro da casca até tirar o suco do 
cupuaçu. Cupuaçu me lembra muito, era nosso lanche ne?”

- O que é cozinhar para você?
“ É me alimentar bem. É Se cuidar. Eu gosto de uma boa comida, gosto 

de um bom tempero. Sei o que é uma comida boa, gostosa.”
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Mislene

- Nome: Misleine Rodrigues Magalhães
- Filhos: 4 filhos ( Mateus, David, Antônio Lucas e tales)
- De onde você é?
“ Sous aqui Formosa – Goiás. Estou no assentamento fazem nove anos.”
- Quem mais mora com você?
“Meus filhos, minha mãe e meu esposo, que é filho da Netinha”
- Quem cozinha em casa?
“Eu e minha mãe. De noite eu estudo, então geralmente de noite é ela e de 

dia sou eu.”
- Seus filhos sabem cozinhar? Você quem ensinou? Meus filhos sabem.
- Quem escolhe o “cardápio” do dia/semana e quem colhe/compra as 

coisas para cozinhar?
“Geralmente sou eu. Eu colho com minha mãe. Os meninos sabem 

cozinhar, mas eles só estudam. Um estuda e o outro faz curso.”
- Você gosta de cozinha? E ensinar?
“Gosto.... não sou uma cozinheira de mão cheia igual a netinha, mas eu 

gosto (risos) Gosto de passar o que eu sei.
- Você gosta de cozinhar com alguem?
“Gosto de cozinhar mais sozinha. Fico nervosa com mais alguém, a gente 

faz do jeito que a gente quer. (risos)”
- Como você cozinha seus alimentos?
“Cozinho mais é a gás. De vez em quando a gente faz alguma coisa no 

fogão a lenha. As vezes vai uma visita e a gente faz uma galinha caipira...”
- De onde vem os produtos que você usa na sua cozinha?
“ É dividido. Um pouco daqui,um pouco do mercado. Não tem como nós plantar 

tudo. Não tem verba para gente investir. Compramos sempre arroz, feijão, carne. Lá em 
casa todo mundo gosta de carne, ninguém gosta de franco caipira. Só eu gosto de frango 
caipira lá. Meus filhos gostam é desse de mercado, cheio de veneno. Eles não gostam lá 
do quintal que a gente cuida. A gente cria os frangos pra vender, mas os ovos quase não 
sobram, porque eu gosto muito de cachorros e eu tenho muitos, mas eles comem tudo 
(risos)”

- Quem te ensinou a cozinhar?
“ Eu mesma fui vendo, desde criança fui vendo, fui trabalhando na casa dos 

outros, fui morando na casa dos parentes. Tive que ir aprendendo. Eu tinha uns 11 anos.”
- Tem alguma coisa que te lembre sua origem?
“ Minha mae e minha vó gostavam muito de secar aqueles ossinhos sabe? e 

colocar no feijão para cozinhar com feijão”
- Qual seu prato preferido?
“Lasanha e Frango caipira”
- O que você mais gosta de cozinhar?
“Carne, legumes, essas coisas. Tem nada específico não.”
- E qual é o seu prato que todo mundo ama, o mais famoso e pedido?
“Meus meninos gostam mais é dessas comida lasanha e estrogonofe. Eles não 

gostam muito dessas comidas daqui que, eu e minha mãe, a gente gosta.
- O que você mais gosta na sua comida?
“ Eu gosto da minha comida ( risos) não sei se tem alguma marca registrada 

não, só se alguém acha, mas eu não sei ( risos)”
- Que produto não pode faltar na sua cozinha?
“Cebola, alho, cheiro verde e cebolinha. E eu agora estou usando muito 

ora-pro-nobis. Acho muito bom”
- Qual seu item preferido na cozinha?
“Minha churrasqueirinha elétrica. Ligo lá, coloco pra grelhar e está tudo certo
- O que você mais gosta na sua cozinha e o que você menos gosta?
“ Eu gosto da minha cozinha toda, ela não está tão bonitinha porque está 

arrumando agora. Com esse tanto de filho, dinheiro não sobra. Falta um reboquinho. É 
uma cozinha pequena, mas é americana. Mas eu gosto dela, é bem família. Ela só é 
pequena e a geladeira nem o freezer cabem. Isso é o que mais atrapalha. Porque eu tenho 
freezer grande.

- O que você espera de uma cozinha?
“Toda na cerâmica. Quero fazer a minha assim”
- Qual ou quais boas memórias você tem de cozinha?
“Lembro da época da minha mãe e minha vó cozinhando no fogão a lenha. Era 

legal, a gente subia lá para cima do fogão e ficava esquentando. Era bom...
- Qual seu cheiro ou barulho preferido?
“Aquele cheirinho de alho e cebola começando a fritar. Chega enche minha 

boca de água.”
- O que é cozinhar para você?
“É amor. A gente tem que cozinhar com amor pros filhos ne? Eu gosto de 

cozinhar pros meus filhos e minha família com carinho.”
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fogão a lenha. As vezes vai uma visita e a gente faz uma galinha caipira...”
- De onde vem os produtos que você usa na sua cozinha?
“ É dividido. Um pouco daqui,um pouco do mercado. Não tem como nós plantar 

tudo. Não tem verba para gente investir. Compramos sempre arroz, feijão, carne. Lá em 
casa todo mundo gosta de carne, ninguém gosta de franco caipira. Só eu gosto de frango 
caipira lá. Meus filhos gostam é desse de mercado, cheio de veneno. Eles não gostam lá 
do quintal que a gente cuida. A gente cria os frangos pra vender, mas os ovos quase não 
sobram, porque eu gosto muito de cachorros e eu tenho muitos, mas eles comem tudo 
(risos)”

- Quem te ensinou a cozinhar?
“ Eu mesma fui vendo, desde criança fui vendo, fui trabalhando na casa dos 

outros, fui morando na casa dos parentes. Tive que ir aprendendo. Eu tinha uns 11 anos.”
- Tem alguma coisa que te lembre sua origem?
“ Minha mae e minha vó gostavam muito de secar aqueles ossinhos sabe? e 

colocar no feijão para cozinhar com feijão”
- Qual seu prato preferido?
“Lasanha e Frango caipira”
- O que você mais gosta de cozinhar?
“Carne, legumes, essas coisas. Tem nada específico não.”
- E qual é o seu prato que todo mundo ama, o mais famoso e pedido?
“Meus meninos gostam mais é dessas comida lasanha e estrogonofe. Eles não 

gostam muito dessas comidas daqui que, eu e minha mãe, a gente gosta.
- O que você mais gosta na sua comida?
“ Eu gosto da minha comida ( risos) não sei se tem alguma marca registrada 

não, só se alguém acha, mas eu não sei ( risos)”
- Que produto não pode faltar na sua cozinha?
“Cebola, alho, cheiro verde e cebolinha. E eu agora estou usando muito 

ora-pro-nobis. Acho muito bom”
- Qual seu item preferido na cozinha?
“Minha churrasqueirinha elétrica. Ligo lá, coloco pra grelhar e está tudo certo
- O que você mais gosta na sua cozinha e o que você menos gosta?
“ Eu gosto da minha cozinha toda, ela não está tão bonitinha porque está 

arrumando agora. Com esse tanto de filho, dinheiro não sobra. Falta um reboquinho. É 
uma cozinha pequena, mas é americana. Mas eu gosto dela, é bem família. Ela só é 
pequena e a geladeira nem o freezer cabem. Isso é o que mais atrapalha. Porque eu tenho 
freezer grande.

- O que você espera de uma cozinha?
“Toda na cerâmica. Quero fazer a minha assim”
- Qual ou quais boas memórias você tem de cozinha?
“Lembro da época da minha mãe e minha vó cozinhando no fogão a lenha. Era 

legal, a gente subia lá para cima do fogão e ficava esquentando. Era bom...
- Qual seu cheiro ou barulho preferido?
“Aquele cheirinho de alho e cebola começando a fritar. Chega enche minha 

boca de água.”
- O que é cozinhar para você?
“É amor. A gente tem que cozinhar com amor pros filhos ne? Eu gosto de 

cozinhar pros meus filhos e minha família com carinho.”

Netinha
- Nome: Maria Lusinete Alves Santos
- De onde você é?
“Sou Baiana. Nasci em Nova Soure – BA e me criei em Salvador. Sai de 

Salvador já tem 23 anos. Vim para o DF direto. Sai de lá com 5 filhos e grávida de 
outro. Vim direto para o Paranoá, morei algum tempinho no Paranoá. Trabalhei muito 
lá no Lago Sul, como doméstica. De lá do Paranoá, vim para o Arapuanga. Estava 
começando a cidade do Arapoanga na época. E de lá vim para aqui no Pipiripau.

Vim acampar no Pipiripau, depois do Pipiripau fomos para Chapadinha, 
que é lá no lago Oeste. Da Chapadinha fomos para o Incra 7, de lá fomos para o 
Gabriela Monteiro. Ai surgiu quem queria vim para o Pipiripau. Ainda não era 
assentamento, mas já tinha dividido as parcelas, e estava sobrando parcelas. Ai eu 
vim pro Pipiripau. Vim no sentido de ser um grupo coletivo e quando foi para essas 
pessoas sair do Gabriela, foram 10 pessoas, a gente saiu para ser um grupo coletivo, 
mas a gente sabe que um grupo coletivo é difícil. Esse não foi para frente. No inicio 
começamos como um coletivo, mas não deu mais certo e cada um foi para sua 
parcela. Cada um foi tocando a sua vida. Participando do Movimento, das Lutas. Até 
hoje eu ainda participo quando tem alguma mobilização. Tanto eu quanto meus filhos.

Eu sempre pensei em fazer parte de um coletivo, foi assim que surgiu fazer 
um coletivo de mulheres. Assim surge a ideia das do Cerrado. O Vinicius, meu filho, 
que incentivou a gente bastante. “Vocês são mulheres guerreiras, tem muita mulher 
bacana aqui. Tem mulher que tem sangue no olho. Porque vocês não fazem um grupo 
de mulheres? Vocês podem compreender uma a outra, podem compreender a 
dificuldade uma da outra.” Ai que surgiu. Já tem quase três anos que a gente vem 
conversando sobre “As do cerrado” . Eu e a Irene saímos falando e convidando as 
companheiras, mas assim ninguém levava a muito a sério. De uns seis meses para cá 
que as outras companheiras viu que estava dando certo, que esse grupo que era só eu 
e a Irene ( risos) A gente não desistiu de convidar essas companheiras. Toda a 
oportunidade que a gente tinha a gente convidava. E ai que elas falaram: “vou entrar 
nisso”. Viram que estava começando a dar certo, que estávamos sendo convidadas 
para vários eventos em Brasília e fora de Brasília também. “

- Quem mais mora com você?
“Então, comigo mora o Alef e o Vinícios, que faz faculdade no sul, mas 

mora comigo. Ele passa três meses lá e três meses aqui. Ano que vem ele já termina. 
Esse é o último ano de agronomia dele. Então assim, ele não pretende morar fora. 
Pretende continuar na parcela. Pode até trabalhar fora, mas diz que não pretende 
mudar não. Ele fala: “mãe, eu vou morar ai. A gente tem que tirar nosso sustento tudo 
daí, da parcela. Da NOSSA parcela. Porque a gente pode, a gente tem a capacidade 
para isso.” Então, nenhum dos dois pretende sair da parcela.

- E eles cozinham?
“Cozinham, porque apesar de não parecer, sou uma pessoa muito agitada. 

As pessoas acham que eu sou calma, mas eu não sou não. Então eu tenho que estar 
fazendo alguma coisa. Geralmente, eu saio muito, agora com o “ As do cerrado” ne? 
(risos) Está muito cheio, porque tem que estar conversando com as meninas e tem 
que ficar correndo atrás de evento. E eu também tenho meus problemas pessoais 
para resolver. Não tenho a saúde boa. Acho até que é essa movimentação que me 
deixa em pé. O Alef fica dentro de casa, ele arruma a casa, ele faz comida, ele faz 
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tudo. Todos os dois. O Vinícios é mais para a roça. Ele nem pisa dentro de 
casa, vai na porta e pede um copo com água e já volta pra roça. Alef agora está 
trabalhando junto com o pessoal ai do Semear Cerrado e está bem envolvido, está 
bem entrosado já. Semana que vem mesmo ele já vai com o pessoal para Alto Paraiso, 
na Chapada. O tempo livre ele está me ajudando dentro de casa.

Eu tive seis filhos, nunca dividi tarefas em meninas e meninos. Não! Todo 
mundo igual. Nunca teve esse negócio de deixar as tarefas tudo em cima das 
meninas. Cada um tem sua tarefa e até hoje.”

- Seus filhos sabem cozinhar?
“Eu que ensinei eles a cozinhar. Eu adoro ensinar.
- Já cozinhou pra muita gente?
“ Eu gosto muito de cozinhar, pelo fato de eu gostar de cozinhar é que eu 

invento certas coisitas que dá certo. Ne? Eu sou cozinheira de forno e fogão, mas 
cozinhava mais essas comidas mais normais. Hoje em dia eu gosto de cozinhar mais 
coisas mais puxado para o natural. Eu gosto de cozinhar sim e gosto de ensinar. Até 
pq as vezes eu quero comer alguma coisa e estou cansada ai posso falar: “ô, faz aquilo 
ali menino”. Sou meio malandrinha nesse sentido (risos)

Já cozinhei de mais da conta para muita gente. Eu gosto. Então, já cozinhei 
para grandes quantidades em um fogão improvisado. No chão ali, chegava na 
ocupação e tinha que cozinhar para todos os companheiros. Tudo e improvisado e 
dava certo. Sempre tinha a cozinha coletiva. Primeira coisa que fazia era formar a 
cozinha coletiva. “

- Como você cozinha seus alimentos?
“Eu cozinho no gás e na lenha também, porque eu gosto e lembro da minha 

infância. Eu fui criada em Salvador, mas sempre ia para a casa da minha avó e minhas 
tias. Lá era na roça e tinha fogão a lenha. Eu não esqueço o cheiro do café feito no 
fogão a lenha. O cheiro do café sendo torrado ali na hora. Não esqueço isso nunca. Eu 
tenho o hábito de vez em quando cozinhar na lenha. Não é sempre, mas de vez em 
quando cozinho na lenha. Assim, as minhas irmãs acham estranho. Elas dizem: “ mas 
tu gosta de sofrer,né menina?” Mas eu gosto, eu gosto! Eu me sinto bem. 
Principalmente, a noite quando está todo mundo ali junto, eu invento de ascender o 
fogo e fica todo mundo em volta até altas batendo papo. É bom que esquece um 
pouco a televisão.”

“Eu sempre falo para as meninas. Vamos fazer nossas coisas tudo 
juntinhas, porque a gente vai conversando, vai desestressando. As vezes a gente está 
com um problema, ai escuta os problemas da outra e vai se ajudando.”

- De onde vem os produtos que você usa na sua cozinha?
“Compro poucas coisas, mercado é o grosso mesmo. O arroz, feijão eu 

compro pouco porque eu planto feijão. Tem ano que eu consigo passar o ano inteiro 
sem comprar feijão, tem ano que não. É bem pouco. Não sou muito de mercado. 
Carnes eu não sou chegada, tanto eu quando os meninos não somos chegados. A 
gente cria galinha, eu adoro uma galinha caipira, mas não consigo matar elas. (risos) 
Ai temos que partir para as verduras! Mas eu gosto de galinha. E os ovos são uma 
disputa com os cachorros. Os cachorros estão todos bonitos, pelo maravilhoso, tudo 
criado com ovo caipira (risos). Muita gente fala para eu me livrar desses cachorros, 
mas eu deixo os bichinhos brincar de caçar ovo. Eu criava peixe, mas nem o peixe eu 

consegui matar (risos).”
- Quem te ensinou a cozinhar?
“ Então, eu fui criada sem mãe e sem pai. Minha mãe faleceu eu tinha 4 

anos de idade, meu pai não conseguiu segurar
a barra com os filhos. Nos éramos em oito e eu era a mais nova. E nos 

ficamos assim, aqui, ali e acolá. Eu fui aprendendo, porque com 11 anos de idade eu já 
ia par as cozinhas dos outros para ganhar comida e no final de ano eu tinha uma 
roupinha. Então, fui aprendendo. Com 14 anos já era babá. Fui babá dos netos de 
Antônio Carlos Magalhães, lá na Bahia. Era mansão, tinha cozinheiras e tudo. Eu 
ficava de olho na cozinha. Vendo aquelas comidas maravilhosas, aquelas coisas de 
gente rica mesmo. Eu fui aprendendo aos poucos. Dai, depois que casei, caseis aos 16 
anos e separei com 19 anos, com 2 filhos pequenos e grávida de outro. Decidi então 
aprender alguma coisa, fiz um curso, mas eu sou muito curiosa também. Eu precisava 
aprender e sou muito curiosa também.

- Você sente falta de alguma coisa lá da Bahia, da sua infância?
“Minha infância não foi lá essa Coca Cola. Eu não gostaria de voltar, de 

jeito nenhum. Mas tem muita coisa que marcou na minha infância, foi muito 
sofrimento, muita coisa ficou marcada. Tanto que eu sonho direto, passando naquele 
lugar, estando naquele lugar. Lembranças boas mesmo são poucas, mas tem prato 
que eu sinto falta. Eu até hoje faço, quando me da vontade eu vou lá e faço. Mas de 
memória boa eu lembro dos cozidos, lá se chamava cozidão. As verduras são feitas 
em pedaços muito grandes, todos os tipos de verdura, naquele caldeirão, fogo a 
lenha, quantidade de verdura com bastante carne de sol dentro. Banana, batata, 
abóbora, todos os tipos de verdura em grandes pedações. Tirava aquele caldo 
fortíssimo, fazia o pirão, abria assim no meio do prato o pirão, botava aquelas 
verduras ali no meio do prato. Você ia comendo o pirãozinho. Tenho umas boas 
memorias assim....”

- Qual seu prato preferido?
“Arroz e feijão. Arroz e feijão para mim está de bom tamanho. Arroz feijão e 

umas verduras. Se não tem arroz e feijão para mim não é prato. (risos)”
- E qual é o seu prato que todo mundo ama, o mais famoso e pedido?
“ O que todo mundo me cobra, a família me cobra, as noras me cobram, os 

filhos me cobram e eu gosto muito de fazer é Acarajé. Porque eu me sinto toda feliz de 
todo mundo comendo e dizendo: “hmmm, mas está uma delícia!”. Aquele processo de 
fazer o feijão, bater o feijão, fazer o vatapá, o caruru. É trabalhoso, mas eu gosto 
porque todo mundo come com a maior felicidade do mundo. “ Melhor acarajé que eu 
já comi”. Eu fico toda cheia ( risos).”

- O que você mais gosta na sua comida?
“Rapaz, o que eu mais gosto da minha comida é um feijão que eu faço. Eu 

não gosto muito de comer feijão donzela não. Eu faço um tempero de um feijão que o 
povo se acaba.”

- Que produto não pode faltar na sua cozinha?
“Não pode faltar é o alho e a cebola e também não fico sem um temperinho 

baiano. Que é o cominho, o coentro, o manjericão, salsinha desidratada, orégano e 
pimenta do reino. Já tenho o meu lugar de comprar. Esse tempero não pode faltar em 
nenhuma comida minha. Se não tem esse tempero pra mim a comida não vai prestar. 
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(risos)”
- Qual seu item preferido na sua cozinha?
“olha... eu não sou muito apegada, sabe? Não sou muito de me apegar a 

coisas materiais não. Não sou de jeito nenhum. Não tenho nada não”
- O que você mais gosta na sua cozinha e o que você menos gosta?
“Olha, na cozinha dentro de casa eu não gosto nada. Até porque ela não 

está terminada. É improvisada. Mas agora no fogão a lenha eu gosto porque eu estou 
ali cozinhando e estou vendo tudo. Estou vendo minha roça, estou olhando ali para 
minha hortinha, estou vendo os bichos. Entendeu? Para mim, o melhor lugar é ali. A 
vista é muito importante

A cozinha improvisada para mim é uma dificuldade grande. Porque para 
mim, que gosto de cozinhar, o melhor local da casa é a cozinha. Eu sonho em ter uma 
cozinha que eu possa colocar aquela mesona que sente as noras, os netos, os filhos, 
os amigos.”

- Qual seu cheiro ou barulho preferido na cozinha?
“ O cheiro do café. O Alef as vezes levanta e do quarto eu já sinto o cheiro 

do café. Aquilo é bom.”
- O que é cozinhar para você?
Para mim cozinhar é uma das melhores coisas que eu gosto de fazer. Para 

mim cozinhar é prazeroso. É muito bom. Não existe coisa melhor que cozinhar e 
chamar alguém para comer. Isso me do muito prazer.
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Lorrany - Nome: Lorrany Ribeiro de Souza
- Data de nascimento: 21/12/1992 (26 anos)
- Filhos: 1 filho. O Artur de 3 anos
- de onde você é?
“Nasci em Luziania – Goiás. De lá morei no jardim Ingá. No jardim Ingá meu 

pai conheceu o movimento e trouxe a gente para cá”
- Quem mais mora com você?
“Agora, atualmente, meu pai arrumou uma chácara para mim. Eu to 

morando ali na área Branca, para os filhos de assentados. Até uns quatro meses atrás 
eu estava morando aqui mais meus mais. Eu morei um tempo fora, em São Miguel do 
Passa Quarto – GO, perto de Goiânia. Fiquei lá um tempo e depois mudei para cá. 
Porque aqui no campo a qualidade de vida é melhor. Lá é fraco na questão de 
alimentação, verdura essas coisas, é difícil de achar lá, não tem. Porque lá o forte é 
gado. A verdura que tem, quando chega, é pouco, acaba muito rápido e é muito cara. 
Lá você não acha cebolinha e cheiro verde. Só no sábado, na feira, mas quando da 
umas oito ou nove horas da manhã já não tem mais.

- O que você foi fazer lá em São Miguel do Passa Quarto?
“Foi lá que eu conheci meu marido. Eu estava trabalhando para aqueles 

lados de lá. Acabou que eu conheci ele e voltei para cá de novo. Hoje moramos eu, 
meu marido e meu filho.”

- Quem cozinha em casa?
“Eu. A gente planta lá. A gente já plantou muita coisa. Até mesmo meu pai 

já mandou muita coisa para eu plantar lá. E toda vez que venho aqui eu levo muita 
coisa. Gosto de comida com verdura. Acho que se você fizer uma comida e não tiver 
variedade de não é uma refeição legal. Eu faço arroz, feijão, carne, abobora, uma 
salada com couve flor, umas 2 variedades de alface, cebola, pimentão, um chuchu, de 
tudo um pouco. Gosto de uma salada bem verde com bastante variedade.”

- Você gosta de cozinha? Gosta de cozinhar em grupo ou sozinha?
“Eu adoro cozinhar. Gosto de cozinhar com a minha mãe, até porque foi ela 

com quem eu aprendi a cozinhar, ai gosto de observar. Gosto de ver outras pessoas 
cozinhando também, gosto de observar e de ajudar.”

- Você já cozinhou pra muita gente?
“Já cozinhei pra muita gente. A gente fazia uma festa junina que davam 

umas 300 pessoas, tanto que nós até parou de fazer. Quando é festa dos dias dos pais 
que vem meu pai, meus tios, uns conhecidos, e vem muita gente e vira grande coisa. 
Lá em casa (casa dos pais) é sempre muito cheio. Eu gosto. Dia das mães também.

“ Lá em casa (casa dos pais) somos 4 filhas. Só que eu tenho uma tia que 
morreu e teve 12 filhos. Como era muito filho não tinha como ficar só com um, ai cada 
um pegou um pouco para criar. Minha mãe foi lá e adotou o meu irmão. E tem um 
primo meu que estava dando trabalho para meu tio na cidade e meu tio achou que 
mandar pro campo seria melhor.

( - Ele ta se dando bem?) “hmm, mais ou menos. A pessoa quando vem de 
fora que não tem essa estrutura aqui de morar no campo, não tem essa calmaria ela 
vem muito agitada, muito afobada. Geralmente não é bom até ela se tocar, pegar o 
ritmo da coisa. Até que agora ele já está mais calmo...”

- Como você cozinha seus alimentos?
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“Eu amo cozinhar no fogão a lenha. Amo, amo, amo, amo mesmo. Acho 
que a comida tem um gosto totalmente diferente. “

- Quem te ensinou a cozinhar?
“Aprendi bem novinha lá pelos oito ou nove anos. Eu falava: “Mãe, deixa eu 

ir fazendo para senhora”. Ai ia mexer um arroz, fazer um bolo.”
- Tem alguma comida que te lembre a infância?
“Assim, a gente quando morou no Jardim Ingá era um lote. Meu pai sempre 

teve essa vontade de plantar, ai plantou maracujá e abobora. E lá davam umas 
aboboras enormes e lindas. Todo mundo parava para perguntar o que era aquilo. Eu 
sempre fui apaixonada por abóbora. Meu prato preferido era abóbora. Amassava bem 
amassadinho e comia com caldo de feijão e frango frito. Gente, para mim aquilo era a 
melhor comida ...”

- Qual seu prato preferido?
“ Hoje em dia é difícil falar, eu gosto de tudo. Não tenho dificuldade para 

comer nada, só jiló e guariroba que não gosto. Minhas verduras favoritas são couve 
flor, brócolis, alface, chuchu. Sou apaixonada por chuchu. Chuchu de todo jeito, ele 
com molho branco, dentro de uma carne bem temperada, cozido só com uma 
saladinha ,pimentinha do reino e limãozinho.”

- O que você mais gosta de cozinhar?
“Eu gosto de cozinhar não só para comer, mas gosto de saber a opinião dos 

outros. Saber se eles gostaram. O que eu mais gosto de cozinhar é galinha caipira no 
fogão a lenha. Meu pai fala que a comida da minha é maravilhosa, mas que ela não 
supera minha galinha caipira”

- E qual é o seu prato mais “famoso” “pedido” “que todo mundo ama”?
“A minha galinha caipira”
- O que você mais gosta na sua comida?
“Minha mãe fala que é por eu fazer excesso de comida. Tem arroz e feijão 

e eu faço uma abobora, um chuchuzinho, uma saladona, com bastante quantidade de 
verdura.”

- Que produto não pode faltar na sua cozinha?
“Tempero bom. Aqueles que você compra na feira fresquinho assim, sabe. 

Aquilo que da diferença na comida. Tempero baiano que você pede na feira sabe? 
Que tem vários misturados? Gosto de pimenta do reino também, sou apaixonada em 
pimenta do reino. Pimenta de cheiro. Urucum seco... Eu não uso açafrão porque meu 
pai passa mal com açafrão. Eu uso é açúcar queimado, que eu acho que ele da um 
gosto melhor também na comida. Na galinha caipira por exemplo, eu uso o açúcar 
queimado.”

- Qual seu item preferido na sua cozinha?
“Eu um fogão a lenha onde eu morei, lá em são Miguel do Passa a Quatro, 

que eu era apaixonada assim. Porque ele tinha que tinha um forno, com o fogão a 
lenha, da minha altura assim. Eu achava ele perfeito. Meu marido ia tirar o leite cedo, 
ele acendia e passava o dia todo aceso. Eu queria assar um frango, ah eu colocava lá. 
Meu gás durava 6 meses. Eu era apaixonada naquele fogão. Tanto que eu falei pro 
meu marido: “ Fábio, você tem que dar um jeito de fazer um fogão igual aquele para 
mim”. E ele disse: “amor, mas não tem como fazer forno porque precisa de uma certa 
estrutura...” e eu disse: “não me importo, eu quero aquele fogão, daquele jeito com 

aquele forno.” O dia que eu construir a minha casa eu quero um fogão 
daquele para mim. ( risos)”

“No começo eu quebrei muito a cabeça porque assim, eu achava que para 
ele esquentar eu tinha que empurrar fogo lá em baixo e eu tacava pau ne? Só que ele 
esquentava tanto que você colocava os trens dois minutinhos e já tinha queimado. No 
caso você só aproveita só o vapor e ele vai cozinhando tudo que você quer 
lentamente, mas eu “xuxava” fogo lá dentro. Teve um dia que eu coloquei um bolo, foi 
o prazo de eu fechar e o trem já estava queimado. Não prestou. Ele só queima e não 
cresce. (risos)”

“Outra coisa, se for para mim comer um feijão feito no fogão eu não ligo 
muito, mas se for pra comer um feijão feito no fogão a lenha... ah meu deus não tem 
coisa melhor na vida. Inclusive, eu crio porco lá em casa,né? Essa semana eu matei 
uma porquinha na casa do meu pai e levei uns pedaços para casa para poder colocar 
no feijão. Ah, foi pouco prazo. Eu coloquei lá no feijão a lenha, taquei fogo nesse trem, 
botei a panela lá, botei a carne de porco para cozinha, quando vi que ela estava bem 
no ponto coloquei o feijão e coloquei para cozinhar de novo. Pensa num trem que ficou 
bom.”

- O que mais você cria/planta em casa?
“Agora lá em casa, como tem pouco tempo que a gente está lá, eu plantei 

30 pés de seriguela, 30 pés de amora, plantei abacate, manga, jaca, plantei muita 
coisa assim. Horta ainda eu não estou mexendo porque nos tem uma certa 
dificuldade com água. Água ainda tem que buscar na carroça. A gente ainda não tá 
legalizado 100% então ainda temos certa dificuldade. Mas mesmo assim já plantei 
eucalipto, chuchu, maracujá.

- O que você mais gosta na sua cozinha e o que você menos gosta?
“O que eu menos gosto na minha cozinha é o espaço, que agora é bem 

pequeno. É bem apertado lá. O que eu mais gosto acho que é meu fogão ( risos) é 
onde eu passo a maior parte do tempo.”

- O que você espera de uma cozinha?
“ Eu espero tirar meu sustento de uma cozinha. Eu gosto muito de cozinhar. 

Eu comecei fazendo bombom para vender, eu mandava para escola, eu estava tirando 
um dinheirinho bom. Eu vendia roupa também de porta em porta e levava para vender 
também. Estava começando a ganhar um dinheiro. Mas minha tinha pegou e inventou 
de fazer a mesma coisa, ai eu desisti. Todo mundo fala para eu voltar a fazer, que meu 
bombom é diferente, era mais gostoso, mais fresquinho. Mas perdi o gosto por aquilo 
sabe? Já fiz bolo de pote para vender, bolo gelado, tora de frango, de carne, no final 
do dia eu estava tirando um dinheirinho bom. É o que eu gosto de fazer. Depois de um 
tempo, não sei se foi por falta de incentivo eu acabei desanimando e parei.”

“ Você sabe aquele programa master chef? Eu sou apaixonada naquele 
programa. Todo domingo eu e meu marido vamos assistir. Eu gosto de assistir 
também os programas da Ana Maria. Tem um peixe que ela fez que eu já falei pra 
minha mãe que eu vou fazer. É um peixe alto, com molho de Tamarindo. Eu achei 
incrível. Fiquei surpresa. Quero tentar.”

- Qual boa memória você tem de cozinha?
“Quando minha mãe foi ganhar minha irmã, a Evellyn, eu tinha uns 6 anos. 

E minha vó fazia todas as minhas vontades ( risos) ela fazia uma sopa de feijão que 
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gente do céu. Eu não esqueço nunca da sopa de feijão da minha vó. Já 
cansei de pedir para a minha mãe fazer, mas não é a mesma coisa, o mesmo tempero. 
Minha vó é baianona sabe? É diferente.”

- Qual seu cheiro preferido na cozinha e barulho?
“Barulho de panela de pressão”
- O que é cozinhar para você?
“Cozinhar para mim é uma terapia. Parece que quando eu esto me 

sentindo mal, parece que a comida nem sai tão legal, mas eu me dedico tanto que eu 
melhoro sabe? Por dentro. Eu me sinto bem na cozinha. Eu sou apaixonada por 
comida. Eu tinha vontade de fazer curso de culinária essas coisas.”

“E agora que meu pai e minha mãe tão mexendo com orgânico, que nem 
você foi lá daquela vez, foi uma novidade fazer uma comida vegana. Eu achei tão 
interessante e deu tão certo que agora eu esto estudando mais sobre comida vegana 
para a gente fazer outros pratos.”

“Eu fico muito orgulhosa assim do meu pai está mexendo com orgânico, 
porque através disso assim, você vai ganhando muito conhecimento, você vai 
sabendo tanta coisa importante que ajuda na alimentação. A alimentação do meu 
filho muda, da minha família muda. Você começa a ver as coisas de uma outra forma. 
Até meu filho se interessa, ele planta já (risos). As vezes ele faz é jogar terra no meu 
pai.
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Dimensões de sustentabilidade
sustentabilidade ambiental

análise avaliação

proteção ecológica e
agricultura  urbana

Na área existe áreas particulares de produção, 
inclusive os terrenos das assentadas. Porém, na área 
de implantação do terreno, que corresponde a uma 
área comunitária, seria interessante a existência de 
espaços de cultivos.

recomendação

_Horta próximo a edificação ¹
_Bosque produtivo para colheita, sombra e 
barreira de vento ²

infraestrutura verde: 
gestão d’água,
drenagem natural e
tratamento de esgoto
alternativo

A nascente próxima ao local não está respeitada, pois a 
estrada DF-020 está passando quase em cima dela. 
Além disso, devido as queimadas recentes, ela se 
encontra seca. Dessa forma, deverá ser levado em 
conta formas de retornar a água ao lençol freático. 
Durante o período de chuva, devido ao declive do local 
e a terra pouco permeável, a água da chuva desce 
muito forte sobre os terrenos. Por esse motivo, o 
assentamento possui marcações de curvas de nível 
para evitar que as aguas das chuvas ganhem muita 
velocidade e causem erosões no solo.  Portanto, 
aspectos a serem levados em conta são a drenagem 
local, infiltração das águas para o lençol freático e as 
formas de tratamento e aproveitamento de águas. Além 
disso, é importante se pensar em forma de aumentar a 
biodiversidade para garantir a propagação das 
espécies nativas.

_Bosque produtivo como forma de barreira de 
infiltração ¹ 
_Jardins de chuva e piso drenante nas áreas 
asfaltadas e estacionamentos ²
_Reuso de águas cinzas ³
_Reaproveitamento da água da chuva 4

_Cisternas de armazenamento 5

_Criação de corredores ecológicos 6

conforto
ambiental

O terreno está localizado no divisor das Bacias 
Hidrográficas do Rio São Bartolomeu e do Rio Preto. 
Sendo , a APA da Bacia do Rio São Bartolomeu um 
corredor ecológico entre a Estação, ou seja, deveria ter 
seus recursos naturais (e o solo está incluído) 
preservados, fazendo uma ponte natural de norte a sul 
do pais, mantendo a bacia como corredor 
ecossistêmico. Outro ponto  é a declividade do terreno 
que acaba gerando aumento da velocidade dos ventos 
e das águas da chuva

 _Criação de corredores ecológicos entre as 
agroflorestas e a mata siliar ¹
_Barreiras de vento²
_Construção com pouco impacto ecológico ³
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promoção dos
sistemas alternativos
de energia e diminuição 
da pegada ecológica

Deve-se propor o uso de sistemas alternativos de 
energia para o projeto, já que a demanda energética 
da construção será alta devido ao uso de ar 
condicionado obrigatório, refrigeradores e 
equipamentos elétricos. 

 _Aquecimento solar para água ¹
_Sistemas de energia solar ²

Redução, reutilização e 
reciclagem de
resíduos

Já são realizadas, dentro das propriedade privada, o 
uso de restos de matéria orgânica para 
compostagem. Devendo também ser proposto outras 
técnicas de reciclagem. 

 _Coleta seletiva ¹
_Compostagem ²
_Reaproveitmento de resíduos da 
construção ³
_Uso de autoclava para esterilização de 
potes de vidro e reuso 
(logistica reversa) 

urbanidade Existem poucos espaços públicos que possibilitem o 
encontro, baixíssima acessibilidade universal e, devido 
aos grandes espaços vazios, pouca vigilância.

_Área externa coletiva
_Área de plantio 
_Economia local 
_Lugares configurados por árvores
_Caminhos para pedestres
_Acessibilidade interna  e externa 
_Fachadas com visibilidade para o exterior

Comunidade com 
sentido de vizinhança

Baixa existência de sentimento de comunidade entre 
os moradores

_Promoção do pertencimento através da 
autoconstrução
_Áreas externas coletivas para integração

análise avaliação recomendação

análise avaliação recomendação

sustentabilidade social
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dinâmica
urbana

Inexistência de mobiliário urbano adequado, 
iluminação pública e vias pavimentadas. Existe a 
possibilidade de chegada de água e luz pelos 
órgão públicos responsáveis. 

_Mobiliário urbano
_Iluminação noturna e sustentável
_Uso de pavimentação adequada e drenante

Desenvolvimento da 
economia local em 
centros de bairros

Necessidade de  explorar o potencial produtivo da 
região,

_Ponto de venda e restaurante 
_Áreas externas coletivas para realização de 
atividades

sustentabilidade cultural e emocional

Legibilidade e orientabilidade
identificabilidade
afetividade e simbologia

Não há indicações de endereços,
placas, marcos visuais, pontos
focais e outros aspectos que poderiam
funcionar como pontos de referência
para a orientação no local, dificultando a legibilidade 
e orientabilidade no local. Além disso, não há uma 
caracteristica tipologica marcante,nem efeitos visuais 
para os visitantes.

_Marcos visuais e elementos que auxiliem na orientação 
local
_Construção com significancia e conotação afetiva que 
desperta sentimentos

mobilidade
e transporte
sustentáveis

Existe uma linha de ônibus que passa próximo ao 
local, porém a locomoção é feita geralmente por 
carro, pois apesar de possível o deslocamento a 
pé, a falta de pavimentação, não existência de 
calçadas e ausência de arborização dificultam o 
trajeto para o pedestre. Não há ciclovias.

_Arborização de canteiros e caminhos de pedestres
_Criação de conectividade 
_Vias para diferentes modais

análise avaliação recomendação

sustentabilidade econômica

análise avaliação recomendação
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Linguagem de padrões

Linguagem padrão é uma 
metodologia para o desenvolvimento e 
execução de projetos de construção. Este 
sistema de comunicação é formado pelos 
padrões, que delimitam problemas que  
ocorre repetidas vezes em nosso meio 
ambiente, assim como a solução para o 
respectivo problema (ALEXANDER, 2013).
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Processo Participativo

A realização da pesquisa para 
concepção do projeto foi orientada por 
princípios do processo participativo, logo 
algumas dinâmicas foram realizadas com 
o intuito de condensar a experiência do 
arquiteto com a experiência da 
comunidade local em busca de uma 
formulação que estivesse adequada aos 
parâmetros nacionais de produção 
alimentar assim como as demandas que 
surgiram ao longo das interações com o 
coletivo. 

 Para além disso, através 
desta metodologia de pesquisa, algumas 
etapas importantes para o envolvimento 
com a comunidade, assim como para a 
compreensão das questões do coletivo 
foram identificadas. Inicialmente, com a 
realização das entrevistas, e do 
mapeamento dos espaços em que estas 
mulheres trabalham, foi possível conhecer 
seus lares, suas famílias, suas histórias de 
vida, seus vínculos afetivos com a prática 
na cozinha, suas memórias olfativas e 
gustativas, como também demandas mais 
objetivas que buscam vencer diariamente 
para cumprirem com suas agendas 
individuais de produção para venda nas 
diversas em que se fazem presentes. 

 É assim que três principais 
interações surgem, revelando algumas 
preocupações e questões destas 
mulheres. Primeiramente, a questão em 
torno da escassez de recipientes de vidro 
para armazenar as compotas, doces, 
molhos e geléias produzidas por elas, o 

que culmina na "Campanha de 
arrecadação de potinhos de vidro para As 
do Cerrado”, iniciativa considerada 
exitosa por todas as participantes do 
coletivo. Em segundo lugar, em uma das 
reuniões do coletivo surge a necessidade 
do desenvolvimento de uma identidade 
visual para o coletivo, o que termina por 
resultar na elaboração da logo com a qual 
abriu-se este documento, formulada a 
partir do desenho do artista Vinícios 
Santos Lima, filho da  Netinha, integrante 
do coletivo. Por fim, nas entrevistas surge 
também frequentemente a vontade de que 
uma festa junina fosse realizada para que 
elas pudessem fortalecer vínculos entre 
elas mesmas e com a comunidade no 
entorno, além de conseguirem também 
através desta festa, um incremento em 
suas rendas, o que foi realizado e 
proporciona mais uma oportunidade para 
promoção do coletivo e para divulgação 
das questões pertinentes a este grupo.
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Projetando
juntas
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unir as agroflorestas com a 
nascente para permitir o deslocamento de 
espécies animais, a dispersão de sementes 
e o aumento da cobertura vegetal. Dessa 
forma garantindo o fluxo gênico entre as 
espécies da fauna e flora. Esse trânsito 
permite a recolonizarão de áreas 
degradadas, em um movimento que de uma 
só vez concilia a conservação da 
biodiversidade e o desenvolvimento 
ambiental na região.

Constitui-se em uma forma 
simples e prática de cultivar diferentes 
plantas medicinais, condimentares e 
aromáticas em um único espaço, 
respeitando suas necessidades de luz, 
água e nutrientes. Na espiral, as diferentes 
alturas obtidas ao longo de seu perfil 
permitem que seja criado um número 
diverso de condições ambientais, o que 
normalmente não seria possível em um 
mesmo espaço cultivado em plano único

utilizar árvores endêmicas 
do cerrado, valorizando as espécies e 
criando espaços educativos.

Pomar produtivo/ 
bosque interativoCorredores Verdes Espirias de ervas Piso intertravado

utilizar pisos drenantes, 
que possibilitam a água de 
penetrar no solofo, como forma de 
permitir que esta volte ao ciclo 
hidrico

Espaços de lazer Reuso  de águas pluviais

Utilizar as áreas de sombra do 
pomar produtivo para criar espeços de 
permanência, descanso e encontro. 

Aproveitar a água da chuva 
de telhados para usar na irrigação das 
áreas verdes

Reuso de águas cinzas

água de reuso proveniente de 
banhos, e lavatórios de banheiro. São 
aquelas águas que não entraram em 
contato com águas negras (as misturadas 
com fezes e urina).

Energia solar e
aquecimento de água solar

Instalação de placas 
fotovoltaicas e coletores solares.

Pontos de partida
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Secadora solar

Uso de secadora solar para 
produção de chás e produtos 
desidratados

Iluminação externa Caminhos rurais Fogão a lenha Baby care

fazer compostagem com os 
resíduos organicos da produção da 
cozinha

Compostagem

 

Logistica reversa 

Instrumento para aplicação 
da responsabilidade compartilhado pelo 
ciclo de vida dos produtos. Instrumento 
de desenvolvimento econômico e social 
caracterizado por um conjunto de ações, 
procedimentos e meios destinados a 
viabilizar a coleta e a restituição dos 
resíduos sólidos ao setor empresarial, 
para reaproveitamento.

Mobilidade rural/ 
incentivo de bicicletas

É uma forma de 
transporte utilizada entre eles que 
deve ser mais incentivada. Por ter 
grande extensão, os assentados 
possuem muito problema de 
conseguir se locomover dentro do 
assentamento

Como forma de aumentar a 
segurança local, instalar postes de 
iluminação externa com o uso da 
tecnologia “Litro de Luz”, que utiliza 
garrafa PET, painel solar, bateria, 
lâmpadas LED e cano PVC para construir 
um poste de iluminação externa 
ecológico 

Caminhos para pessoa ou 
bicicleta que margeiam os corredores 
verdes, para aproveitar a sombra e 
criar percursos mais rápidos e 
agradáveis entre as casas e a Escola 
Nacional Florestan Fernandes

Muito usado na culinária 
caipira, esse fogão possui uma grande 
representação afetiva. Propõe-se a 
utilização dele na área de 
convívio/restaurante.  

a proposta é criar um espaço 
reservado para os filhos das mulheres do 
coletivo no intuito de permitir que elas não 
precisem deixar de ir trabalhar ou estudar 
por não ter alguém para cuidar das crianças
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_ Depósito de caixas limpas Estantes para caixas pequenas
Lugar para os carrinhos

_ Seleção e lavagem de careais
Bancada de inox com pia8

Caixa detentora de detritos4

Lixo

_ Depósito temporário – refrigerado Refrigerador10

_ Depósito temporário – secos Estantes

_ DML
Tanque3

Carro de limpeza9 
Estantes

_ Depósito de lixo não reciclável Carros de lixo5

Carros de lixo5_ Depósito de lixo para compostagem

área cozinha 

_ Recebimento
Higienização
Pré seleção 
Lavagem de cestas 

Ambiente equipamentos

Balança de 15Kg 1

Balança plataforma2

Tanque ( 4)3

Caixa de retenção de detritos ( 4 )4

Paneleiro de inox ( 4 )
Container para lixo 240L5

Carro de Inox 2 planos ( 4 )6

Prateleiras
Aparelho de higienização ( para caixas e carros)7

_Almoxarifado 
Mesa escritório
Cadeira escritório 
Cadeira visitante
Gaveteiro escritório
Arquivo Morto
Estantes
Kit comunicação (telefone, computador, impressora)
Etiquetadora

_ Esterilização e armazenagem 
de recipientes de vidro 

Autoclave11

Bancada de inox
Armário de armazenagem 
Estantes 
Carro de transporte

_Pré preparo de legumes Pia para lavagem de mãos e papeleira12

Carro de detritos
Bancada de inox com pia
Processador de alimentos13

Prateleiras

Ambiente equipamentos

_Padaria/preparo de massas Bancada de inox para secos
Bancada de trabalho14

Pia para mãos
Lixo
Prateleiras
Forno

_ Cocção
Bancada de Inox com pia para preparo (2)
Prateleiras de Inox
Refrigerador horizontal com apoio (2)
Ilha de cocção com fogão 4 bocas (2)15

Coifa de inox16

Mesas de apoio em inox
Carro porta GN17

Purificador de água
Pia para mãos
Forno Combinado18

Bancada para secos
Lixo

_Preparo de doces e sucos Bancada de inox com pia8

Liquidificador
Prateleiras
Pia para mãos

_Montagem Bancada de inox com pia8

Bancada de inox para trabalho14

Prateleiras
Pia para mãos

_Armazenagem de congelados Refrigeradores e freezer

_Armazenagem de prontos 
- refrigerados

Refrigeradores

_Armazenagem de secos Estantes 

_Lavagem Estantes 

Plano de necessidades
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Bancada de Inox com pia para preparo (2)
Prateleiras de Inox
Refrigerador horizontal com apoio (2)
Ilha de cocção com fogão 4 bocas (2)15

Coifa de inox16

Mesas de apoio em inox
Carro porta GN17

Purificador de água
Pia para mãos
Forno Combinado18

Bancada para secos
Lixo

Refrigeradores e freezer

Refrigeradores

Estantes 

Estantes 

área cozinha ( equipamentos ) 

1_ Balança de 15kg

2_ Balança de plataforma
 até 150 kg

3_ Tanque

4_ Caixa de detritos

5_ Container para 
lixo 240 L

6_ Carro 2 planos
55x80 cm

7_ Aparelho de 
higienização

8_ Mesa inox com
pia

9_ Carro de limpeza

10_ Refrigerador

11_ Autoclava

12_ Torneira com sensor 

13_ Processador de 
alimentos

14_ Bancada de trabalho
em inox

15_ Bancada de inox 
para trabalho

16_ Coifa

17_ Balança de 15kg

18_ Forno combinado
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_Recepção + vendas Expositor de produtos
Mesa de atendimento
Cadeiras
Poltronas de espera
Kit comunicação (computador, telefone, impressora)
Armário de apoio recepção
Copa (aquecedor de água elétrico, filtro de água, 
armário de apoio)

_Sala de reunião Mesa para 8 pessoas 
Computador
Projetor
Lousa

_Administração 4 kits de trabalho ( mesa, cadeiras, computador, 
telefone, armário de apoio)
Cofre
Impressora
Armário almoxarifado

( Administração geral + 
Financeiro + 
Secretaria)

_Vestiário Feminino 3 pias , 3 baias de sanitário , 3 chuveiros
Armários para guardar pertences e roupas
Bancos
Espelhos de corpo e rosto
Rouparia 
Lixo com pedal
Papeleira
Saboneteira (com produto exigido pela norma)
Trocador

_Vestiário Masculino 2 pias, 2 baias de sanitário , 2 chuveiros
Armários para guardar pertences e roupas
Bancos
Espelhos de corpo e rosto
Rouparia 
Lixo com pedal
Papeleira
Saboneteira (com produto exigido pela norma)
Trocador

_Vestiário PNE 1 pia acessível, 1 sanitário acessível, 1 chuveiro acessível
Armários para guardar pertences e roupas
Espelho
Rouparia 
Saboneteira (com produto exigido pela norma)
Lixo com acionamento automático 
Papeleira
Trocador

Fogão e forno a lenha
Bancos e mesas

_ Biblioteca e sala de estudos Estantes metálicas para livros
Armário para mochilas
Mesas e cadeiras para estudo
Computador
Mesa e cadeira para computador
Filtro de água

_ Baby care Estantes para objetos
Mesa e cadeira para cuidador
Mesas e cadeiras infantis 
Pufs e tapetes emborrachados 
Armário para materiais
Televisão 
Filtro de água

_ Cozinha escola 6 Praças de trabalho - com fogão, bancada, coifas, 
equipamentos, refrigerador, banho Maria

_Sala Teórica 
(25 – 40 alunos)

Conjunto para aluno ( mesa + cadeira) 
Conjunto para professor
Mural
Lousa branca
Projetor e lona
Computador
Armário baixo 

_Restaurando

área admistrativa

Ambiente equipamentos

área escola

Ambiente equipamentos

área restaurante

Ambiente equipamentos
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Fogão e forno a lenha
Bancos e mesas

__ caixa d’água 
__ gás
__ exaustores de ar condicionado e ventilação
__ bombas de ventilação
__ sala de TI 
__ depósito 
__ dormitório e guarita

_ Estacionamento Vaga para 32 carros
Vaga para idosos e deficientes
Vaga para bombeiros

_ Composteira

_ Agrofloresta

_ Espiral de ervas

_ Tratamento de águas pluviais
cinzas

enterrada ou de madeira

_ Secadora solar

Tecnologia da UnB
4 Ecofossas de 1500 litros com 4 caixas 
gradeadas de 100L

_ Ecofossa

_ Gerador

árvores e procução do cerrado
placas educativas
espaços de estar

_ Pomar educativo/
bosque produtivo

Ambiente equipamentos

Ambiente equipamentos

área técnica área técnica ( equipamentos )

área externa

_ composteira

_ espiral de ervas

_ secadora solar 

_ ecofossa

_ Gerador
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Cerrado
Agroflorestas

Espiral de 
ervas

recebimento/ 
higienização despensa fria

cocção montagem distribuição

preparo

Cerrado
Agroflorestas

Pomar
recebimento/ 
higienização despensa fria

preparo de 
frutas e sobremesas distribuição

preparo

montagem

Cerrado

Agroflorestas
Espiral de ervas

Pomar
recebimento/ 
higienização despensa 

cocção

cocção

montagem distribuição

catação

Verduras e vegetais

Frutas

Cereais/sementes

Fluxos
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Utensílios de cozinha

Fornecedor recebimento almoxarifado
higienização

de utensílios de 
cozinha

Depósito de 
utensílios

Utilitário

Fornecedor recebimento almoxarifado
higienização

de utensílios do 
refeitório

Depósito de 
utensílios

Utilitário

Limpeza

Fornecedor recebimento almoxarifado DML setor 
requisitante

Utensílios do restaurante
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Potinhos de vidro

Cliente/
fornecedor/

doação
recebimento almoxarifado

autocláva
(limpeza e 

esterilização)
Depósito de 
embalagens

montagem

distribuiçãocliente

Lixo orgânico 

preparo de 
vegetais

depósito de
lixo compostagemcopa de 

higienização de 
cozinha

Restaurante

outros

recebimento/ 
higienização

Lixo reciclável

preparo de 
vegetais

depósito de
lixo reciclavel

SLU

Reciclagem
copa de 

higienização de 
cozinha

Restaurante

outros

recebimento/ 
higienização
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Acesso 
principal Acesso 

alimentos

Recepção +
lojinha

Vestiários

DML

Almoxarifado

Depósitos

Lixos

pré preparo

preparo de doces 
e sucoscocçãopadaria

armazenagem para 
distribuição

Distribuição

Armazenagem
temporária

Sala teórica

Sala aulas 
práticas

Restaurante

armazenagem 
temporaria

Baby care

administração

administração

sala nutri.

lixos

Recebimento
+ pesagem

+higienização

Diagrama geral
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Projeto: concurso nacional da UBS na comunidade
quilombola de Gurugi

Arquitetura: Sem Muros - Arquitetura integrada

Referências



|  88

Projeto: centro infantil Econef

Arquitetura: Asante Architecture & Design +
Lönnqvist 

Projeto: UBS na comunidade 
quilombola de Gurugi

Arquitetura: Grifo Arquitetura
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Projeto: UBS na comunidade quilomboa
de Gurugi

Projeto: casa Fio

Arquitetura: Zeller & Moye

Projeto: Escola Nacional Florestan
Fernandes MST

Projeto: Uma escola para Guiné

Arquitetura: Sem Muros - arquitetura integrada
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Projeto: Escola Rural tocantins

Arquitetura: Aleph Zero + Marcelo Rosenbaum
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ImplantaçãoSecadora solar

Armazenagem
lixo seco 

Estacionamento 

Restaurante

Pomar interativo

Compostagem

Caixa d`água

corredor ecológico

caminho de acesso 
em bloco 
intertravado 

Guarita

Espiral de ervas

Proposta de nova 
estrada de acesso 
respaitando a área 
de preservação da 
nascente

Ecofossa

Área de expansão 
para futuras 
agroflorestas

Cisterna

Gerador
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ImplantaçãoSecadora solar

Armazenagem
lixo seco 

Estacionamento 

Restaurante

Pomar interativo

Compostagem

Caixa d`água

corredor ecológico

caminho de acesso 
em bloco 
intertravado 

Guarita

Espiral de ervas

Proposta de nova 
estrada de acesso 
respaitando a área 
de preservação da 
nascente

Ecofossa

Área de expansão 
para futuras 
agroflorestas

Cisterna

Gerador

Layout

Layout geral
esc 1:250 
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Planta baixa

Planta baixa geral
esc 1:250 
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área: 7,12m²
área abertura: 3,2 m²
% para ventilação:44,50 %
área de iluminação: > 1/6

área: 7,48m²
área abertura: 1,6 m²
% para ventilação:21 %
área de iluminação: > 1/6

área: 8,06m²
área abertura: 1,6 m²
% para ventilação:19,85 %
área de iluminação: > 1/6

área: 27,60m²
área abertura: 4,8m²
% para ventilação: 17,39 %
área de iluminação: > 1/6

área: 4,48m²
área abertura: 1,6 m²
% para ventilação:35,71 %
área de iluminação: > 1/6

área: 5 m²
área abertura: 2,4 m²
% para ventilação: 48 %
área de iluminação: > 1/6

área: 11,96m²
área abertura: 3,2 m²
% para ventilação: 26 %
área de iluminação: > 1/6

área: 11,58m²
área abertura: 3,2 m²
% para ventilação: 28 %
área de iluminação: > 1/6

área: 3,60m²
área abertura: 1,6m²
% para ventilação: 22,22%
área de iluminação: > 1/6

área: 6,24m²
área abertura: 4,8 m²
% para ventilação:76,92%
área de iluminação: > 1/6

área: 11,50m²
área abertura: 4,80m²
% para ventilação: 20,83%
área de iluminação: > 1/6

área: 16,32m²
área abertura: 3,2m²
% para ventilação: 19,48%
área de iluminação: > 1/6

área: 28,08m²
área abertura: 15,36m²
% para ventilação:x43%
área de iluminação: > 1/6

área: 44,11m²
área abertura: 15,36m²
% para ventilação: 34,82%
área de iluminação: > 1/6

área: 7,28m²
área abertura: 2,4 m²
% para ventilação: 32,98%
área de iluminação: > 1/6

área: 5,72m²
área abertura: 2,4 m²
% para ventilação: 47%
área de iluminação: > 1/6

área: 14,88m²
área abertura: 4m²
% para ventilação: 26,88%
área de iluminação: > 1/6

área: 4m²
área abertura: 1,04m²
% para ventilação: 26%
área de iluminação: > 1/6

área: 25,92m²
área abertura: 4,80m²
% para ventilação: 29,26%
área de iluminação: > 1/6

área: 25,44m²
área abertura: 4,80m²
% para ventilação: 30,68%
área de iluminação: > 1/6

área: 25,44m²
área abertura: 4,80m²
% para ventilação: 30,68%
área de iluminação: > 1/6

área: 43,56m²
área abertura: 8,96 m²
% para ventilação:18,66%
área de iluminação: > 1/6

área: 17,64m²
área abertura: 6,24m²
% para ventilação: 35,37%
área de iluminação: > 1/6 área: 6,80m²

área abertura: 1,04m²
% para ventilação: 15,31%
área de iluminação: > 1/6

área: 31,28m²
área abertura: 5,2m²
% para ventilação: 16,62%
área de iluminação: > 1/6

área: 14,40m²
área abertura: 4,80m²
% para ventilação: 29,26%
área de iluminação: > 1/6

conforto de
ambientes
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Fachadas

Fachada lateral esquerda
esc 1:200 

Fachada lateral direita
esc 1:200 
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Fachadas

Fachada posteior
esc 1:200 

Fachada frontal
esc 1:200 
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Cortes

Corte A-A
esc 1:200 

Corte B-B
esc 1:200 
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Cortes

Corte A-A
esc 1:200 

Corte B-B
esc 1:200 
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Cobertura

Estrutura cobertura
esc 1:200 

Seção 3
esc 1:200 

Seção 2
esc 1:200 

Seção 1
esc 1:200 
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Cobertura
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Cobertura

30

60

Planta de formas - Laje Cascaje
esc 1:200 

Corte forma cascaje
esc 1:20
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Layout
esc 1:200 

A1 -Porcelanato natural retificado branco 60x60cm, EPI 
- 05, com rejuntamento epoxi branco e paginação 
conforme projeto
A2- Piso em cimento queimado executado “in loco” cor 
cinza, aplicações de resina fosca e junta de dilatação 
pastica de 120x120cm conforme paginação

B1- Cêramica branca fosca 30x60cm, EPI-05, com 
rejuntamento epoxi branco e paginação conforme 
projeto. Assentada até h=1,80m sobre parede de 
Adobe com argamassa específica
B2- Pintura acrilica branca. Aplicada em toda parede 
quando não houver revestimeno cerâmico nas 
paredes. Quando houver revestimento B1, aplicar 
pintura até o forro a partir de h= 180cm

C1 - Forro em gesso acartonado com 12,5mm de esp., 
com acabamento em pintura metalatex bacterkril cor 
branca.
C2 - Laje cascaje com pintura em tinta epoxi branca

Planta baixa
esc 1:200 

Revestimentos
esc 1:200 

a-a
esc 1:200 

b-b
esc 1:200 

Cozinha 01

B1
A1

A2
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Cozinha 01

Paredes com acabamento 
lavável e não absorvente para 
fácil limpeza e desinfecção.
De acordo com RDC n216/14

Portas com materiais de 
acordo com o Codex 
Alimentarius e vidro fixo 
superior para garantir 
iluminação

Forro em gesso 
acartonado. 
Pé direito = 3,4m

Laje de Cascajes
(moldadas in loco)

Cantoneira de alumínio em 
todas as quinas

Piso cerâmico branco com 
especificação de resistência e 
rejuntes de acordo com a RDC 
n216/14 e Codex Alimentarius

Janela que garantem boa 
iluminação, com distribuição 
uniforme sem incidências 
diretas 

Tela mosquiteira 
em todas as 
janelas

Separações entre as diferentes 
atividades por meios físicos para 
evitar a contaminação cruzada

Paredes

Janelas

Iluminação

Piso

Edificação

Pias para lavagem das mãos com água quente e suporte 
para sabonete e papel toalha em locais estratégicos e de 
passagem obrigatória

Higiêne

Paredes

Portas

Teto

Teto
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Layout
esc 1:200 

Planta baixa
esc 1:200 

Revestimentos
esc 1:200 

b-b
esc 1:200 

a-a
esc 1:200 

A1 -Porcelanato natural retificado branco 60x60cm, 
EPI - 05, com rejuntamento epoxi branco e 
paginação conforme projeto
A2- Piso em cimento queimado executado “in loco” 
cor cinza, aplicações de resina fosca e junta de 
dilatação pastica de 120x120cm conforme paginação
A3- Vegetação

B1- Cêramica branca fosca 30x60cm, EPI-05, com 
rejuntamento epoxi branco e paginação conforme 
projeto. Assentada até h=1,80m sobre parede de 
Adobe com argamassa específica
B2- Pintura acrilica branca. Aplicada em toda parede 
quando não houver revestimeno cerâmico nas 
paredes. Quando houver revestimento B1, aplicar 
pintura até o forro a partir de h= 180cm

C1 - Forro em gesso acartonado com 12,5mm de 
esp., com acabamento em pintura metalatex 
bacterkril cor branca.
C2 - Laje cascaje com pintura em tinta epoxi branca

Cozinha 02

A1
A2

A3

B1
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Cozinha 02

Portas com visores de vidro e 
proteção inferior para evitar entrada 
de insetos e animais, seguindo RDC 
n216/14. 

Espaços de trabalho adequados 
para realização de todas as 
atividades

Circulações de acordo 
com RDC n216/14.

Copa de lavagem isolada das 
outras áreas, para evitar 
desconforto acustico nos 
outros ambientes.

Materiais de fácil lavagem 
e higienização

Ergonomia

Para controle de temperatura dos ambientes 
exigido pelas normas, é proposto a 
existencia de ventilção mecânica/ ar 
condicionado. O espaço previsto entre a laje 
e o forro é destinado a passagem de 
instalações futuras necessárias

Ventilação mecânica

Revestimentos em branco para 
evitar reflexão do aço e cantos 
escuros que acumulam sujeira

Cor

Edificação

Circulação

Portas

Acústica

Cobertura extarna elevada e 
paredes em adobe de 20cm de 
espessura para garantir uma 
temperatura interna 
confortavel

Conforto térmico
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A2- Piso em cimento queimado executado “in loco” cor 
cinza, aplicações de resina fosca e junta de dilatação 
pastica de 120x120cm conforme paginação

B3 - Pintura com tinta em terra feita in loco 

C2 - Laje cascaje aparente

Salas de teoria e baby care

A2

B3
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A1 -Porcelanato natural retificado branco 60x60cm, EPI - 05, com rejuntamento epoxi 
branco e paginação conforme projeto
A2- Piso em cimento queimado executado “in loco” cor cinza, aplicações de resina fosca 
e junta de dilatação pastica de 120x120cm conforme paginação

B1- Cêramica branca fosca 30x60cm, EPI-05, com rejuntamento epoxi branco e 
paginação conforme projeto. Assentada até h=1,80m sobre parede de Adobe com 
argamassa específica
B2- Pintura acrilica branca. Aplicada em toda parede quando não houver revestimeno 
cerâmico nas paredes. Quando houver revestimento B1, aplicar pintura até o forro a 
partir de h= 180cm
B3 - Pintura com tinta em terra feita in loco 

C1 - Forro em gesso acartonado com 12,5mm de esp., com acabamento em pintura 
metalatex bacterkril cor branca.
C2 - Laje cascaje com pintura em tinta epoxi branca

B1
A1

A2

Sala prática
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A1 -Porcelanato natural retificado branco 60x60cm, EPI 
- 05, com rejuntamento epoxi branco e paginação 
conforme projeto
A2- Piso em cimento queimado executado “in loco” cor 
cinza, aplicações de resina fosca e junta de dilatação 
pastica de 120x120cm conforme paginação

B1- Cêramica branca fosca 30x60cm, EPI-05, com 
rejuntamento epoxi branco e paginação conforme 
projeto. Assentada até h=1,80m sobre parede de 
Adobe com argamassa específica
B2- Pintura acrilica branca. Aplicada em toda parede 
quando não houver revestimeno cerâmico nas 
paredes. Quando houver revestimento B1, aplicar 
pintura até o forro a partir de h= 180cm

C1 - Forro em gesso acartonado com 12,5mm de esp., 
com acabamento em pintura metalatex bacterkril cor 
branca.
C2 - Laje cascaje com pintura em tinta epoxi branca

A2- Piso em cimento queimado executado “in loco” cor 
cinza, aplicações de resina fosca e junta de dilatação 
pastica de 120x120cm conforme paginação

B2- Pintura acrilica branca. Aplicada em toda parede 
quando não houver revestimeno cerâmico nas 
paredes. Quando houver revestimento B1, aplicar 
pintura até o forro a partir de h= 180cm
B3 - Pintura com tinta em terra feita in loco 

C2 - Laje cascaje aparente

Administração e
vestiários

A2

B3

B2
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A1 -Porcelanato natural retificado branco 60x60cm, EPI 
- 05, com rejuntamento epoxi branco e paginação 
conforme projeto
A2- Piso em cimento queimado executado “in loco” cor 
cinza, aplicações de resina fosca e junta de dilatação 
pastica de 120x120cm conforme paginação

B1- Cêramica branca fosca 30x60cm, EPI-05, com 
rejuntamento epoxi branco e paginação conforme 
projeto. Assentada até h=1,80m sobre parede de 
Adobe com argamassa específica
B2- Pintura acrilica branca. Aplicada em toda parede 
quando não houver revestimeno cerâmico nas 
paredes. Quando houver revestimento B1, aplicar 
pintura até o forro a partir de h= 180cm

C1 - Forro em gesso acartonado com 12,5mm de esp., 
com acabamento em pintura metalatex bacterkril cor 
branca.
C2 - Laje cascaje com pintura em tinta epoxi branca

A2- Piso em cimento queimado executado “in loco” cor 
cinza, aplicações de resina fosca e junta de dilatação 
pastica de 120x120cm conforme paginação

B2- Pintura acrilica branca. Aplicada em toda parede 
quando não houver revestimeno cerâmico nas 
paredes. Quando houver revestimento B1, aplicar 
pintura até o forro a partir de h= 180cm
B3 - Pintura com tinta em terra feita in loco 

C2 - Laje cascaje aparente

Administração e
vestiários

A2

B3

B2
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Caixa D`Água

´´

´

´

Vista frontal
esc 1:200 

Planta 1o pav.
esc 1:200 

Planta 2o pav.
esc 1:200 

Planta 3o pav.
esc 1:200 

Planta 4o pav.
esc 1:200 

Planta laje cobertura
esc 1:200 

Vista lateral
esc 1:200 

Corte A-A
esc 1:200 



|  112

Restaurante

Planta baixa
esc 1:200 

Layout
esc 1:200 

Cobertura
esc 1:200 

Vista lateral
esc 1:200 
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Portas
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Esquadrias
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Proteção
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Adobe

30

60

Elevação parede adobe
esc 1:50

Det. parafuso de fixação
esc 1:20

Prego 25 x 72[ 6 1/2 x 2], Gerdau

Fiação de tijolo de adobe
esc 1:20
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Perspectivas

Vista superior frontal
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Vista acesso principal
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Vista jardim interno 
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Vista pátio interno



|  121

Vista restaurante e caixa d água
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Vista da janela
da administração
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