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Resumo 

Objetiva-se divulgar e socializar conhecimentos produzidos em instituições especializadas Centro 

Universitário de Mineiros (UNIFIMES) em parceria com a Universidade Federal de Goiás Regional de 

Jataí (UFG) e fornecer subsídios práticos para a utilização pelos pequenos produtores dos 

assentamentos rurais Formiguinha, Pouso Alegre e Serra das Araras, do município de Mineiros-GO. 

Primeiramente, foi realizado o perfil sócio/econômico/cultural dos produtores assentados para 

sistematizar os dados, criando um banco de informações consistentes. As ações de extensão consistem 

em cursos de produção animal nas áreas de bovinocultura de leite ou de corte, criações de frangos e 

suínos caipiras, desenvolvimento sustentável e administração rural, além da assistência técnica oferecida 

pelos alunos do curso de Medicina Veterinária da UNIFIMES em conjunto com o professor responsável 

pelo projeto. Com a execução deste projeto foi  estabelecida uma relação transformadora entre a 

UNIFIMES e as comunidades dos assentamentos rurais, no que tange às ações de pesquisa, extensão e 

ensino no meio rural, contribuindo para a otimização da produção agropecuária, preocupando-se com o 

bem-estar animal e desenvolvimento socioeconômico da comunidade. 
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Introdução 

Grande parte da produção científica e acadêmica pode ser implementada e experimentada em 

pequenas propriedades rurais. Todavia, deve-se propor ações específicas para estes segmentos e 

observar as devidas adaptações dos conhecimentos e tecnologias àquelas realidades, considerando 

suas especificidades históricas, sociológicas, políticas, técnicas e realidade agrária (WANDERLEY, 

2000). Assim, os assentamentos rurais apresentam-se como espaço ideal quanto à sua organicidade 

interna e demandas prementes. Porém, a maior parte do conhecimento produzido e sistematizado nestas 

instituições não chega ao meio rural, para uso dos produtores. São conhecimentos que podem e devem 

ser socializados e que estão disponíveis nas Instituições, mas que não lhes chegam, por um lado porque 

não estão assim direcionados e, por outro, dada à dificuldade que estes sujeitos têm de se inserir em 

algumas camadas da sociedade, já que são historicamente marginalizados e discriminados (MEDEIROS 

e LEITE, 2004). 
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Materiais e Métodos 

Foram realizados encontros iniciais nos 3 (três) Assentamentos de Reforma Agrária: 

Formiguinha, Pouso Alegre e Serra das Araras, município de Mineiros; com as comunidades para 

socialização do projeto. 

A equipe executora do projeto está realizando nas comunidades dos assentamentos as seguintes 

ações: 

1. Elaboração de um roteiro para a coleta de dados para a realização de um diagnóstico rápido 

participativo; 

2. Coleta de dados e informações junto aos membros dos assentamentos rurais por meio de: 

a) observação não-participante, trazendo informações inerentes ao foco da pesquisa, uma vez 

que o pesquisador imerge no universo do campo de pesquisa, possibilitando o registro de 

diversos fenômenos relevantes que não podem ser registrados por perguntas ou por 

documentos, porém sua observação e registro são importantes; 

b) conversas informais, que poderão ser registradas por gravações, filmagens e fotografias, após 

autorização prévia; 

c) entrevistas semiestruturadas que serão gravadas e/ou por meio de questionários, mediante 

visitas aos membros da comunidade; direcionando as informações a serem obtidas para uma 

determinada área ou assunto, propiciando qualidade às informações obtidas. Foram elaboradas 

pautas com arguições na busca de diagnósticos sobre a realidade sócio ambiental dos 

assentados, sob a perspectiva do resgate e preservação cultural e da biodiversidade 

3. Sistematização dos dados; 

4. Tabulação dos dados; 

5. Representação gráfica dos resultados; 

7. Preparação para a atuação em campo sob a supervisão do Coordenador do projeto; 

8. Atuação em campo sob a supervisão do Coordenador do projeto 

Foi realizada pesquisa, utilizando amostragem não probabilística a partir de questionário com 

perguntas de aspectos qualitativos e quantitativos. As entrevistas foram realizadas com todos 

assentados, 50 famílias, dos Assentamentos “Formiguinha”, “Pouso Alegre” e “Serra das Araras”, do 

município de Mineiros. A veracidade das informações foi creditada aos próprios pecuaristas, pois não 

foram confirmadas. 

No questionário foram abordados componentes relativos ao exercício de atividade dos 

assentados, especificamente para bovinocultores, questionou-se sobre: atividade econômica principal 

(criação de bovinos de corte ou de leite), sistema de manejo (extensivo, semi-intensivo e intensivo), 

espécies criadas (bovinos, bubalinos, caprinos, ovinos, suínos, equinos e aves), grupo genético de 

bovinos (Bos taurus taurus continentais, Bos taurus taurus britânicos, Bos taurus indicus, sintéticos, 

adaptados e compostos), práticas de melhoramento genético, taxa estimada de fertilidade das fêmeas 

bovinas, uso de escrituração zootécnica e assistência técnica. A entrevista foi realizada no primeiro 



semestre de 2015 pelos membros do Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Bovinocultura do 

curso de Medicina Veterinária da UNIFIMES – Centro Universitário de Mineiros. Como o Projeto está em 

andamento, a equipe executora está sistematizando os dados para posterior tabulação e representação 

gráfica visando a apresentação de sugestões em futuras reuniões com os assentados. 

 

Resultados e Discussão 

Essa proposta extensionista constitui-se um instrumento para o envolvimento de pequenos 

produtores em ações que visem a potencialização da produção pecuária em pequenas propriedades, 

dada a grande aceitação no momento da entrevista com todos respondendo aos questionários com 

prontidão, o que também foi relatado por França (2006), após aplicação de questionário similar para 

traçar o perfil dos produtores, características das propriedades, e qualidade do leite bovino nos 

municípios de esmeraldas e sete Lagoas, para elaboração de sua tese de doutorado. 

Observou-se por meio da participação dos assentados nas palestras, que muito tem-se 

contribuído para o desenvolvimento dos envolvidos e de suas localidades, o que pode ser observado 

pelas assistências realizadas in loco para atender à casos recorrentes de hipocalcemia pós parto em 

vacas leiteiras, avalição das áreas destinadas à maternidade, formulações de dietas adequadas a cada 

categoria animal. 

A equipe executora do projeto realizou os seguintes cursos modulares: Boas Práticas da 

Pecuária de Leite, abrangendo os temas: Manejo de bezerros ao nascimento, Boas Práticas de 

Vacinação, Brucelose e suas implicações: prevenção e consequências, Hipocalcemia em vacas leiteiras; 

(PARANHOS DA COSTA e SILVA, 2011); Boas Práticas da Pecuária de Corte, abordando os temas: 

Mercado da bovinocultura de corte, Instalações (QUINTILIANO et al., 2014), Vacinação, Manejo de 

bezerros ao nascimento (PARANHOS DA COSTA et al., 2012). Os próximos cursos programados serão: 

cursos de produção de bovinocultura de leite; cursos de produção de aves e suínos caipiras; curso de 

administração rural e desenvolvimento sustentável; e o curso de comercialização dos produtos oriundos 

da produção animal da comunidade. 

Outro fator a ser considerado é a disseminação do conhecimento pelos assentados em seus 

Assentamentos de origem, bem como em outras pequenas propriedades rurais da região, o que gerou 

atendimento a um caso de diarreia pós cirúrgica (cesariana) em uma propriedade próxima, o que 

minimiza a distância entre os centros de ciência e de tecnologia e os sujeitos que vivem no campo. 

 

Figuras 

 



 

Figura 1. Curso Modular Boas Práticas de Bovinos de Leite ministrado pelo coordenador do Projeto Prof. 

Dr. Vinício Araújo Nascimento. 

 

 

Figura 2. Curso Modular Boas Práticas de Bovinos de Corte, ministrado pela acadêmica Fabíola Ribeiro 

Oliveira, sob a orientação do Prof. Dr. Vinício Araújo Nascimento. 

 

Conclusões 



O conhecimento de dados sobre os Assentamentos de Mineiros-GO propiciaram trabalhos que 

contribuirão para o desenvolvimento socioeconômico e bem estar da população; proporciona 

metodologias de aplicação dos conceitos da pecuária sustentável em áreas de Cerrado, minimiza a 

evasão do trabalhador rural para centros urbanos pelos conhecimentos adquiridos nas ações 

extensionistas; e otimiza, ainda, as culturas, a produção e a reprodução animal, a administração rural e o 

desenvolvimento sustentável. 
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