
Memória da segunda reunião das entidades representantes dos agricultores 
familiares  
 
Data  
Chapecó – SC, 19 de julho de 2012. 
 
Local 
CETREC - Epagri Chapecó 
 
Participantes:  
Camila Sabadin (Unochapecó), Celio Haverroth (Epagri - UFSM), Diva Vani 
Daitos (APACO), Luiz A. Verona (Cepaf - Epagri), Marciane Fachinello (Bolsista - 
UFFS), Marcio M. Gonçalves (UFFS), Marisa Biali Corá (Bolsista - UTFPR), Olavo 
Ghedini (Ascooper), Olidemar Luzzi (Herança Viva, agricultor), Raquel T. Modesto 
de Souza (Bolsista - UFSC), Sandra Bergamin (Cooperfamiliar), Sergio Roberto 
Martins (UFSC - UFFS), Silmar Hemp (Cepaf - Epagri), Valdecir (Agricultor, Pato 
Branco – PR), Vagner Lopes (Unochapecó).  
Lista de presença, com telefone para contato, em anexo.  
 
A reunião teve início com Luiz Verona apresentando brevemente a Rede 
Consagro e o projeto de Rede com recursos financeiros do edital Repensa, assim 
como o contexto e objetivos desta segunda reunião do grupo. Foi ressaltado que 
o estudo, realizado no projeto de rede, vem identificando uma série de pontos de 
destaque (como as problemáticas da água, comercialização, manejo 
agroecológico, organizações dos agricultores, ...) e que a Rede Consagro pode se 
constituir um espaço para o diálogo visando o trabalho conjunto acerca dos 
problemas e oportunidades levantados. 
 
Sergio Martins realizou um resgate dos principais pontos tratados na reunião 
anterior, realizada no dia nove de maio deste ano, ciando as experiências e 
anseios dos agricultores, e citou possíveis temas que ainda devem ser tratados 
no âmbito das reuniões da Rede. Ressaltou as questões conceituais, ética, 
entrega de resultados dos trabalhos aos agricultores. Outro ponto bastante 
salientado foi com relação a participação da Rede no próximo Congresso 
Brasileiro de Agroecologia (CBA 2013), sendo que a realização de uma oficina e a 
participação de agricultores podem ser planejadas e viabilizadas. A ampliação e 
fortalecimento da participação de agricultores no Congresso é uma preocupação 
inclusive da ABA, de forma que a Rede pode contribuir. 
 
Em seguida, Diva Daitos destacou a importância do alcance de soluções técnicas 
e concretas de questões que estão sendo discutidas há muito tempo (sementes, 
certificação e produtos para alimentação escolar). Salientou que é necessário 
avançar e mostrar caminhos, alcançando uma participação efetiva no 
encaminhamento de ações junto ao poder público. Ainda apontou a necessidade 
de assistência técnica e de projetos de longo prazo/ projetos estruturantes que 
possam acompanhar o processo de transição dos agricultores. Finalmente, deixou 
claro que precisamos concretizar nossos trabalhos e não ficarmos em apenas 
mais uma reunião.  
 



Olidemar Luzzi ressaltou que a participação do agricultor depende de identificar 
apoio na Rede. Muitas vezes falta tempo para participar de reuniões e para se 
organizar, neste termos o trabalho da Rede Consagro torna-se um ponto 
extremamente importante.  
 
Olavo Ghedini citou iniciativas do governo, politicas públicas, de apoio à 
agricultura familiar e as dificuldades para superar entraves de legislação, com 
destaque a questão da transgenia (exemplo da contaminação do milho pipoca por 
transgênicos, entre outras experiências). Também frisou a importância de 
identificar como as instituições assumem as iniciativas individuais destacadas na 
Rede, sendo necessário identificar e canalizar os grandes temas com outros 
espaços (institucionais, redes e outros). Ressalta que não devemos repetir ações 
e que o contato com outras redes é fundamental. Ainda destacou, há necessidade 
de não pretendermos resolver tudo, mas agirmos com eficiência. 
Olavo ainda destacou que não resolveremos todos os problemas, mas todos os 
“gargalos” devem ser conhecidos, analisados, e caminharemos no de concreto 
que poderemos realizar. 
 
Celio Haverroth reforçou os objetivos da Rede, como sendo um conjunto de 
esforços – sinergismos e a importância da UFFS para a região. Destacou, por um 
lado, a correlação entre as aspirações da agricultura familiar com os princípios da 
Agroecologia e, por outro, a dificuldade de institucionalização da Agroecologia na 
Epagri. Como encaminhamento da Rede junto à Epagri, foi sinalizada a 
participação de técnicos para mobilizar agricultores para ações em Agroecologia. 
Salientou a necessidade de  
 
Vagner Lopes explanou sobre as ações da extensão na Unochapecó, como o 
trabalho com cooperativas, os recursos de assistência social (tem que ser 
canalizados para bolsas de alunos). Comentou a possibilidade de trabalhos com 
grupos de professores de outras áreas que não agronômica e tentativa de 
concorrer a diversos recursos financeiros disponíveis na Unochapecó.  
Com relação ao fórum, o professor Vagner destacou que não deve ser 
governamental e sim um espaço público, e salientou  a questão de limitação de 
recursos financeiros.  
Considerou que a Rede pode dar suporte às iniciativas de formação acadêmica 
(Escola de Formação Camponesa).  
Finalizou que existe a necessidade de ações de curto, médio e longo prazo, e de 
distintos âmbitos (curto prazo: nível local, agricultor; longo prazo: nível político 
âmbito estadual, federal); agricultor deve ser responsabilizado por algumas ações. 
Levantou a ideia de que a Rede ser o espaço de discussão (espaço Fórum). 
 
O professor Sergio retomou a palavra, destacando que entende os desânimos, já 
que quem pauta a agricultura é o Agronegócio, a luta é desigual e os espaços 
estreitos. Mas também cabe valorizar os esforços em cursos para construir algo 
novo, neste sentido diversas iniciativas no Brasil se tornam exemplo para outros 
países. Destacou ainda, a importância da dinâmica dos acontecimentos e as 
relações entre ações individuais, coletivas. Hoje tem mais de 100 iniciativas em 
formação acadêmica em Agroecologia. Saliento que a Agroecologia ainda está 
em processo de construção, sendo discutido o campo de conhecimento, suas 
ações com os movimentos sociais, atividades agrícolas em geral. Comentou 



sobre a diversidade do nosso país, tornando-se indispensável a sistematização de 
experiências que vem sendo feita pela Rede Brasileira de Agroecologia. 
Destacou, ainda, os seguintes pontos: 
O papel da Rede: principal função de sinergia, mas com poder limitado. Pode 
atuar mais diretamente com sua capacidade de unir esforços, canalizar demandas 
e respaldar projetos: exemplo de sucesso no âmbito da formação acadêmico e do 
apoio nas soluções técnicas, mas não tem como dar conta de todos os desafios. 
Formação e capacitação: projetos; ambiente de conhecimento; há editais em 
curso: grupos que apresentem projetos com respaldo da Rede Consagro; Escola 
de Formação Camponesa (sugestão do Olavo); 
Canalização de demandas junto às politicas públicas: instituições (sugestão do 
Célio) 
Canalização de demandas e reforço das ações em curso por outras redes e 
organizações (ex.: ABA agroecologia, ANA, etc.); demandas por soluções 
técnicas; 
Concluiu colocando em pauta algumas questões: 
Qual o papel da Rede Consagro com relação às entidades representantes dos 
agricultores familiares? Seria como fórum? Espaço para reunião, discussão, 
formulação de propostas, encaminhamentos? Seria necessária a 
institucionalização? Como seria dado o reconhecimento dos órgãos financiadores 
reguladores do setor, frente a este espaço?  
 
Sandra propôs construir a Rede como espaço de discussão na Região Sul e 
colocou a necessidade de definir papeis: universidade, movimentos sociais, 
propostas de trabalho junto às organizações em que estamos vinculados. 
Exemplo UFFS (Erechim): Curso de Agroecologia e Desenvolvimento Regional 
Integrado. Está faltando a articulação entre o conhecimento que está sendo 
gerado pelo agricultor e disseminar junto com o conhecimento acadêmico. 
Planejamento estratégico dentro da Rede (para definir papéis e estabelecer 
ações). 
 
Marcio destacou a importância da Rede como espaço de articulação, ainda que 
não tenha resultado material tangível. 
 
Valdecir reforçou a falta de assistência técnica também no que diz respeito a sua 
realidade, no Paraná e sugeriu a divulgação da Rede e das reuniões na mídia. 
 
Ao final da reunião foram estabelecidos encaminhamentos para dar continuidade 
ao tratamento dos pontos identificados, sendo eles os seguintes. 
 
Encaminhamentos: 
1- Educação como ponto básico de nosso trabalho (rede). Apoio à construção do 
conhecimento, reconhecimento da interação entre os vários tipos de 
conhecimento, e participação em edital aberto para solidificarmos o trabalho da 
Rede. Os professores Vagner Lopes e Marcio Gonçalves irão estudar a 
possibilidade de participação dos editais que estejam abertos com projetos que 
atendam as aspirações do grupo. 
2- Planejamento estratégico, com trabalho de oficina, para concretizar a definição 
dos papéis dentro da Rede Consagro e desta com o público externo (fórum, 
órgãos financiadores, cooperativas, empresas, ..). Ficou definido que esta oficina 



será o próximo encontro deste grupo, previamente marcado para 24 e 25 de 
outubro de 2012. Devemos discutir se a Rede Consagro deve representar as 
aspirações dos Agricultores Familiares, diretamente, em um local específico, 
região Sul, ou se deve servir de apoio para alguma inciativa,  como um Fórum das 
associações dos agricultores familiares. O grupo considera que a 
institucionalização não é importante, mas a “personalidade - caráter” deste grupo 
deve ser claro e organizado, que possa ser identificado pelos líderes, um 
“autorreconhecimento” como um grupo social. 
3- O grupo decidiu apoiar a organização do VIII Congresso Brasileiro de 
Agroecologia, com participação de agricultores da região sul. O conselho da Rede 
Consagro irá enviar documento para a organização do próximo congresso. 
4- Silmar Hemp e Luiz Verona irão buscar demandas de grupos organizados 
sobre trabalhos com agroecologia para o Estado de Santa Catarina, e 
apresentarão aos dirigentes a Epagri. 
5- Os projetos, em construção ou em andamento, que este grupo tiver com 
trabalhos de agricultura familiar - Agroecologia, devem passar por este espaço. 
6- Todo o assunto pendente, com dúvidas, deve ser levado ao conselho da Rede 
Consagro. 
 
Sendo o que havia para relatar, assinamos este documento. 
 
 
 
 
Sergio R. Martins                                                              Luiz Verona 
Coordenador Rede Consagro                                          Moderador Rede 
Consagro 


