
Título da oficina:  

Redes de trabalho: um caminho para construção do conhecimento sobre 
sustentabilidade. 
 
Evento: 

Congresso Brasileiro de Agroecologia 
CBA 2011 
Ética na Ciência: Agroecologia como paradigma para o desenvolvimento rural. 
 
Data: 
12 a 16 de dezembro de 2011 
 
Local: 

Centro de Eventos do Estado do Ceará – Fortaleza 
 
Data limite para envio da proposta: 
30 de junho de 2011 
 
Eixo temático: 

1- Agroecologia: conhecimento, tecnologias sustentáveis e políticas públicas. 
 
Público: 
Pesquisadores, extensionistas, professores, técnicos, estudantes, 
representantes de movimentos sociais e agricultores. 
 
Objetivos: 
- Solidificar o entendimento e a importância do uso de REDES para avançar na 
construção de conhecimento sobre sustentabilidade de agroecossistemas. 
- Mostrar a técnica de trabalho em rede como eficiente ferramenta para 
construção de conhecimento em agroecologia, valorizando os níveis científico e 
local. 
- Apresentar a construção de rede de trabalho como forma de apropriação de 
tecnologias adequadas, adaptadas no seu uso, para as famílias agricultoras. 
- Introduzir uma discussão prática sobre o uso de diferentes sistemas de 
comunicação para avançar no entendimento de uma agricultura sustentável. 
- Sedimentar a abordagem de avaliação de sustentabilidade, quanto a 
mobilização de atores e transparência na disseminação de resultados. 
- Apresentar e discutir a importância dos moderadores, administradores, das 
Redes de Trabalho. 
- Abordar a necessidade de moderação de conflitos, que são inerentes ao 
trabalho em Rede Social de Trabalho. 
- Entendimento do processo da comunicação, como referência no aprendizado 
participativo, no uso de novas tecnologias. 
 
 
Nome do Responsável: 

Verona, Luiz Augusto F.  
 
 
 



Equipe:  

José Ernani Schwengber  
Helvio Debli Casalinho (ou Ana Claudia Lima) 
Luis Mauro Santos Silva 
Luiz Augusto F. Verona 
Marina P. Arruda 
Sérgio Roberto Martins 
 
 
E-mail para contato: 
luizverona@epagri.sc.gov.br  
luizverona@yahoo.com 
 
 
Telefone para contato: 

49-33610600 
49-99178880 
 
 
Instituições: 
EPAGRI Chapecó – CEPAF Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar 
UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina 
UFPel – Universidade Federal de Pelotas 
UFPA – Universidade Federal do Pará 
EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
 
 
 
Conteúdo programático: 

-  Apresentação da experiência de dois anos da Rede Consagro. 
-  Relato de experiência na construção de Redes de trabalho com agricultores 
familiares no Sul do Brasil (Embrapa e Epagri). 
- Abordagem sobre a possibilidade de uso de ferramentas virtuais e presencias 
na construção de Redes de Trabalho (Geoprocessamento, Construção de 
páginas eletrônicas, redes sociais livres, Webinar, cursos online e presenciais,  
a participação como ponto fundamental, ...) 
- Estudos sobre o processo da comunicação na construção de trabalhos em 
Rede. 
- Discussão sobre moderação de conflitos inerentes ao trabalho de Rede. 
- Relato de experiências de construção de Rede de Trabalho (Siades, UFRGS 
e Epagri). 
 
 
 
Comentários e observações sobre a proposta de execução da oficina: 
 
Dinâmica de trabalho para a oficina – palavras do ano passado:  
 
a) Não se trata de apresentar os resultados dos trabalhos individuais. Isto 
poderia ser feito em outras modalidades (poster, apresentação oral, etc). Quem 
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assiste a oficina espera receber mais os elementos principais do processo em 
si mesmo, do que os resultados pontuais de uma determinada realidade. Ou 
seja, interessa mais saber como se contrói a análise, os limites, o "pulo do 
gato"; 
b) Teremos muito pouco tempo, o que é mais um motivo para sermos objetivos, 
concisos, efetivos; 
c) Será uma oficina em que não teremos tempo para exercícios com os 
assistentes, mas devemos preservar um bom tempo para que as pessoas 
levantem as principais questões. Ao mesmo tempo também não se trata de um 
curso.  
d) Uma alternativa seria de cada participante fizesse um resumo das principais 
questões metodológicas de seu trabalho: destacar pontos positivos e os pontos 
débeis: como poderia melhorar o processo; cada um teria um tempo para  
apresentar estas questões. 


