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Rede de trabalhos: um caminho para a construção do conhecimento sobre 
sustentabilidade. 
 
 
 Durante o VII Congresso Brasileiro de Agroecologia, ocorrido no período de 12 a 
16 de dezembro de 2011, realizou-se a oficina denominada “Redes de Trabalhos: um 
caminho para a construção do conhecimento sobre sustentabilidade”.  
 

Na coordenação das atividades da oficina participaram os seguintes 
profissionais:  
 

 Luiz Augusto Ferreira Verona (coordenador) - EPAGRI Chapecó – CEPAF 
Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar. 

 Sergio Roberto Martins – UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina. 

 José Ernani Schwengber - EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária. 

 Ana Claudia Rodrigues de Lima – UFPel- Universidade Federal de Pelotas. 

 Luis Mauro Santos Silva –UFPA -Universidade Federal do Pará. 
 
           O trabalho proposto na oficina foi organizado pela REDE CONSAGRO tendo 
como objetivo os seguintes pontos: discussão sobre a funcionalidade de redes e as 
ferramentas utilizadas, abordagem sobre suas contribuições para a construção de um 
mundo sustentável, identificação de pontos fortes e limitações de operacionalização de 
redes tanto do ponto de vista interno como de sua relação com outras redes. 
 
 A oficina iniciou com a apresentação do coordenador dos trabalhos (Luiz 
Augusto Verona)  o qual saudou os participantes, agradeceu a presença de todos, deu 
as boas vindas e propôs uma dinâmica para a condução da oficina que foi 
compartilhada e aceita pelos integrantes da oficina. 
 
          A dinâmica de trabalho proposta buscou a participação intensa de todos os 
presentes, estimulando as experiências individuais e coletivas sobre trabalho em rede. 
Para tanto foram organizados subgrupos de discussão com registro das principais 
questões trabalhadas e posterior apresentação como subsídio à discussão coletiva. 
 
          O trabalho iniciou com uma palestra do professor Sergio Martins, destacando a 
importância o reconhecimento da comunidade cientifica e da sociedade sobre os 
trabalhos em Rede, especialmente por seu poder sinérgico como resultado da 
interação entre as pessoas que compõe as redes. Foi enfatizada a importância das 
relações que se estabelecem nos trabalhos em rede, sendo estas mais relevantes que 
os próprios “nós” da rede uma vez que privilegia e promove a comunicação entre seus 
integrantes. Os atores sociais envolvidos nas redes são os protagonistas de todas as 
ações, se identificam e se reconhecem em torno de objetivos comuns, constroem sinais 
comuns de linguagem, estabelecem uma forma comum de comunicação. O aumento 
exponencial em âmbito global das redes sociais de relacionamento, mesmo com as 
interrogações ainda vigente sobre seus efeitos na sociedade, é uma demonstração 
concreta da sua força e capacidade de adesão. 
           
          A seguir o pesquisador Luiz Verona apresentou a experiência da Rede 
Consagro, desde sua formação em novembro de 2009, na cidade Curitiba (PR) por 
ocasião do Congresso Brasileiro de Agroecologia. Na continuidade de sua explanação 
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mostrou a estrutura da Rede Consagro, seus objetivos, a evolução de seus trabalhos, e 
citou alguns exemplos de atuação: projetos, atividades conjuntas com Universidades, 
relacionamento com outras Redes, etc.  
  
           Na abordagem, o pesquisador salientou que em um trabalho em Rede o 
principal são os atores e, por outro lado, a existência de conflitos é uma situação 
plenamente normal. Destacou ainda, o papel do moderador que, como administrador 
da rede, tem um papel primordial e está nele a função de provocar  interações entre os 
membros, identificando os pontos de interesse e procurando levar a discussão para 
fortalecer o alcance dos objetivos comuns. No relato da experiência, comentou sobre 
as diversas ferramentas que a Rede vem utilizando, muitas delas com base no uso da 
internet, mas destacou a importância dos contatos presenciais. Neste momento, foram 
citadas várias ferramentas, como o uso da página eletrônica, da plataforma para 
construção da rede social de trabalho e os diversos encontros presenciais (reuniões, 
seminários, cursos, oficinas, etc), que já foram realizadas desde a origem da Rede 
Consagro. 
 
            Outro ponto abordado foi a necessidade de entender o significado da 
sustentabilidade, estabelecendo um domínio comum de linguagem fruto de uma 
“episteme” cuja construção é a própria razão de ser da Rede Consagro. Destacou 
ainda a complexidade do tema e sua relevância no discurso atual, seja no campo 
político, científico ou dos demais segmentos da sociedade. Também abordou as 
dificuldades inerentes ao processo da construção do conhecimento sobre o assunto em 
pauta, devidos aos inúmeros sistemas de interesse presentes na sociedade e seus 
inerentes aspectos socioculturais. 
 
            Verona encerrou sua apresentação agradecendo a presença dos membros da 
Rede Consagro oriundos de várias regiões do Brasil, salientando que somente esta 
situação já era um indicador de que a Rede de Trabalho estava conseguindo alcançar 
os seus objetivos. 
 
            A última apresentação foi realizada pelo pesquisador da Embrapa José Ernani 
Schwengber, onde foi relatada a experiência na sua instituição, atuando como 
coordenador e membro, de uma Rede de Trabalho com Unidades de Referência. O 
pesquisador destacou pontos que fundamentam a importância do trabalho em rede, 
tais como: a longa experiência da EMBRAPA com trabalhos em rede (mais de 15 
anos), e continuidade no incentivo de projetos neste contexto; a situação dos 
agricultores no campo, cujo êxodo rural, principalmente dos jovens e das mulheres, 
leva as famílias a um isolamento, fazendo com que muitas vezes os agricultores não 
conhecem os seus vizinhos; o desenvolvimento da ciência moderna, que também 
provoca  isolamento devido  a uma especificação exagerada na realização das 
atividades, onde os agricultores não conhecem as instituições públicas, ONGs, etc,  
que realizam trabalhos de seu interesse; algumas vezes, desconhecem inclusive seus 
direitos e obrigações. O pesquisador finalizou sua apresentação valorizando o espaço 
para realizarem a troca de experiências entre os membros da oficina. 
 
            Após estas breves apresentações, foi dado início ao trabalho em grupo. De 
imediato, foram ressaltados os objetivos propostos a serem alcançados nesta oficina: 
 

 Solidificar o entendimento e a importância do uso de REDES para avançar na 
construção de conhecimento sobre sustentabilidade de agroecossistemas; 
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 Mostrar a técnica de trabalho em rede como eficiente ferramenta para 
construção de conhecimento em agroecologia, valorizando as contribuições 
acadêmicas  e as experiências das comunidades locais (não acadêmicas); 

 Apresentar a construção de rede de trabalho como forma de apropriação de 
tecnologias adequadas, adaptadas ao uso da agricultura familiar; 

 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, e demais 
integrantes  das redes de trabalho; 

 Abordar a necessidade de moderação de conflitos que são inerentes ao trabalho 
em rede; 

 Entendimento do processo da comunicação, como referência no aprendizado 
participativo, no uso de novas tecnologias. 

 
Logo após esta explanação, os grupos foram divididos. Na formação dos grupos e 

na seleção dos membros de cada grupo, foi sugerido que as pessoas trabalhassem 
com novos colegas e  em grupos de  5 a 6 pessoas. 

 
Como motivação para a discussão, foram colocados  alguns pontos principais para 

a reflexão coletiva: 
 

 Articulação da rede; 

 Necessidade de institucionalizar? Como fazer? 

 Métodos- Ferramentas; 

 Referencial teórico; 

 Continuidade? Custos,  orçamentos; 

 Como aprender a trabalhar em rede; 

 Sugestões, encaminhamentos futuros da rede. 
 
 
         Os facilitadores da oficina ainda abordaram a necessidade dos técnicos 
acompanharem as dinâmicas sociais provocadas pelas novas ferramentas de 
comunicação à exemplo das Redes Sociais na internet. Foi destacada a questão dos 
novos desafios pedagógicos na relação ensino-aprendizagem em função das formas 
atuais de comunicação serão muito diferentes em relação a um passado relativamente 
recente. 
 
         A este respeito os participantes observaram que na atualidade  as pessoas estão 
cada vez mais isoladas, e que estar em rede no computador não significa uma real 
interação. Foi destacada a necessidade de uma maior aproximação das pessoas a 
partir de objetivos comuns, temas integradores que dariam mais efetividade ao  
trabalho em rede. 
 
        O plenário também discutiu sobre o tema sustentabilidade, havendo consenso de 
tratar-se de um processo e, como tal, constituindo-se de um caminho e não de um fim. 
Nesse processo a interdisciplinaridade é de suma importância, fundamental para a  
construção do conhecimento e para o funcionamento de atividades em rede. O aspecto 
pedagógico das redes também foi abordado, com destaque para o papel da difusão e 
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da troca de informações. Outro ponto relacionado a importância das redes é seu papel  
no  diálogo com a sociedade  (movimentos sociais, instituições públicas e privadas, 
etc). Para o fortalecimento das redes também foi dado ênfase à importância da relação 
entre os participantes e do foco preciso visando objetivos comuns 
 
 Outro fator apontado como importante foi o papel da animação nas redes, que 
motivam os seus integrante a participar de encontros, elaborar projetos, concorrer à  
editais, e que ensejam a identificação de  afinidades e trocam experiências. Sua 
funcionalidade também se aplica no auxílio às instituições das quais os integrantes da 
rede  fazem parte, mobilizando ações individuais e coletivas.  
 
 Foi comentado sobre as limitações instituições quanto às ações de pesquisa e 
extensão, onde primeiramente há a divisão dos protagonistas em grandes grupos e só 
no fim do processo ocorre à sistematização e socialização do conhecimento gerado. 
Contrariamente a esta situação, as redes constituem-se em novas possibilidades, 
novas ideias, novos caminhos promotores de sinergia entre pessoas e instituições. 
 
 A Rede Consagro trabalha nesta direção, estimulando a trocas de informações, 
aproximando pessoas, fortalecendo ações individuais e coletivas, o que favorece o 
desenvolvimento de  atividades e estimula a busca de parcerias. Comentou-se também 
sobre as perspectivas futuras da Rede Consagro. No que pese os desafios, foi dado 
destaque  para os pontos convergentes de seus integrantes no que dia respeito a seu 
comprometimento com questões de interesse comum, especialmente as que dizem 
respeito a Agricultura Familiar, o agroecossistema como unidade de análise, e 
agroecologia como nova forma de manejo e um novo campo de conhecimento capaz 
de considerar  e dar respostas a multidimensionalidade das realidades locais. 
 

A Rede de Trabalho em Avaliação de Sustentabilidade está estruturada através 
de um sítio, hospedado na página da Universidade Federal de Pelotas 
(http://wp.ufpel.edu.br/consagro/) e uma página nas redes sociais com plataforma Ning 
(http://redesustentabilidade.ning.com/). Além da articulação presente nesses ambientes 
virtuais, a dinâmica da Rede também é feita através de encontros presenciais que 
possibilita a seus membros a troca de experiências. 
 

Os coordenadores da oficina também relataram a experiência da participação da 
Consagro no Fórum sobre a Agricultura Familiar, realizado na região de Pelotas-RS em 
agosto de 2011.  Através da participação das famílias agricultoras e de representantes 
de várias entidades governamentais e não governamentais (ONG’s), o fórum tem como 
objetivo mobilizar esforços acadêmicos e não acadêmicos para a construção de 
estratégias de sustentabilidade a partir do conhecimento local. Para tanto  foi criada  a 
rede de referência em agroecossistemas,  cuja base epistêmica  é a Agroecologia  e o 
foco de ação é a Agricultura Familiar  

 
Outra questão identificada como fundamental diz respeito aos métodos de 

Avaliação de Sustentabilidade, com destaque para s seguintes pontos: 
 

 Pontos fracos: dificuldade de acesso aos editais, moderação de conflitos entre 
integrantes (institucionais), disponibilidade de tempo no trabalho de 
moderadores e membros da rede; as dificuldades operacionais que limitam o 
numero de encontros presenciais.  

http://wp.ufpel.edu.br/consagro/
http://redesustentabilidade.ning.com/


 

5 
 

 Pontos fortes: a qualidade técnica do grupo, a motivação para as iniciativas 
individuais, editais que possibilitam o fortalecimento da rede;  

  
 Após os grupos terem discutido amplamente o assunto, seus representantes 
explanaram as principais questões identificadas que dizem respeito ao trabalho em 
rede, a saber:  
 

 Importância da relação existente entre as redes de trabalho; 

 Possibilidade de troca de informações, trabalho em conjunto, aproximação e  
articulação de pessoas;  identificação de linhas de pesquisas futuras,. 

 Fortalecimento do trabalho, necessidade de atrair mais pessoas, limites para 
viabilizar operacionalização; 

 Problemas para a institucionalização das redes e o perigo da burocracia 
dificultar o trabalho em parceria; 

 Necessidade de criar outras redes de trabalho e fortalecer as que existem. 

 Fortalecimento de pontos de conexão da rede, internos e externos, e suas 
interações.  

 Os participantes das redes representam as instituições e essas deveriam 
socializar o que ocorre na rede (promover sua visibilidade); 

 Importância dos encontros presenciais, gerando intercâmbio, troca de 
experiências e motivação para o trabalho em rede; 

 Produzir e/ou disponibilizar referencial teórico e necessidade de haver um 
nivelamento de conhecimento entre integrantes da rede. Cursos e informações 
constantes e atualizadas podem colaborar com este nivelamento de 
conhecimento; 

 Afinidade entre as pessoas, desprendimento e comprometimento; 

 Fazer acontecer: promover a interação entre as redes; 

 Trabalho junto aos agricultores envolvendo parceiros (agricultores, técnicos, 
pesquisadores, extensionistas, lideranças locais), promover integração e troca 
de informações entre agricultores; fomentar a pesquisa participativa, pesquisa 
ação; nivelamento de informações, capacitação;  

 Dar visibilidade na Rede sobre as interações entre parceiros, fortalecer o espírito 
de cooperação e fraternidade, compreender e respeitar a diversidade de 
pessoas (entender os desiguais); 

 Fomentar os encontros presenciais; papel das instituições no apoio aos 
integrantes da Rede facilitando a elaboração de projetos e sua execução. 

  
            No encerramento do trabalho da oficina, os coordenadores mencionaram a 
importância do trabalho em rede para a construção do conhecimento sobre 
sustentabilidade. Comentaram que as perspectivas e desafios levantados pelos 
participantes representam a realidade dos trabalhos em rede. Por fim, tanto os 
coordenadores como os participantes elogiaram o conteúdo da oficina e a maneira 
como a mesma foi conduzida. Os coordenadores se comprometeram em dar 
continuidade ao trabalho da oficina, enviando um relato sobre o que foi discutido e 
alimentando as discussões bem como estimulando atividades futuras. 
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Lista com o nome e e-mail dos participantes da oficina - “Rede de Trabalhos: Um 
Caminho para a Construção do conhecimento sobre Sustentabilidade”: 
 

Nome Instituição Email 

Aila Mendes UFPA aillamendes@hotmail.com 

Ana Caroline Neris 
Nogueira 

UFPA anacarolineneris@hotmail.com 

Ana Claudia R. de Lima UFPEL anacrlima@hotmail.com 

Andre Victor Sales 
Passos 

UFERSA x.andre.passos@hotmail.com 

Antonio Gabriel L. 
Pesque 

UFPA gabrielrpesque@gmail.com 

Araci Kamiyama SMA/SP aracik@ambiente.sp.gov.br 

Assunção Oliveira Cáritas Cabo Verde sunamarques@yahoo.com.br 

Carlos Alberto Loira  calfneto@hotmail.com 

Célio Haverroth EPAGRI celiohaverroth@yahoo.com.br 

Daniele C. S. Kazama UFSC dkazama@cca.ufsc.br 

Ernesto Alvaro Martinez CAPA ernesto.alvaro@gmail.com 

Ernesto Alvaro Martinez  ernesto.alvaro@gmail.com 

Fabiola Fernandes 
Schwartz 

UFSCAR/SP ses.consultoria@uol.com.br 

Fernanda C. W. Sindela UNIVATES fernanda@univates.br 

Fernanda Sanes UFPEL/EMBRAPA fernandasanes@gmail.com 

Francisco Geovanio S. 
Sabino 

UFCG geovanio_18@hotmail.com 

Greice de Almeida 
Schiavon 

UFPEL/SPAF greice_eco@hotmail.com 

Jorge Java de M. Paiva Cáritas Cabo Verde sunamarques@yahoo.com.br 

Jose Ernani 
Schwengber 

EMBRAPA jose.ernani@cpact.embrapa.br 

JosineideKaline da Silva IFRN neydinha-18@hotmail.com 

Ivo Motta  ivomotta@hotmail.com 

Leci Martins Menezes 
Reis 

IFRN – Campus 
Central Natal 

leci.reis@ifrn.edu.br 

Lirio José Reichert EMBRAPA Lírio.jose@cpact.embrapa.br 

Loyane Lima Feitosa UFPA loy_lima@hotmail.com 

Luiz Augusto F. Verona EPAGRI luizverona@epagri.sc.gov.br 

MarcianeFachinello UFFS marciane1929@hotmail.com 

Maria Agripina P. 
Rebouças 

IFRN agripina.reboucas@ifrn.edu.br 

Maria Catiany Nicário da 
Costa 

IFRN catianycosta@bol.com.br 

Nayara Pasqualotto UTFPR nay_nana@hotmail.com 

Ranielle Freire da Silva IFRN ranyfreire@hotmail.com 

Raquel T.M. de Souza UFSC raqueltsouza@hotmail.com 

Rodrigo S. do 
Nascimento 

UFCG casserengueufpb@hotmail.com 

Rubens Tesche EMATER-RS tesche@emater.tche.br 

Sergio Martins UFSC martinss@brturbo.com.br 

Simone Bianchini  EPAGRI simonebianchini@epagri.sc.gov.br 
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Valdenildo Pedro da 
Silva 

IFRN valdenildo.silva@ifrn.edu.br 

Wilson I. Godoy UTFPR godoyutfpr@gmail.com 
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