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Partilhando os Próximos Passos 
 

“Sistematização: assim vejo/vemos, assim quero/queremos!. Um instrumento, uma possibilidade; uma ferramenta 

apropriada e apropriável para recuperação e reflexão do viver compartilhado; que faz deste viver, objeto de 

investigação; espaço de discussão e aprendizagem (...) Sistematizar é predispor-se a circular, conscientemente ou 

inconscientemente, entre os limites do novo e do já vivido” Elza Falkembach (Sistematizando: Juntando casos, 

construindo vitrais) 

 

1. O que já fizemos? 

 

Desde setembro de 2015 a ABA-Agroecologia, por meio do projeto de Sistematização, vem 

realizando atividades com os Núcleos de Agroecologia das cinco regiões do país. O projeto 

busca analisar criticamente as práticas dos Núcleos (NEAs) e Redes de Núcleos (R-NEAs) de 

Estudos em Agroecologia através do processo de sistematização participativa de suas 

experiências. O desafio é extrair lições que apontem para o aprimoramento e ampliação da 

Agroecologia, além da proposição e reformulação de políticas públicas vinculadas à construção 

do conhecimento agroecológico e do aperfeiçoamento das chamadas públicas de Agroecologia.  

 

Durante os primeiros 14 meses de projeto foram realizadas diferentes atividades, entre as quais 

estão: a Oficina de Planejamento realizada em Belém no mês de outubro de 2015 após o 9º 

Congresso Brasileiro de Agroecologia (CBA); duas oficinas de Sistematização realizadas nos 

Encontros Regionais animados pela Rede de Grupos de Agroecologia do Brasil (REGA); os cinco 

Seminários Regionais de Sistematização de Experiências - Juti (MS), Sete Lagoas (MG), Castanhal 

(PA), Olinda (PE) e Lapa (PR), que mobilizaram cerca de 321 pessoas e de 111 Núcleos de 

Agroecologia e organizações regionais; o II Seminário Nacional de Educação em Agroecologia 

(SNEA) realizado em outubro de 2016, em Seropédica, reunindo 420 educadores, estudantes e 

profissionais; a participação em atividades da Comissão Nacional de Agroecologia e Sistemas 

Orgânicos de Produção (CNAPO); a análise dos materiais secundários produzidos pelos NEAs; a 

participação em reuniões promovidas pelos Ministérios com os coordenadores de NEAS, em 

Brasília; o apoio à construção do 10º CBA; a realização de encontros da Revista Brasileira de 

Agroecologia, e parceria na realização de atividades construídas pelos NEAs e R-NEAs (Caravana 

Territorial do Rio Doce, Caravana Agroecológica de São Paulo, Caravana Regional do Centro 

Oeste), além da produção de materiais de comunicação sobre agroecologia. 

 

Encerramos o ciclo dos cinco seminários regionais de sistematização definindo coletivamente os 

15 Núcleos de Agroecologia – das Universidades e IFs - que terão seus processos de 

sistematização acompanhados pela ABA-Agroecologia. Iniciaremos o ano de 2017 realizando a 

segunda etapa das ações previstas no projeto: as oficinas junto aos 15 NEAs, entre outras 

atividades definidas regionalmente!  

 

Para retomarmos nossos diálogos em cada região, gostaríamos de partilhar com vocês algumas 

orientações importantes para construção dessa próxima etapa que precisaremos contar o apoio 

e solidariedade de vocês.  

 

http://aba-agroecologia.org.br/wordpress/?page_id=2505
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2. Os 15 Núcleos de Agroecologia e os processos coletivos de sistematização 

 

➔ Durante os seminários regionais, foram definidos os 3 núcleos de cada uma das regiões 

brasileiras que participarão diretamente deste projeto e serão acompanhados pela ABA-

Agroecologia e/ou pelas redes locais (em alguns casos). Assim, contaremos com a 

participação direta de 15 NEAs de todas as regiões brasileiras. Esta decisão foi tomada 

em função das limitações operativas, financeiras e metodológicas relativas a execução do 

projeto, acordada durante a oficina de planejamento, realizada em Belém em 2015. Essa 

informação foi partilhada ao longo dos processos preparatórios e durante os Seminários 

Regionais, além dos vários documentos do projeto socializados com os NEAs; 

➔ Estes 15 NEAs construirão seu próprio processo de sistematização de experiências 

pelas suas próprias equipes. Assim, cada NEA definirá seu próprio percurso e o produto 

final esperado para a sistematização.  

➔ Para apoiar o processo de sistematização das experiências de cada um dos NEAs, a ABA-

Agroecologia acompanhará e apoiará a realização de uma oficina de sistematização e 

participará de reuniões virtuais de acompanhamento e produção de materiais (janeiro - 

julho de 2017). Para isso, os NEAs contarão com a presença de uma pessoa vinculada à 

coordenação do projeto e dos membros da direção ampliada da ABA nas regiões. Estas 

atividades serão custeadas por cada um dos 15 núcleos, como acordado durante os 

seminários regionais; 

➔ Caso seja de interesse, o núcleo a ser acompanhado pode se tornar antena de processos 

coletivos de sistematização, representando células aglutinadoras dos demais Núcleos e 

organizações parceiras da ABA/ANA em cada região que também tenham interesse de 

realizar processos de sistematização de experiências.  

➔ Poderão ser realizadas outras atividades como: oficinas de sistematização, coletas de 

dados, seminários e Caravanas, de acordo com as orientações metodológicas da 

sistematização de experiências propostas no âmbito deste projeto. 

➔ Importante: Sabemos que vários NEAs, além dos 15 definidos pelos Seminários 

Regionais, estão realizando frequentemente atividades de sistematização. Na medida do 

possível, essas atividades podem ser acompanhadas pela ABA-Agroecologia. Com a 

solidariedade e alteridade de vários NEAs e organizações parceiras, seja na partilha de 

recursos ou na integração de agendas e métodos de análise e trabalho, estamos 

conseguindo construir coletivamente resultados que transcendem o esperado pelo 

projeto e incidem sobre o fortalecimento das redes de agroecologia, e seus processos 

locais e regionais. 

 

3. Visita aos NEAs: Oficinas regionais de sistematização de experiências 

 

➔ O projeto propõe a realização de 15 oficinas de sistematização de experiências, sendo 

uma por núcleo, com, pelo menos, 2 dias de duração, com o objetivo de planejar e iniciar o 

processo de sistematização de cada NEA. As oficinas têm previsão para acontecer no 

período de janeiro a março de 2017; 

➔ A proposta é que participem dessas oficinas os componentes de cada NEA e seus 

parceiros que estarão envolvidos no processo de sistematização. Estas oficinas também 
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contarão com a participação da coordenação do projeto e outros representantes da ABA-

Agroecologia. Poderão participar destas oficinas outros Núcleos de Agroecologia e 

parceiros.  

➔ O papel da ABA-Agroecologia nesse processo será o de facilitar processos reflexivos, pois 

consideramos que cada NEA irá planejar e realizar sua própria sistematização.  

➔ Para organização das oficinas e demais atividades regionais, propomos realizar uma 

reunião por skype com os 3 NEAs de cada região, a coordenação do projeto e a direção 

da ABA-Agroecologia para propor encaminhamentos a nível local. A data da reunião será 

marcada previamente, e deverão acontecer no mês de dezembro de 2016; 

➔ Sugerimos a todos que sigam a matriz de sistematização construída pela diretoria da ABA 

em parceria com os núcleos. É possível priorizar alguns temas da matriz, de acordo com as 

demandas e interesses de cada NEA. Para a ABA, os principais temas são os processos 

educativos e as metodologias construídas e vivenciadas pelos NEAs, sendo esses eixos 

temáticos da matriz;  

➔ Apesar de não ser possível a ABA-Agroecologia se comprometer financeiramente com a 

execução de ações que não estavam previstas no projeto, apoia e incentiva a realização 

de outras atividades locais e regionais de sistematização, caso seja demanda.  Estamos à 

disposição para participarmos da construção dessas ações, autônomas e específicas a 

cada região, e podemos nos somar a estes esforços. 

 

4. Produto final – O texto de sistematização ou narrativa 

 

➔ Cada um dos 15 NEAs produzirá uma narrativa como resultado do seu processo de 

sistematização de experiência;  

➔ Será publicada uma edição especial da Revista Brasileira de Agroecologia, prevista para 

ser lançada durante o 10º CBA, dedicada as narrativas e textos produzidos pelos 15 NEAs; 

➔ Além do acompanhamento aos 15 NEAs, entendemos que todas as experiências 

(atividades, oficinas e produtos) de sistematização que forem realizadas e partilhadas 

conosco até junho de 2017 serão consideradas nas análises e produtos finais previstos; 

(OBS: acho que esse ponto ficou fora de lugar, pois não trata do produto final. Para onde 

pode ir?) 

➔ Outras atividades: Prevê-se um Seminário Nacional com o objetivo de partilhar e refletir, 

conjuntamente, sobre os dados/colheitas, o planejamento de produtos e a participação 

no 10º CBA. 

 

5. Cronograma: próximos passos 

 

● Novembro/Dezembro - 2016: Conclusão dos relatórios (Seminários Regionais e II SNEA), 

prestação de contas e 5 Reuniões Virtuais com as equipes de cada região; 

● Janeiro a Março - 2017: 15 Oficinas de Sistematização com os NEAs e Reuniões Virtuais1 

com os NEAs; 

                                                
1 Reuniões Virtuais dedicadas à partilha, estudo e troca de experiências sobre Sistematização.  
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● Março – Junho: Período de realização dos processos de sistematização tendo em vista o 

prazo final para entrega das narrativas (junho de 2016); 

● Julho – Agosto: Período previsto para a realização do Seminário Nacional com os NEAs (à 

confirmar); 

● Setembro: Partilha dos processos de Sistematização no 10º CBA em Brasília; 

● Outubro: Elaboração dos relatórios finais do Projeto de Sistematização; 

 

A previsão é que o projeto cumpra sua previsão inicial de 24 meses encerrando-se em outubro 

de 2017. Ainda aguardamos o retorno do CNPq sobre sua renovação.  

 

6. Seguimos em frente 

 

Reiteramos que o projeto nasceu do compromisso da ABA-Agroecologia em dar visibilidade 

às práticas e saberes construídos pelos Núcleos de Agroecologia. Compreender alguns dos 

múltiplos caminhos percorridos pelos NEAs e pelas Redes de NEAs na construção do 

conhecimento agroecológico vem sendo um desafio enorme e trabalhoso, mas igualmente 

encantador e prazeroso. Seguimos comprometidos com o objetivo de fortalecer a ABA-

Agroecologia e a Articulação Nacional de Agroecologia, em sua diversidade de configurações em 

cada uma das regiões.  

 

7. Partilhando a construção coletiva 

 

Os vídeos e textos produzidos por cada Seminário estão disponíveis: 

https://www.facebook.com/sistematizacaodeexperiencias/ 

http://aba-agroecologia.org.br/  

 

Canal do YouTube: 

https://www.youtube.com/channel/UCcPbso3v5eHt1MIHxEb9bgQ 

 

A biblioteca com alguns materiais de referência do Projeto: 

https://www.dropbox.com/sh/xilo3wqbipc9l10/AACJDLNP0c3s-bSh4iiXT6Qqa?dl=0 

 

8. Contatos 
 

Coordenação 
Irene Cardoso: irene@ufv.br 

Cristhiane Amâncio: cristhiane.amancio@embrapa.br 
Virginia Aguiar: mvirginia.aguiar@gmail.com 

 
Contato Bolsista: Natália Almeida | (22) 99918.3906 | sistematiza.aba@gmail.com 

 

 

https://www.facebook.com/sistematizacaodeexperiencias/
http://aba-agroecologia.org.br/
https://www.youtube.com/channel/UCcPbso3v5eHt1MIHxEb9bgQ
https://www.dropbox.com/sh/xilo3wqbipc9l10/AACJDLNP0c3s-bSh4iiXT6Qqa?dl=0
mailto:irene@ufv.br
mailto:sistematiza.aba@gmail.com
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Lista de NEAs – Indicados processos de Sistematização 
 

Região Estado Nome do Núcleo Instituição 

Centro Oeste Cuiabá MT Nucleo de Agroecologia da Baixada Cuiabana- NABAC 
Empresa Matogrossense de Pesquisa Assistência e 

Extensão Rural-EMPAER 

Centro Oeste Campo Grande MS 
Núcleo de Agroecologia, Pesquisa e Extensão Saberes 

Tradicionais do Mato Grosso do Sul 

Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão 

Rural - AGRAER 

Centro Oeste Goiania GO Gwatá / NAEC – Núcleo de Agroecologia e Educação do Campo Universidade Estadual de Goiás (UFG) 

Norte Humaitá AM 
Núcleo de Pesquisa e Extensão, Socioconomia e Agrecologia –

 Nupeas 
Universidade Federal da Amazônia (UFAM) 

Norte Palmas TO NEA Unitas Agroecológica Centro Universitário Luterano de Palmas  

Norte PA 

6 NEAs – Caravana de Sistematização 

NEAs Ajuri, Puxirum, UFRA - Capitão Poço, Paragominas, IF 

Castanhal, IFPA Maraba Rural, UNIFFESPA Marabá              

NEAs Noroeste do Pará 

Sudeste Belo Horizonte MG NEA QUE – Estudos em Agricultura Urbana Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

Sudeste Sorocaba SP NEA Apete Caapuã Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) 

Sudeste Santa Teresa ES NEA Iabatiba Instituto Federal de Ibatiba e IF Santa Teresa 

Nordeste Parnaíba PI NEA Cajuí Universidade Estadual de Piauí (UFPI) 

Nordeste Amélia Rodrigues BA NEA Trilhas Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) 

Nordeste Sumé Paraíba MECA Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

Nordeste Garanhus PE NEA Agrofamiliar Universidade Federal Rural de Pernambuco 

Sul Passo Fundo RS Núcleo de Estudos em Agroecologia Universidade de Passo Fundo (NEA/UPF) 

Sul Laranjeiras do Sul PR NEA Cantuquiriguaçu Universidade Federal da Fronteira Sul 

Sul Florianopólis SC 
Rede SAFAS – Rede de Sistemas AgroFlorestais Agroecológicos 

do Sul (SAFAS) 
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 

 
 


