Projeto “Sistematização de experiências, construção e socialização de conhecimentos: o protagonismo dos Núcleos e Rede
de Núcleos de Estudos em Agroecologia das universidades públicas brasileiras”.

Anexo 1 - Matriz de Sistematização das Experiências
Temas Gerais
Temas Transversais

1. Processos
educativos
dos núcleos

2.
Metodologias
de
participação

1. Ações e Práticas

1.1

2.1

3,1

4.1

5.1

6.1

7.1

8.1

9.1

2. Princípios

1.2

2.2

3.2

4.2

5.2

6.2

7.2

8.2

9.2

3. indissociabilidade
Inter/transdiciplina
ridade

1.3

2.3

3.3

4.3

5.3

6.3

7.3

8.3

9.3

1.4

2.4

3.4

4.4

5.4

6.4

7.4

8.4

9.4

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

7.5

8.5

9.5

1.6

2.6

3.6

4.6

5.6

6.6

7.6

8.6

9.6

1.7

2.7

3.7

4.7

5.7

6.7

7.7

8.7

9.7

1.8

2.8

3.8

4.8

5.8

6.8

7.8

8.8

9.8

4. Território
5. Resultados/
Avaliações e
Impactos
6. Comunicação
7. Cultura
8. Referências
Teóricas e
Inspirações

3.
Equipes/
Atores/
Parcerias

4. Diversidades/
Etnicidades

5.
Agrobiodiversidade/
Bens Naturais

6.
Gênero

7.
Juventudes

8. Saúde

9. Políticas
Públicas

1

Perguntas Geradoras:
Atenção: onde lê-se NEA, considera-se também RNEA ou CVT.
1. Processo educativo do núcleo (CVT ou rede de núcleos)
1.1. Quais as principais áreas de atuação do núcleo, suas principais ações e práticas?
1.2. O núcleo (ou R-NEA, CVT) adota metodologias participativas? Se sim, como e
por quê?
1.3. Como se dá a trans/interdisciplinaridade e indissociabilidade nas ações do
núcleo (ou R-NEA, CVT)?
1.4. Qual/is o/s território/os de atuação do núcleo?
1.5. Como o núcleo registra e organiza as ações construídas e os resultados
obtidos?
1.6. Quais as estratégias/métodos de comunicação interna e externa do núcleo?
1.7. Como o núcleo procura articular e ou visibilizar os aspectos culturais em suas
atividades?
1.8. Quais as referências da literatura que apoiam as metodologias utilizadas pelo
núcleo?
2. Metodologia(s) utilizada(s) pelo núcleo
2.1. Como as metodologias utilizadas contribuíram para o processo de
aprendizagem individual e coletiva?
2.2. Por que o núcleo foi criado?
2.3. A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão estiveram presentes no
núcleo? Como?
2.4. Qual é a concepção de território utilizada pelos protagonistas do núcleo? Ela
contribuiu para os aprendizados dos participantes?
2.5. Quais as relações existentes entre as atividades do NEA e os processos
produtivos e organizativos (destaque: relações de cooperação e a geração de
autonomia). Em que proporção essas relações ocorrem internamente no NEA?
2.6. A comunicação foi utilizada como uma estratégia de aprendizagem do núcleo?
Como e por quê?
2.7. Como a cultura local foi incorporada nos processos de aprendizagem do
núcleo?
2.8. Quais são os marcos teóricos e os principais referenciais bibliográficos
acionados para a formação pedagógica no núcleo?
3. Parcerias/Atores
3.1. Quais os principais parceiros e ou atores do núcleo? Por que foram escolhidos
estes parceiros?
3.2. Quais princípios orientam as relações com os atores/parceiros do NEA
(dialogicidade, autonomia, horizontalidade...)?
3.3. Como os parceiros contribuíram para a trans/interdisciplinaridade e
indissociabilidade? O trabalho é construído em rede?
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3.4. Quais são as principais organizações e atores no(s) território(s) onde o núcleo
atua?
3.5. São feitas avaliações envolvendo os atores parceiros nos territórios? Se sim,
como?
3.6. Quais as formas de comunicação com os parceiros e outros atores atuantes
no(s) território(s)?
3.7. As parcerias construídas contribuíram para a reflexão sobre a relação entre
agroecologia e cultura?
3.8. Quais os referenciais teóricos utilizados para apoiar as opções de trabalho em
parceria?
4. Diversidades/Etnicidades
4.1. Considerando a diversidade de povos e comunidades, do campo e da cidade,
quais são os principais povos e ou comunidades envolvidas com o núcleo? O que as
diferenciam?
4.2. As diversidades e etnicidades são consideradas como princípio do NEA? Por
quê?
4.3. Como se dá a trans/interdisciplinaridade e indissociabilidade nesta/s
temática/s?
4.4. Quais as percepções sobre as diversidades e etnicidades no/s território/s?
4.5. Como é a atuação do núcleo em relação as diversidades e etnicidades?
4.6. Existem estratégias de comunicação direcionadas ao diálogo com as diferentes
etnicidades? Quais são?
4.7. Aponte as diversidades culturais presentes nas atividades e como elas
fortaleceram a identidades étnicas.
4.8. Quais os referenciais teóricos utilizados para apoiar as opções de trabalho com
as diversidades e etnicidades?
5. (Agro)biodiversidade, solos, água e demais “Recursos” Naturais
5.1. Quais as ações desenvolvidas pelo núcleo tratam da (agro)biodiversidade, água
e solo? Outros bens naturais estiveram presentes nas ações do núcleo? Quais?
5.2. Quais os principais motivadores para trabalhar com estes temas?
5.3. Como se dá a trans/interdisciplinaridade e indissociabilidade no trabalho da
agrobiodiversidade, água e solo e demais bens naturais?
5.4. Quais as percepções da biodiversidade, solo e água e demais bens naturais
no(s) território(s)?
5.5. Quais os principais resultados/impactos de sua ação em relação a
(agro)biodiversidade, solo e água e demais bens naturais?
5.6. Como os resultados das ações com esta temática foram
divulgados/comunicados com os parceiros e público geral?
5.7. Quais as relações entre cultura e o manejo da agrobiodiversidade, solo e água e
demais bens naturais foram identificadas?
5.8. Como os referenciais teóricos utilizados dialogam com o tema da
agrobiodiversidade, solo, água e demais bens naturais?
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6. Gênero
6.1. As ações desenvolvidas tratam da questão de gênero? Se sim, quais?
6.2. As ações fortaleceram o princípio adotado pelos movimentos agroecológicos
de que “sem feminismos não há agroecologia”? Como?
6.3. As ações trans/interdisciplinaridade e de busca da indissociabilidade
fortaleceram a equidade de gênero?
6.4. Como é percebida a questão de gênero no(s) território(s)?
6.5. Quais os principais resultados/impactos no que se refere as questões de
gênero o NEA alcançou?
6.6. Existem formas de comunicação direcionadas ao diálogo com as mulheres e
sobre a questão de gênero? Quais são?
6.7. Quais os aspectos culturais enfraquecem ou fortalecem as relações de gênero
entre os atores e parceiros do NEA? Por quê?
6.8. Como os referenciais teóricos do feminismo embasam as ações de gênero de
do NEA?
7. Juventude
7.1. Quais jovens estão envolvidos com o núcleo? Como é este envolvimento?
7.2. O núcleo trabalha com os princípios da autogestão e autonomia dos
estudantes? Se sim, como as ações são desenvolvidas para assegurar tais
princípios?
7.3. As ações com a juventude são realizadas de forma trans/interdisciplinaridade e
procurando a indissociabilidade? Como?
7.4. Qual é a percepção da questão da juventude no(s) território(s)?
7.5. Quais os principais resultados/impactos alcançados com a juventude? De que
forma?
7.6. Existem estratégias de comunicação direcionadas ao diálogo com a juventude?
Quais são?
7.7. Quais os aspectos culturais enfraquecem ou fortalecem as relações com a
juventude? Por quê?
7.9. Quais os referenciais teóricos utilizados para apoiar as opções de trabalho com
a juventude?
8. Saúde
8.1. Quais as ações desenvolvidas tratam da questão da saúde?
8.2. Quais princípios orientam o trabalho sobre a saúde?
8.3. Como se dá a trans/interdisciplinaridade e indissociabilidade nas ações
relacionadas à saúde?
8.4. Quais as percepções sobre saúde no(s) e dos território(s)?
8.5. O núcleo contribuiu para melhorar a percepção entre a relação entre alimento
saudável e saúde? Como?
8.6. Existem estratégias de comunicação direcionadas ao diálogo sobre saúde?
Quais são?
8.7. Quais os aspectos culturais e ou mudanças culturais contribuíram para uma
melhor ou pior saúde nos territórios? Por quê?
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8.8. Quais os referenciais teóricos utilizados para apoiar as opções de trabalho com
a saúde?
9. Políticas Públicas
9.1 Quais políticas públicas estão sendo acessadas e/ou estudadas/identificadas
pelo núcleo?
9.2 Por quê a NEA atua com essas políticas públicas?
9.3. Como se dá a trans/interdisciplinaridade e indissociabilidade nesta(s)
temática(s)?
9.4. Quais políticas públicas incidem no(s) território(s) de sua atuação?
9.5. Quais os principais resultados/impactos das políticas públicas
acessadas/identificadas/estudadas pelo núcleo? Quais as principais avaliações e ou
demandas em relação a estas políticas?
9.6. Existem estratégias de comunicação direcionadas ao diálogo sobre as políticas
públicas? Quais?
9.7. Quais políticas públicas fortaleceram ou enfraqueceram os laços culturais no
território?
9.8. Como os referenciais teóricos dialogam com suas reflexões sobre as políticas
públicas?
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