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APRESENTAÇÃO

Este Manual proporciona aos profissionais de Ciências Agrárias – Engenheiros
Agrônomos, Engenheiros Agrícolas, Engenheiros Florestais, Engenheiros de
Pesca, Médicos Veterinários, Zootecnistas e de carreiras afins – instrumentos
metodológicos e operacionais para que planejem, organizem e executem com
êxito eventos de capacitação técnica com produtores rurais. O material foi
desenvolvido no âmbito da Disciplina de Extensão Rural do Curso de
Agronomia do Centro Universitário Filadélfia – UNIFIL, Londrina/PR, como
apoio pedagógico aos acadêmicos de quinto ano.
O principal objetivo do Manual é o de aumentar a eficiência das capacitações
oferecidas a produtores rurais por meio da otimização dos procedimentos
utilizados no processo, desde o planejamento até a avaliação final.
Toda capacitação deve provocar nos participantes a reflexão sobre o conjunto
de informações, em contraposição com o que cada um conhece e pratica. Deve
aumentar a capacidade de análise, avaliação e interpretação de fenômenos e
fatos, aumentando a consciência crítica de cada participante para a
compreensão exata dos problemas e das variáveis condicionantes do seu
entorno, para uma tomada consciente de decisões.
A primeira parte do Manual é composta por elementos teóricos envolvendo a
capacitação, tais como a comunicação e a pedagogia, cuja leitura é
recomendável a todos os que o consultam.
A segunda parte do Manual é composta pela descrição dos principais
elementos metodológicos e operacionais envolvidos em cada modalidade de
evento de capacitação, os quais podem ser consultados individualmente, sem
seguir necessariamente a ordem em que são apresentados. Por isso, alguns
dos aspectos apresentados se repetem nas diferentes modalidades de evento.
Todas as orientações, recomendações e sugestões apresentadas neste
Manual, apesar de essenciais para o êxito de programas de capacitação, são
de cunho geral; neste sentido, dependendo de circunstâncias específicas de
cada situação de trabalho e capacitação, elas podem sofrer ajustes.
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Tudo que é natureza
é arte que desconheces;
Tudo que é acaso
é direcionamento que não podes ver;
Tudo que é discordância
é harmonia não compreendida;
Tudo que é mal parcial
é bem universal.
Alexander Pope, 1734.
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1. INTRODUÇÃO
A capacitação técnica com produtores rurais talvez seja a mais rica e nobre
entre as funções de competência dos profissionais das Ciências Agrárias.
Ela é rica porque se trata de um processo interativo extremamente positivo
para as comunidades de produtores, assim como para os profissionais. Da
mesma forma que o profissional pode contribuir para o desenvolvimento
intelectual, o empoderamento e a autonomia dos produtores e dos demais
membros de uma comunidade rural, ele pode vivenciar e aprender com as
experiências em situações diversificadas e desenvolver uma grande
capacidade para transitar e oferecer soluções viáveis, ajustando necessidades,
experiências e ciência.
A capacitação também é nobre porque contribui para que os produtores
analisem, avaliem e reflitam sobre suas necessidades, limitações, potenciais e
oportunidades e caminhem em direção à autonomia para gerir suas vidas, para
tomar decisões corretas, para melhorar os seus processos produtivos e os
seus padrões de vida.
Se bem planejado e executado, um programa de capacitação com
produtores apresenta efeitos positivos duradouros e multiplicativos.
Para Olinger (2010), os processos educativos à família rural, mediante a
troca permanente de informações entre profissionais e produtores constituem
em verdadeiro intercâmbio de culturas e devem ser parte integrante e
indissociável da Extensão Rural.
Embora a capacitação faça parte – ou deveria fazer – da rotina diária de um
profissional de Ciências Agrárias, por meio da comunicação direta e individual
com os produtores, eventos de capacitação grupais, a fim de promover um
intercâmbio mais amplo de ideias e ações nas comunidades rurais, também
devem ser parte do trabalho desses profissionais.
A comunicação e capacitação individual, embora eficiente do ponto de vista
técnico, é pouco eficiente do ponto de vista operacional. Em um evento grupal,
mais produtores podem beneficiar-se ao mesmo tempo, por meio da interação
produtor-técnico e produtor-produtor.
Eventos de capacitação grupal constituem atividades pedagógicas e de
comunicação, onde conceitos, metodologias e procedimentos nestes dois
temas necessitam ser observados e considerados no planejamento e
execução.
Muitos eventos de capacitação não alcançam os resultados esperados
devido à ocorrência de falhas pontuais ou recorrentes, tais como:
»

Evento de capacitação “solto”, não identificado entre as necessidades
dos produtores e não inserido em um plano de trabalho com a
comunidade onde ele se realiza; como consequência, não se promove
atividades concretas na fase pós-evento e muito do que foi discutido ou
proposto se perde no esquecimento.

»

Modalidade de evento não condizente com os objetivos estabelecidos
para a capacitação, gerando desinteresse, desconforto, insatisfação ou
dúvidas.
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»

Falhas ou problemas de comunicação na fase de preparação ou durante
a execução do evento.

»

Métodos pedagógicos inadequados, que não protagonizam a
participação dos produtores, a análise, avaliação e interpretação de seus
conhecimentos e experiências.

»

Falta de coerência ou falta de compatibilidade entre os objetivos
propostos para a capacitação e o perfil do público participante.

Entre as funções inerentes à formação profissional em Ciências Agrárias, a
organização e execução de eventos técnicos orientados ao melhoramento das
competências dos produtores rurais para tomar decisões trata-se de tarefa
rotineira e essencial. Por isso, todo profissional de ditas carreiras deve possuir
as competências (conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes)
necessárias para organizar e realizar estas tarefas com eficiência, para que as
capacitações alcancem os objetivos que se esperam delas.
Embora não sejam tarefas complexas, escolher a modalidade de evento
tecnológico mais adequado a cada caso, assim como organizá-lo e executá-lo,
para que seja eficaz em seus propósitos, requer planejamento e cuidados nos
detalhes.
Para Díaz e Pereira (2012) a aprendizagem é um processo qualitativo na
qual a pessoa capacitada deve estar mais bem preparada para novas
aprendizagens, constituindo-se em um processo de transformação estrutural da
inteligência. Deduz-se então que, um produtor capacitado deve estar mais bem
preparado para desenvolver-se com autonomia, inclusive para aprender mais.
Cortella (2014) salienta para o significado de compreensão; ele vai além de
entender e saber; representa envolvimento e inclusão. É o significado de
compreensão que deve ser perseguido em um programa de capacitação.
Este Manual traz informações e sugestões para a organização e execução
das modalidades mais frequentes de eventos de capacitação tecnológica com
produtores rurais:









Curso
Palestra
Oficina
Reunião Técnica
Dia de Campo (Dia Demonstrativo)
Visita Técnica (Excursão Técnica)
Campanha
Feira Tecnológica

2. PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS E DE COMUNICAÇÃO
Embora, os conceitos pedagógicos e de comunicação envolvidos em uma
capacitação a produtores rurais sejam importantes, complexos e até
controversos, não é o propósito neste item uma abordagem aprofundada sobre
o tema, visto que há literaturas clássicas disponíveis, mais amplas ou mais
específicas e que merecem ser consultadas, por exemplo, (FREIRE, 1979;
9
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FREIRE; NOGUEIRA, 1989; ANDREOLA, 1998; BERBEL, 1998; FREIRE,
2007; DÍAZ; PEREIRA, 2012).
No entanto, para delinear os métodos e procedimentos pedagógicos e de
comunicação, que visam melhorar os processos de compreensão dos
conteúdos tratados em eventos de capacitação a produtores rurais, é
importante ter em consideração os aspectos discutidos a seguir. Apesar de que
cada caso possa apresentar contornos específicos, alguns princípios
pedagógicos e de comunicação são gerais e se mostram recomendáveis na
interlocução com produtores rurais.
Perfil do grupo a ser capacitado
Embora as respostas do cérebro humano e a apreensão de conhecimentos não
sejam processos lineares, ao contrário, a neurociência tem comprovado de que
se trata de processos altamente complexos e individualizados, em uma
capacitação é importante ter em conta o perfil do grupo com que se trabalhará,
por três motivos principais:
» A apreensão de novos conhecimentos se assenta sobre a base de
conhecimentos prévios (PRADO; RAMIREZ, 2011; DÍAS; PEREIRA, 2012);
Portanto, para maior operacionalidade e eficácia nos debates em uma
capacitação, é desejável que os membros do grupo manejem um nível
similar de conhecimentos e experiências prévias.
» As sessões de capacitação grupal com produtores rurais, apesar de serem
processos planejados e sistematizados, frequentemente são limitadas em
tempo e não são contínuas; portanto, há uma necessidade de otimização
no aproveitamento do tempo e de redução de lacunas de aprendizagem
entre uma sessão e outra.
» As necessidades do grupo podem ser definidas com maior precisão,
evitando que temas importantes não sejam tratados, assim como, que
temas conhecidos ou já tratados, sejam repetidos.
Portanto, os métodos e estratégias pedagógicas, assim como o conteúdo a
ser trabalhado em uma capacitação dependem do perfil do grupo participante.
Neste sentido, não deve haver capacitações iguais para grupos de produtores
com perfis diferentes.
Algumas das variáveis mais importantes para delinear o perfil de um grupo
de produtores rurais são descritas adiante. Em situações específicas, outras
variáveis podem ser consideradas.
Grau de escolaridade:
A capacidade de um grupo para compreender e assimilar informações
apresentadas e discutidas em uma sessão de capacitação depende do grau de
escolaridade de seus indivíduos. As capacidades do indivíduo, tais como ler e
escrever, realizar operações matemáticas, ainda que simples, analisar e avaliar
informações e situações, realizar associações e deduções, compreender o
10
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entorno e suas influências, são funções ligadas ao seu grau de escolaridade,
ainda que não se trate de relações diretas e lineares.
O anterior não significa que indivíduos pouco escolarizados não possam
apresentar excelente desempenho em capacitações, porém indica que as
linguagens, os métodos e os materiais de capacitação devem ser diferentes e
apropriados para grupos com diferentes graus de escolaridade. Quanto mais
baixo o grau de escolaridade do grupo, as formas de linguagens visuais e
sobre objetos reais devem prevalecer sobre mensagens escritas, por exemplo.
O componente teórico deve ser tratado de maneira simples e objetiva, apenas
para sustentar o desenvolvimento e a compreensão dos aspectos práticos.
Cortella (2014) salienta para a importância da imagem no processo de
compreensão.
Neste aspecto, cabe recordar que o Censo Agropecuário realizado em 2006
(IBGE, 2009), a maioria absoluta dos produtores rurais brasileiros (81,3% entre
os homens e 83,1% entre as mulheres) possuem grau de escolaridade até o
ensino fundamental incompleto. Destes, 23,6% entre os homens e 31,0% entre
as mulheres não leem e não escrevem. Embora, de lá para cá, as expectativas
são de melhoria, os números absolutos ainda continuam alarmantes.
Faixa etária:
Ainda que seja muito arriscado generalizar sobre o comportamento padrão de
produtores rurais em relação às suas faixas etárias, os produtores mais jovens
tendem a um comportamento mais curioso e receptivo em relação a inovações
e oportunidades que os produtores pertencentes às faixas etárias maiores,
embora os mais jovens apresentem menor experiência e habilidades que seus
pares mais idosos.
Esta tendência, associada ao fato de que os produtores brasileiros
pertencentes às faixas etárias menores possuem maior grau de escolaridade
(IBGE, 2009), possibilita que a comunicação e os métodos pedagógicos com
jovens sejam mais intensos e dinâmicos.
Habilidades e experiência:
As habilidades e as experiências desenvolvidas ao longo dos anos como
produtores rurais e como cidadãos são extremamente enriquecedoras em uma
capacitação, nos debates e propostas que emanam em um processo de
produção intelectual coletivo.
Os produtores mais experientes geralmente possuem uma consciência
crítica mais desenvolvida, são mais analíticos e argumentam com muito mais
conhecimento de causa. Por isso, eventos de capacitação a este perfil de
produtor exigem maior consistência técnica dos organizadores e métodos
pedagógicos que permitem o afloramento destas experiências, o intercâmbio,
assim como a demonstração prática e a possibilidade de comparação entre
opções ou propostas.
Trabalhar com produtores experientes sem dar-lhes a possibilidade de
interação de suas ideias e propostas “é como tentar encaixar uma peça
estranha em um jogo de quebra-cabeça já montado”.
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Perfil econômico e social dos produtores:
Os problemas, necessidades, propostas de solução, recomendações ou
tecnologias que se discutem em uma capacitação com produtores rurais estão
diretamente relacionadas a algumas características dos participantes, tais
como: expectativas econômicas e sociais; capacidade de gestão dos
produtores versus complexidade das soluções disponíveis; estrutura agrária,
em termos de dimensões das propriedades e modalidade de posse da terra;
estrutura de uso, qualificação e disponibilidade de mão de obra; capacidade de
investimentos para fazer frente a possíveis soluções ou inovações, entre outras
características essenciais.
Prado e Ramirez (2011), citando outros autores, abordam a importância de
se considerar a lógica de vida das famílias rurais, a qual motiva a lógica de
tomada de decisões no processo produtivo: uma seria a lógica da produção
baseada nos princípios da subsistência do grupo familiar; a outra seria a lógica
de produção para atender o mercado. Para cada perfil econômico e social, os
temas, conteúdos e opções de solução aos problemas enfrentados podem ser
totalmente diferentes, podem requerer adaptações ou sofrer restrições em
função da inadequação.
Sistema de produção e padrão tecnológico praticado:
O conteúdo que se apresenta e se debate em uma capacitação só faz sentido
para os participantes se está ajustado às condições de produção do grupo, aos
tipos de culturas ou de criações, aos métodos e formas de produzir, às
tecnologias utilizadas, aos problemas que enfrentam, entre outros aspectos
que são próprios de cada sistema de produção.
Acesso a diferentes meios de comunicação e informação:
Os meios de comunicação, bem como o acesso da população a cada tipo de
mídia são muito diversificados na atualidade. Embora os meios de
comunicação e informação em muitas comunidades rurais do Brasil ainda
sejam limitados, as mídias eletrônicas têm avançado rapidamente. Pesquisa da
Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio (ABMR&A, 2015),
indica que 39% dos produtores brasileiros acessam a Internet, mas a Televisão
e o Rádio ainda são os meios massais que se mantêm como dominantes entre
este público, com 95% e 70% de acessos, respectivamente.
A mesma pesquisa realizada em 2009 mostrava que 85% dos produtores
rurais também recorrem a Folhetos informativos para acessar informação.
Conhecer o perfil dos participantes de um evento de capacitação em relação
ao acesso que possuem aos diferentes meios de comunicação, sejam eles
meios massais ou meios dirigidos, pode ajudar a definir procedimentos
operacionais e metodológicos, materiais pedagógicos e estratégias de
comunicação e linguagem nas fases anteriores e pós-evento.
Humanização do processo de capacitação
Quando se capacita deve-se tomar em conta que o sujeito da ação é o produtor
rural e não o coordenador, o instrutor ou as inovações tecnológicas. Não há
12
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verdadeira aprendizagem e muito menos educação se o produtor rural for
tomado como mero receptor de mensagens (FREIRE, 1979).
Neste sentido, não deve haver inovação tecnológica apenas pela tecnologia
mesmo, como forma de transformação ostensiva e falsamente modernizadora
dos processos produtivos. Ao contrário, as informações e as inovações devem
atender as necessidades humanas, contribuir para eliminar os entraves,
minimizar as ansiedades e as dificuldades do grupo a ser capacitado.
Assim, a postura correta do organizador de uma capacitação é a de garantir
os meios, métodos e procedimentos para que os produtores sejam atores no
processo, suas necessidades e propostas sejam debatidas e transformadas em
ações, e que a lógica do grupo para tomar decisões seja respeitada. O instrutor
cumpre um papel de facilitador para que as conclusões e tomadas de decisão
ocorram.
As capacitações realizadas como um amontoado de informações, muitas
vezes desconectadas da realidade, necessidades e prioridades dos produtores
participantes costumam não apresentar efetividade em termos de
aprendizagem, aceitação e utilização dos conteúdos. Enfim, tais capacitações
não são de utilidade, a não ser para compor relatórios institucionais meramente
quantitativos.
Interatividade com e entre os participantes
Parte-se do princípio que os produtores possuem conhecimentos, experiências
e percepções que não podem permanecer “escondidas” nos processos de
capacitação. Elas devem ser expostas, debatidas e tomadas em consideração.
A partir delas é que se deve construir novos conhecimentos e propostas de
ação.
A interatividade em um evento de capacitação, por meio de um processo de
comunicação dialético, permite que os produtores se sintam valorizados em
seus aportes e que a capacitação não se trata de uma via de mão única, onde
um profissional orienta e os demais apenas ouvem.
Portanto, quem coordena, modera ou facilita um processo de capacitação
deve “dar ouvidos” aos produtores e tomar em conta as suas considerações,
como forma de enriquecer o conteúdo que está sendo debatido e as propostas
elaboradas a partir do debate. Díaz e Pereira (2012) relatam várias
experiências pedagógicas em que os métodos interativos de ensinoaprendizagem superam métodos mais verticalizados entre instrutor e alunos.
Participação dos produtores rurais
São os produtores e suas famílias que enfrentam, sentem e sofrem com os
problemas em suas propriedades, sistemas produtivos e comunidades; são
eles os que tomarão as decisões sobre necessidades de mudança. Portanto, é
fundamental que participem da elaboração e construção de uma nova situação,
para que possam sentir-se como seus mentores e atores.
Os profissionais são assessores técnicos, apoiam a análise, a avaliação e a
interpretação de situações, sugerem e recomendam caminhos, mas não
decidem propriamente sobre nada. É ingênuo pensar que determinada
recomendação será acatada apenas pelo fato de ser uma boa recomendação e
vir de um profissional conceituado.
13
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Portanto, quem decide deve participar da construção de uma proposta
tecnológica em uma capacitação.
É importante ressaltar que a participação só é efetiva quando as propostas
de ação realmente incorporam aspectos da realidade, os problemas,
inquietudes e prioridades, assim como, os pontos de vista dos produtores
rurais. A mera presença em uma capacitação ou a existência de um tempo
consignado para uma sessão de perguntas e respostas não significa
necessariamente um processo participativo.
Comunicação produtor – produtor
Em qualquer modalidade de capacitação é muito apropriado fomentar, por meio
de instrumentos e dinâmicas grupais, a comunicação entre os produtores. A
troca de informações, percepções e posicionamentos entre eles é muito útil
para o processo de aprendizagem, confiabilidade, aprimoramento tecnológico
ou adoção de novas tecnologias. Produtores costumam confiar mais em seus
pares do que nos profissionais.
Se o profissional desenvolve experiências práticas com alguns produtores de
uma comunidade e proporciona que estes as intercambiem com os demais em
sessões de capacitação, pode representar uma estratégia poderosa de
mudança.
Uso de linguagem compatível com o perfil do grupo
A linguagem que se utiliza em capacitações deve ser compatível com o
potencial de compreensão e com as limitações de cada grupo.
Tomando como base o perfil modal do produtor rural brasileiro (IBGE, 2009),
recomenda-se que a linguagem utilizada em programas de capacitação guarde
as seguintes características gerais:
» Simples e clara, sem a utilização de termos pouco comuns ao grupo.
» Concisa e precisa, com informações substanciais ao que está sendo
tratado, sem informações inúteis, ilações ou “achismos”.
» Afirmativa, com pouco espaço a situações ou posições condicionais,
dúbias, que deixam dúvidas sobre o que se debate.
» Prática, visual e real, devendo prevalecer a observação sobre objetos,
fenômenos e fatos. As informações abstratas são mais difíceis de ser
compreendidas pelos produtores.
No entanto, é importante ressaltar que não se trata de introduzir na
linguagem caricaturas, figuras ou palavras acaipiradas, com alusões que
podem soar ofensivas ao público do meio rural.
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Preferência ao uso de linguagem visual e real
Independente do perfil do grupo, o provérbio “ver para crer” se aplica
perfeitamente à maioria dos produtores rurais. Quando uma informação de
qualquer natureza (comportamento de plantas, animais ou produtos, processos
e resultados, etc.) pode ser materializada na prática, observada, tocada,
sentida ou experimentada pelos produtores, o nível de compreensão aumenta
radicalmente. Eles podem avaliar e ponderar a informação segundo as suas
próprias percepções, experiências e conhecimentos, refletir sobre a utilidade e
ajuste às suas condições, para então tomar decisões baseadas em
circunstâncias mais precisas. Cortella (2014) chama a atenção para a
importância da imagem na compreensão: “a imagem é síntese, expressa com
vigor a capacidade de alargar a compreensão”.
Comparação
Talvez não haja variável mais expressiva na comunicação para a
aprendizagem que a possibilidade de comparação entre duas ou mais
situações.
A comparação costuma ser poderosa; por meio dela, os produtores podem
realizar as suas observações, avaliar e julgar as diferenças ou as similitudes. A
comparação estampa e concretiza uma situação.
Boas comparações costumam permanecer “gravadas” no cérebro por muito
mais tempo, o que ajuda os produtores rurais no processo de apreensão de
conhecimento e de tomada de decisões.
Análise de problemas reais
Se a metodologia de capacitação incorpora o tratamento de problemas reais
dos participantes, o nível de atenção, participação e aprendizagem tendem a
aumentar, e muito. Ao tratar de aspectos prioritários, tanto mais significativa se
torna a capacitação.
Paulo Freire, em vários de seus ensaios e artigos, enfatiza a necessidade de
significação dos processos de aprendizagem. Talvez não haja forma de dar
mais significado a uma capacitação que a de tratar um tema que faça parte do
cotidiano ou que aflige a vida dos participantes.
Para Díaz e Pereira (2012), entre os pontos chaves para a aprendizagem,
estão: a necessidade de resolver um problema, a curiosidade para
compreender suas causas e soluções, assim como as tentativas de ação para
solucioná-lo.
Capacitação como parte de um Plano de Trabalho
Todo processo de capacitação com produtores rurais, em qualquer
modalidade, deve ser parte integrante de um plano de trabalho da comunidade,
orientado pelos profissionais.
O evento de capacitação em si, não deve constituir-se em uma atividade
isolada, não sistemática, desligada ou separada de outras atividades de
Assistência Técnica e Extensão Rural.
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Ao contrário, a capacitação deve ser delineada a partir de uma necessidade,
de uma lacuna de conhecimentos para realizar determinada atividade ou ação,
identificada na fase de diagnóstico e estabelecida pela própria comunidade em
seu plano de trabalho.
O Método SOMA (ALBUQUERQUE, 2000) preconiza a sistematização,
objetividade, monitoramento e avaliação como elementos essenciais da
capacitação. Estes elementos só podem ser desenvolvidos se a capacitação é
parte de um plano de trabalho estruturado.
Em síntese, um evento de capacitação deve ser planejado para atender a
necessidades identificadas e terminar com uma série de compromissos
mínimos de parte a parte, entre produtores e organizadores. Algumas questões
devem estar claramente respondidas ao final de uma capacitação:
I.

Quantos e quais produtores experimentarão com os novos
conhecimentos em suas propriedades? Quais ações estes
produtores desenvolverão?

II.

O que a instituição organizadora fará no período pós-evento para
dar continuidade ao processo, apoiando os produtores na
aplicação adequada dos novos conhecimentos?

III.

Quais os métodos e ações sistemáticas que serão desenvolvidas
para que estas experiências sejam observadas e avaliadas pelos
demais produtores do grupo?

De não ser assim, grande parte das informações apresentadas, debatidas e
decisões tomadas em um evento de capacitação se perde no esquecimento. A
capacitação é inócua como um instrumento de transformação, de
empoderamento das pessoas e de desenvolvimento rural.
Duração do evento
Sessões de capacitação com produtores rurais devem ser de curta duração,
para que eles mantenham a atenção e a capacidade de análise e compreensão
dos temas que estão sendo apresentados e debatidos. Em eventos longos, o
cansaço e a dispersão são inevitáveis.
No entanto, dependendo da modalidade de evento, a duração pode
estender-se; porém, um aspecto importante a ser respeitado é a disponibilidade
de tempo dos produtores, ditada pela dinâmica das tarefas diárias comuns
entre o grupo em questão. Sobretudo na agricultura familiar, o produtor tem
que dividir seu tempo entre as atividades na propriedade e a capacitação;
nestes casos, capacitações longas, que ocupam grande parte do dia, ou
realizadas a grandes distâncias, praticamente eliminam a possibilidade de
participação de muitos produtores.
3. ESCOLHA DA MODALIDADE DE EVENTO DE CAPACITAÇÃO
Cada modalidade de evento tecnológico possui certas características de
formato, comunicação e métodos pedagógicos. Assim, uma modalidade pode
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ser mais adequada que outra em situações específicas, em função dos
objetivos e resultados que se pretendem alcançar com a capacitação.
Neste item são apresentadas as principais funções e alcances que as
diferentes modalidades de evento possibilitam.
Curso
O formato de Curso é adequado quando se deseja que os produtores
conheçam uma nova atividade de forma completa. Geralmente, os
conhecimentos anteriores e a experiência do grupo de produtores no tema a
ser tratado são poucos ou inexistentes. Por isso, a natureza de um Curso é
formativa.
Por exemplo, para se discutir sobre a possibilidade de uma nova cultura ou
tipo de criação em uma localidade ou executar um procedimento novo de
trabalho em um sistema de produção, podem requerer horas ou dias de
debates, reflexão, aprendizagem e desenvolvimento de habilidades. Nestes
casos, o Curso se mostra como a modalidade de capacitação mais apropriada.
Quando se trata de um tema longo, que requeira mais tempo que o
recomendável para sessão única, como medida pedagógica, o Curso pode ser
sequenciado cronologicamente e modulado em diferentes etapas. A modulação
pode dar-se fazendo coincidir o conteúdo teórico de cada módulo com a
respectiva etapa de execução prática a campo.
Um Curso pode ser composto por aulas teóricas interativas, aulas práticas
de campo, oficinas para debates, proposições e elaboração de planos de
trabalho, assim como por visitas técnicas, onde outros produtores experientes
no tema do Curso podem interagir e compartilhar seus conhecimentos,
habilidades e percepções.
Palestra
A Palestra é uma modalidade de evento de capacitação de curta duração,
utilizado com o objetivo de atualizar os conhecimentos dos produtores rurais
sobre um tema específico. A Palestra tem um cunho mais informativo do que
formativo, na medida em que o seu conteúdo geralmente não inclui o
tratamento de conhecimentos básicos no tema; espera-se que os produtores
rurais que participam de uma Palestra já trabalhem e conheçam minimamente
sobre o tema tratado. De não ser assim, a modalidade mais adequada de
capacitação seria o Curso.
Embora seja o formato de evento mais utilizado em capacitações, do ponto
de vista pedagógico e de comunicação, a Palestra é o mais pobre deles, com
deficientes níveis de interatividade e participação dos produtores rurais,
limitadas possibilidades de utilização de linguagem visual e real. A preferência
por este formato de evento provavelmente está ligada à facilidade de
organização e de execução, à rapidez com que pode ser executado e aos
custos relativamente baixos.
A duração de uma Palestra a produtores rurais não deve ultrapassar a 60
minutos, incluída uma sessão de questionamentos e respostas. Recomenda-se
que o tema tratado seja específico e haja recomendações claras, objetivas e
com valor de uso pelos produtores.
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Oficina
A Oficina é uma modalidade adequada de evento de capacitação quando entre
os objetivos estão: realização de diagnósticos, debate sobre situações
problemáticas e prioridades de ação, elaboração ou avaliação de planos de
trabalho, desenvolvimento de habilidades, entre outras atividades.
Na Oficina, os participantes, em processo coletivo, devem executar ações e
produzir resultados (análises, avaliações, propostas, ações práticas, etc.).
Trata-se de um formato de evento muito útil e rico como processo
pedagógico e de comunicação porque permite a participação, interatividade e
comunicação plena entre os produtores rurais. Por suas características, a
Oficina também pode ser planejada como parte de um Curso ou como
atividade posterior a uma Palestra, enriquecendo estes eventos.
A Oficina é mais flexível em termos de variabilidade do perfil do público
participante e de temas tratados; um bom mediador pode organizar a Oficina
em grupos de trabalho, de tal forma que a heterogeneidade existente entre os
participantes se reduz dentro de cada grupo.
Reunião Técnica
A Reunião pode ser utilizada com vários objetivos, entre eles o de capacitação.
Com tal propósito, trata-se de um evento orientado à discussão de ações
específicas, para um número reduzido de participantes e tempo curto de
duração.
Por seu caráter de simplicidade organizativa, baixo custo e rapidez de
convocatória, a reunião é muito apropriada para que o profissional “afine” as
ações do plano de trabalho com pequenos grupos de produtores, sane dúvidas
e divergências, corrija rumos e estabeleça protocolos específicos de ação.
A Reunião geralmente é um evento que permite boa participação dos
presentes, assim como a interatividade entre eles.
Dia de Campo (Dia Demonstrativo)
O Dia de Campo é uma modalidade de evento utilizada para mostrar e
demonstrar (BATISTA et al., 1977), por meio da comparação, o comportamento
de tecnologias no ambiente real, desde que se trate de inovações tecnológicas
comprovadas para o respectivo Domínio de Recomendação1.
Nesta modalidade de evento os produtores podem observar e avaliar os
resultados da tecnologia que se está propondo, comparando-a com a
tecnologia em uso. Por isso, constitui-se em um poderoso instrumento de
comunicação e capacitação, porque possibilita o “ver para crer”.
É óbvio que a execução de um Dia de Campo pressupõe o planejamento,
instalação e condução prévia de parcelas ou áreas demonstrativas, muitas
delas por meses ou anos, dependendo do tema e da tecnologia a ser
demonstrada.

1

Grupo de produtores que guarda características ambientais, econômicas, sociais, produtivas
e tecnológicas relativamente homogêneas para o qual se podem uniformizar recomendações
técnicas.
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Visita Técnica (Excursão Técnica)
A Visita Técnica, também denominada de Excursão Técnica ou simplesmente
excursão (BATISTA et al., 1977), é uma modalidade de evento de capacitação
muito apropriada para mostrar a um grupo de produtores algo que esteja em
funcionamento real (não demonstrativo), manejado por um produtor com perfil
similar ao dos visitantes.
Na Visita Técnica, a interatividade entre o produtor anfitrião e os produtores
visitantes, assim como, a possibilidade de observação e avaliação in-loco de
algo em funcionamento real constituem os pontos fortes da comunicação.
A Visita Técnica pode, em certas circunstâncias, substituir o Dia de Campo;
ela requer menos trabalho e apresenta o “caráter de realidade” de forma mais
expressiva, embora não haja a possibilidade de comparação, lado a lado, como
no Dia de Campo. Na Visita Técnica a comparação é abstrata, por conta do
que cada participante traz em sua memória, sobre o seu próprio sistema
produtivo.
No entanto, é necessário que se conheça muito bem o caso a ser visitado,
principalmente, se representa um bom exemplo de uso e manejo correto
daquilo que se pretende mostrar como oportunidade ou possibilidade. Pode ser
uma tarefa muito difícil a um profissional tentar desdizer ou corrigir
posteriormente uma informação dada de maneira incompleta, distorcida ou
equivocada por um produtor que foi considerado como um exemplo.
A Visita Técnica, por suas características e bondades, pode ser utilizada
como complemento metodológico a uma Palestra ou Curso.
Campanha
A Campanha é uma modalidade de evento em que uma sequência de
atividades educativas sobre determinado assunto são desencadeadas (BIASI,
1986). Na Campanha se deseja que uma informação atinja a totalidade do
público alvo em tempo limitado, geralmente para executar uma ação de grande
amplitude e importância, que requer grande participação coletiva para que se
mostre efetiva. Por exemplo, uma campanha de vacinação, uma campanha
para evitar perdas na colheita, uma campanha de conscientização para o bem
estar animal ou uma campanha para o uso racional de água.
A Campanha não é propriamente um evento de capacitação, embora
geralmente inclua em sua programação eventos mais específicos, tais como
palestras, cursos ou oficinas. Estes eventos servem como apoio e se
caracterizam como atividades prévias às ações práticas da Campanha.
Na Campanha, dependendo da sua amplitude, utilizam-se meios de
comunicação de massa como televisão, rádio, jornais, redes sociais ou
materiais menos abrangentes, tais como cartazes e panfletos, em se tratando
de campanhas ao nível comunitário.
A Campanha possui um tempo determinado, geralmente incluindo o seu
lançamento e divulgação, manutenção das informações em mídia, preparação
e execução da atividade-fim e avaliação e divulgação dos resultados.
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Feira Tecnológica
Esta modalidade costuma receber também outras denominações: Exposição
Agropecuária, Exposição Feira, Show Rural, Show Agropecuário, entre outras.
Com variações de propósitos, de produtos e de cunho organizativo, a Feira
Tecnológica é um mostruário tecnológico, onde os produtores rurais podem
observar inovações e “pescar” tecnologias que talvez sejam apropriadas a eles.
De maneira geral uma Feira Tecnológica inclui:
»

Exposição, julgamento e venda de animais de diferentes espécies, com
ênfase no melhoramento genético dos rebanhos.

»

Exposição e venda de insumos, equipamentos, máquinas, produtos e
serviços.

»

Exposição e promoção de produtos e tecnologias elaboradas por
produtores e suas organizações (produtos artesanais ou micro indústria
familiar).

»

Programação de eventos técnicos menores e mais específicos, tais
como Palestras, Cursos, Oficinas e Demonstrações.

»

Diversão e entretenimento.

Embora a Feira Tecnológica possa incluir efetivamente em sua
programação, eventos técnicos de capacitação, seu objetivo mais evidente é o
de atuar como mostruário e uma central de negócios.
Sua grande deficiência como evento tecnológico e de capacitação é a
generalidade do público participante e a indefinição dos domínios de
recomendação. Além disso, há sempre o risco de dispersão física e mental
provocada pela diversidade de objetivos e de atividades comuns nesta
modalidade de evento.
4. OBJETIVOS DE UM EVENTO DE CAPACITAÇÃO
A definição clara do objetivo de um evento de capacitação é extremamente
importante para o seu planejamento, execução e obtenção de resultados
eficazes (AZOFEIFA; DERCKSEN, 1997). Muitos eventos fracassam porque
não possuem objetivos bem definidos, não se sabe com clareza para quem e
porque o evento está sendo organizado. A partir daí, não se sabe exatamente
aonde se quer chegar, se escolhe mal a modalidade de evento, se equivoca
em sua estratégia pedagógica e de comunicação; os resultados, em termos de
utilização do que foi apresentado e discutido, geralmente são pífios.
Portanto, antes de colocar-se a organizar um evento de capacitação, a
convidar o público e os instrutores ou facilitadores, responda claramente, pelo
menos, as seguintes questões:
» O tema abordado é uma necessidade identificada nos diagnósticos
realizados no seio da comunidade?
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» Para quem a capacitação está dirigida? Para qual tipologia de produtor?
Para qual domínio de recomendação?
» O evento é parte de um plano de trabalho com os produtores envolvidos?
» O que se pretende com o evento? Aonde se quer chegar com a sua
realização?
» Qual o conteúdo técnico que necessita ser abordado, em termos de
abrangência e profundidade?
» Quais os resultados que se espera obter em termos de ações dos
produtores participantes? O que se planeja realizar com os produtores
participantes no período pós-evento?
» Qual estratégia pedagógica e de comunicação é a mais adaptada e que
modalidade de evento é a mais adequada ao caso?
Uma vez que se define o objetivo do evento, há que redigi-lo corretamente,
pois o seu enunciado deve ser parte importante do material de divulgação
(convite, cartaz, carta circular, anúncio em rádio ou jornal, etc.).
O enunciado do objetivo no material de divulgação deve deixar claro ao
produtor se o evento se ajusta às suas necessidades de atualização técnica e
se ele é do seu interesse.
Assim, o objetivo de um evento de capacitação técnica deve trazer
indicações sobre:
O tema

Qual será o tema tratado no evento?
Deve estar descrito de maneira clara, direta e concisa.

O problema

Qual será o problema abordado no evento?
Para o problema abordado, os participantes do evento podem
esperar debates, informações e recomendações úteis.

O domínio de
recomendação

Para onde, para quais condições ambientais e para quais
sistemas de produção as recomendações do evento
estarão dirigidas? Para qual perfil de produtor rural?
O produtor que se enquadra nas condições descritas se
sentirá convidado ou incluído como público alvo do evento.

Assim, ao estabelecer o objetivo para um evento de capacitação técnica se
recomenda enunciar:
(1)

Exemplo:
Debater com os produtores familiares de caprinos Boer da região
da Serrinha (o domínio de recomendação) estratégias de
alimentação para melhoramento da qualidade de carcaças (o
tema das inovações e o problema subentendido).
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(2)

Exemplo:
Debater com os produtores de soja transgênica do Município de
Brejeiro Mirim (o domínio de recomendação) sobre o manejo
integrado da buva resistente ao glyphosate (o tema e o
problema).

Com objetivos definidos e divulgados desta maneira, o produtor saberá
identificar com maior precisão se o tema da capacitação é do seu interesse e
se o problema e as condições de entorno são similares às suas. Se ele
comparece à capacitação é porque provavelmente houve uma identificação
positiva da situação e as chances de aproveitamento efetivo das informações e
inovações aumentam consideravelmente.
Os objetivos poderiam ainda ser usados como componentes do título do
evento. No primeiro exemplo o título do evento poderia ser:
(1)

OFICINA
Alimentação para melhoramento da qualidade da carcaça de
caprinos Boer em pequenas produções da região da Serrinha.

(2)

PALESTRA
Manejo integrado da buva resistente ao glyphosate em lavouras
de soja transgênica no Município de Brejeiro Mirim.

Nestes mesmos casos, seria muito mais difícil aos produtores identificarem
coincidências de interesses se os objetivos fossem descritos de forma
genérica, como nos exemplos a seguir:
(1)

Debater com os produtores sobre a alimentação adequada de
caprinos.

(2)

Debater com os produtores do Município de Brejeiro Mirim sobre o
manejo integrado de plantas daninhas.

E se os títulos dos eventos fossem definidos assim:
(1)

“Alimentação adequada de caprinos na Serrinha”.

(2)

“Manejo integrado de plantas daninhas em Brejeiro Mirim”.

Quando o objetivo não é bem definido ou enunciado corretamente, parte do
público não comparece à capacitação porque não se identificou com o tema;
parte dos que comparecem se decepcionam porque o conteúdo tratado não lhe
diz respeito e não apresenta utilidade; apenas uma parte dos presentes
aproveita realmente o conteúdo da capacitação e o aplica. A capacitação perde
em eficiência e o grau de utilização de seus resultados para alavancar a
autonomia, o empoderamento e o desenvolvimento da comunidade costuma
estar aquém do que poderia. Além disso, esta situação gera desconfiança e
interesse para novas capacitações.
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5. DEFINIÇÃO DO PÚBLICO PARTICIPANTE
Com exceção da Feira Tecnológica e da Campanha, cuja participação é de
livre arbítrio dos produtores rurais, nas demais modalidades de capacitação o
público participante deve ser definido e convidado segundo os objetivos
estabelecidos para o evento, levando em conta a compatibilização entre o
tema, o domínio de recomendação dos produtores e o plano de trabalho.
Ainda que possa parecer politicamente incorreto e haja autores que
defendam a pluralidade e a diversidade como elementos enriquecedores de um
debate, o agrupamento de produtores rurais por sua lógica e tipologia
produtiva, pelo padrão tecnológico praticado e pela condição socioeconômica e
ambiental é recomendável. A capacitação tecnológica pode ser mais dirigida,
específica, direta e adaptada quando se trabalha com público minimamente
homogêneo em termos de domínio de recomendação.
Desta forma, é possível definir mais precisamente e com adaptações
ajustadas a cada caso, as estratégias de comunicação, as linguagens mais
adequadas, as modalidades de materiais de ensino, assim como obter maior
liberdade e efetividade nos debates e proposições.
A experiência demonstra que produtores rurais se mostram mais abertos à
participação efetiva, a compartilhar suas dúvidas e seus problemas
tecnológicos ou de outra índole e a debater soluções quando se consideram
entre seus pares socioeconômicos (BRUNO, 1997).
6. ELABORAÇÃO DO CONVITE PARA UM EVENTO DE CAPACITAÇÃO
O evento não deve trazer para os produtores rurais participantes um
sentimento de tempo mal empregado ou inútil. Portanto, para que os
profissionais consigam cativar o interesse dos produtores de uma comunidade
para que compareçam e participem de um evento de capacitação é necessário
que:
I.

A capacitação esteja inserida em um plano de trabalho efetivo, o qual os
produtores da comunidade debateram e conhecem as suas propostas,
estão participando, executando e avaliando permanentemente as suas
ações.

II.

A comunicação realizada para a divulgação da capacitação seja eficaz,
suficientemente esclarecedora para despertar o interesse dos
produtores.

III.

Os eventos anteriores de capacitação tenham sido avaliados pelos
produtores como úteis, proveitosos e agradáveis.

Neste sentido, é necessário que o evento seja divulgado com a
antecedência necessária, clareza de objetivos e informações suficientes.
O convite para um evento de capacitação deve ser dirigido ao público alvo,
na forma de flyer, carta circular ou cartaz. Deve ser atrativo e conter as
informações relevantes. Outros meios de comunicação, tais como e-mail e
aplicativos para celulares também podem ser utilizados, dependendo do perfil
do grupo de produtores que se pretende convidar, não dispensando nestes
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casos a necessidade de material visual atrativo e informações de boa
qualidade.
Em municípios pequenos ou de médio porte é comum a disponibilidade
gratuita de serviços de rádio, jornais locais ou serviços de alto-falantes. No
entanto, há que se tomar cuidado ao divulgar eventos por estes meios porque
eles são veículos de comunicação massal, não apropriados quando se deseja
apenas um determinado perfil de público na capacitação.
Como informações relevantes e indispensáveis, a divulgação de uma
capacitação deve conter:
Título

Sempre que possível, o título do evento deve abarcar o seu
tema central, o objetivo do evento e para quem ele está
dirigido; deve ser redigido conforme já discutido no item 4, de
forma objetiva, concisa e direta.

Objetivo

Se o objetivo não está suficientemente claro no título, vale a
pena enunciá-lo conforme o item 4.

Modalidade Deve-se deixar claro qual é a modalidade de evento; há
produtores que são atraídos por um tipo de evento e não por
outros.
Logística

Deve estar estampado no convite a logomarca e nome dos
responsáveis pela organização; data da realização com mês e
ano; horário de início e de término; local de realização com
endereço, mapa ou coordenadas (opcional), ponto de
referência (opcional); forma de inscrição; telefone ou e-mail
para informações; logomarcas de apoiadores e patrocinadores.

Assim, a título de exemplo, ao elaborar um Convite para uma Oficina onde
se pretende discutir sobre as estratégias de controle de uma praga e o
estabelecimento de ações futuras, as informações básicas, poderiam ser
descritas da seguinte maneira:
OFICINA
Manejo e controle da lagarta Helicoverpa armigera nas culturas de
soja e algodão no município de Santo Inácio.
OBJETIVO DO EVENTO:
Elaborar um plano de trabalho para o manejo e controle da praga
nas culturas de soja e algodão no município de Santo Inácio.
Organização: Instituto de Extensão Rural de Santo Inácio.
Data e hora: 15 de agosto de 2015, das 08h00min às 11h00min.
Local: Colégio Estadual Santo Inácio – Salão Principal.
Endereço: Rua XXX, No. 111, em frente ao Mercado Municipal.
Informações e inscrições gratuitas pelo telefone: 48359724.
Apoio: Prefeitura Municipal de Santo Inácio e Empresa XXXX.
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Se o convite de um evento de capacitação é elaborado e divulgado com
estas informações básicas, cada produtor saberá identificar com maior precisão
se o tema tratado é do seu interesse e decidir com maior discernimento pela
sua presença ou ausência.
7. DOMÍNIO DE RECOMENDAÇÃO
O conceito de Domínio de Recomendação foi desenvolvido com o intuito de
facilitar e tornar mais efetiva a recomendação técnica agronômica e, por
conseguinte, a sua adoção pelos produtores e geração de resultados e
impactos positivos.
O conceito começou a ser trabalhado no Centro Internacional de
Melhoramento de Milho e Trigo (CIMMYT), no México, quando pesquisadores
desta instituição notaram que uma dada tecnologia se adaptava muito bem a
um produtor rural, era muito bem aceita e adotada, mas não se comportava tão
bem com outros produtores, onde não eram bem aceitas e nem adotadas.
Este fato gerou inquietude entre pesquisadores, pela complexidade e
necessidade de disponibilizar tecnologias úteis a um grande número de
produtores.
Perrin et al. (1976) apud Harrington; Tripp, (1984), escreveram que “não era
viável levar a cabo um experimento em cada propriedade para produzir
recomendações específicas para cada produtor”. Portanto, foi necessário
definir grupos de propriedades e produtores com condições relativamente
homogêneas e recomendações para cada grupo e não para produtores
individuais.
A cada grupo homogêneo, os autores denominaram Domínio de
Recomendação. Cada domínio está dentro de uma zona agroclimática
homogênea, com condições similares de solo, de terreno, de capacidade
econômica dos produtores, de estrutura produtiva e de sistemas de produção.
Byerlee et al. (1980), apud Franzel (1985) definem o Domínio de
Recomendação como sendo “um grupo de produtores com suficiente
homogeneidade de condições para quem se pode realizar as mesmas
recomendações técnicas”.
Os autores sinalizam que a definição de Domínios de Recomendação em
uma determinada área possibilita aos técnicos focalizar os esforços em
problemas específicos de cada grupo, visto que, eles podem variar de acordo
com as condições ambientais, biológicas, socioeconômicas, entre outras
variáveis.
Harrington e Tripp (1984) enfatizam que o Domínio de Recomendação é um
grupo de produtores e não uma área geográfica, tipo de ambiente ou tipo de
terra.
O conceito de Domínio de Recomendação pode ser utilizado para aumentar
a eficiência das ações de comunicação e capacitação porque possibilita que as
mensagens sejam debatidas de maneira mais direta, com quem possui
interesse na informação e condições similares de aplicação; a informação
apropriada para um público específico. Supõe-se que para um Domínio de
Recomendação bem definido, os temas, as estratégias de comunicação, bem
como, os seus conteúdos, possam ser os mesmos e unificados.
Embora o conceito de domínio de recomendação não sane todos os
problemas e ruídos na comunicação entre profissionais e produtores, ele
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contribui para reduzir drasticamente as possibilidades de que um grupo venha
a absorver informações pouco apropriadas ou inúteis às suas características e
condições. Também, é uma forma mais respeitosa de compreender as
necessidades das populações rurais e ofertar soluções mais apropriadas às
condições de cada grupo, buscando não generalizá-las em demasia, evitando a
postura autocrática de compreender a tecnologia como algo universal e que,
uma vez comprovada e disponibilizada ao público, é viável, aplicável e útil para
todos os segmentos produtivos.
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PARTE II
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CURSO
ORIENTAÇÕES PARA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO
Dentre as diversas conotações que podem ser atribuídas ao vocábulo Curso,
Houaiss e Villar (2004: 894) o qualificam como um “programa de estudos
específicos e organizados segundo atividades ou profissões pretendidas”.
Ramos et al. (2013) o define como um método pedagógico com programação
específica e que trata de conhecimentos de natureza teórica e prática,
orientado a um grupo com interesses comuns.
Como evento de capacitação técnica a produtores rurais, o Curso possui
cunho formativo, isto é, apresenta e discute novos conceitos e fundamentos, ao
tempo que recupera conhecimentos e práticas, rediscute-os, os reestrutura,
corrige ou atualiza, de maneira que, em seu componente prático, os produtores
compreendam porque uma determinada tarefa deve ser realizada de uma
forma e não de outra. O componente teórico do Curso é imprescindível para
que os produtores atribuam importância a cada detalhe prático e tomem
decisões corretas quando necessário.
Geralmente, o Curso está orientado ao tratamento de temas novos para um
público específico, onde seja necessário o desenvolvimento de novos
conhecimentos e habilidades entre os participantes.
Portanto, o enfoque principal de um Curso é o de formar produtores
preparados para tomar decisões autônomas no tema em que estão sendo
capacitados, envolvendo conteúdo teórico e prático.
A duração de um Curso é variável, podendo ir desde algumas horas a vários
dias. Ao estender-se por mais de 4 h de duração, o Curso deve ser modulado,
para não prejudicar em demasia as atividades rotineiras dos produtores
envolvidos.
O Curso pode ser ministrado por uma só pessoa, assim como, por tantas
quanto sejam necessárias para tratar cada subtema ou módulo. Muitas vezes,
a parte teórica é tratada por um profissional e a parte prática por monitores que
o auxiliam.
No Curso, a apresentação de cada tema deve fluir de maneira mais
cadenciada que em uma Palestra, com os participantes podendo interromper,
perguntar, debater a cada momento. O instrutor pode interromper a
apresentação com sessões de perguntas e respostas, debates, exercícios e
trabalhos em grupo. Portanto, o Curso pode, dependendo da postura do
instrutor e da forma como está organizado, constituir-se em um evento de
capacitação muito participativo, questionador e propositivo.
Cabe ressaltar que uma série de Palestras ministradas em sequência, ainda
que abordem temas correlatos ou complementares, pedagogicamente não se
trata de um Curso, mas sim de um Ciclo de Palestras.
Definição do público
O público convidado a participar de um Curso é aquele estritamente ligado ao
tema abordado, cujo conteúdo lhe é pertinente, atende em uma ou mais
necessidades e que será de utilidade imediata. Não faz sentido um produtor
participar de um Curso de capacitação se o tema tratado não faz parte de suas
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prioridades ou se ele não apresenta interesse em desenvolver o conteúdo
como atividades em sua propriedade.
O grupo participante do Curso pode possuir conhecimentos e experiência
relativamente heterogêneos no tema tratado. Como o programa flui mais
lentamente, o instrutor pode adotar estratégias e métodos em que os mais
experientes compartilham e orientam os menos experientes, embora todos
devam pertencer ao mesmo domínio de recomendação.
O número recomendável de participantes para um Curso eficaz depende da
infraestrutura disponível e da disponibilidade de monitores preparados para os
componentes práticos e de exercícios. A experiência demonstra ser possível
organizar um Curso com boa eficiência e aproveitamento, utilizando pequena
infraestrutura, quando o número de participantes está entre 20 e 30 pessoas.
À medida que este número aumenta, as necessidades de infraestrutura
seguem a mesma tendência (monitores, equipamentos, salas, som,
alimentação, etc.). Também aumenta a impessoalidade entre instrutores,
facilitadores e o público, na mesma proporção em que se reduzem as
possibilidades de participação efetiva de todos, do acompanhamento e
orientação individualizada, entre outros aspectos.
Portanto, o Curso deve ser um evento com convites direcionados e público
restrito. Os participantes são convidados em função dos objetivos, do tema que
será discutido e do domínio de recomendação considerado.
Exemplo:
(1) Curso sobre a cultura da bananeira a ser realizado em uma
comunidade: apenas os produtores que se cadastraram no plano
de trabalho para começar a cultivar esta cultura em suas
propriedades é que devem ser convidados a participar. A exceção
poderia ser algum interessado em conhecer melhor o tema para
tomar uma decisão mais segura num futuro próximo.
Um aspecto importante para a definição do público alvo de um Curso é
assegurar a participação daquelas pessoas que efetivamente executam as
práticas na propriedade, sejam elas os proprietários, esposas, filhos,
colaboradores ou outros entes. A informação direta a quem executa as práticas
em cada etapa de um processo produtivo costuma ser mais eficiente do que a
informação oferecida por meio de intermediários.
Neste sentido, é importante convencer o produtor, geralmente o que
gerencia e toma as principais decisões na propriedade, sobre a importância de
também considerar a participação dos executores nos eventos de capacitação.
O formato de Curso permite que um ou mais módulos sejam organizados
especificamente para executores de certas tarefas nas propriedades.
Exemplo:
(1) Em um Curso sobre Produção de Leite de Qualidade, um módulo
do mesmo pode estar dirigido aos executores da ordenha,
tratando sobre os cuidados e ações necessárias para garantir a
qualidade do leite nesta etapa do processo de produção.
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Conteúdo e apresentação do tema
O Curso, além das informações conceituais e gerais sobre o tema tratado, deve
trazer informações atualizadas, com as tecnologias mais apropriadas a cada
domínio de recomendação. Neste sentido, alguns aspectos são importantes de
se considerar:
Profundidade no tratamento do tema:
Devido ao cunho formativo do Curso, os conteúdos devem ser tratados em
todos os seus aspectos, pelo menos, naquilo que se considera essencial para
que os participantes possam compreender para depois experimentar, adaptar,
recriar e realizar com autonomia em suas propriedades. Parte-se do princípio
que ao terminar o Curso os participantes estejam mais bem preparados para
tomar decisões e agir corretamente contando com orientação técnica in-loco
com frequência pontual.
Por isso, cada conteúdo deve ser tratado de forma teórica e prática, a
primeira contribuindo para a compreensão do comportamento das variáveis
envolvidas e ganho de autonomia; a segunda, para o desenvolvimento de
habilidades para a aplicação dos conhecimentos.
Ocorrendo heterogeneidade de conhecimentos e experiência entre o público
participante, quem coordena o Curso deve identificar os casos que se
sobressaem e colocá-los como facilitadores e exemplos para aqueles que
conhecem menos em processos de interlocução produtor-produtor.
Experiências mal sucedidas que sejam trazidas à discussão devem ser
igualmente debatidas, os seus pontos falhos identificados, esclarecidos e
corrigidos.
Domínio de recomendação:
Em um Curso dirigido a produtores rurais as informações devem ser muito
concretas, para que possam ser compreendidas, avaliadas e utilizadas nos
sistemas de produção. O Curso deve possibilitar avanços na capacidade dos
produtores para tomar decisões, assim como na habilidade para realizar
atividades e tarefas dentro do conteúdo tratado.
Por isso, é importante que o conteúdo técnico de um Curso esteja orientado
e adaptado às condições específicas do grupo participante, às características
ambientais em que manejam os seus sistemas de produção, à estrutura destes
sistemas em termos de padrão tecnológico dominante e de automação ou
utilização de mão de obra, às suas condições econômicas e sociais.
Forma de apresentação dos conteúdos:
Um Curso pode ser trabalhado de diferentes formas, porém, como se trata de
um evento com duração de várias horas, os formatos que mais agradam aos
participantes, considerando aprendizagem, utilidade da informação e satisfação
pessoal, geralmente estão ligados aos seguintes aspectos pedagógicos e de
comunicação:
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» Adoção de um padrão de linguagem simples, direto, afirmativo e
resolutivo.
» Posicionamento igualitário, humilde, aberto, participativo e franco do
instrutor, facilitador ou moderador.
» Tratamento de conceitos e conteúdos teóricos de maneira simples e
objetiva, suficientes para que compreendam o conteúdo prático.
» Adoção de estratégias que favorecem a participação (trabalhos em
grupos, exercícios, debates e outros).
» Associação de conteúdos teóricos com atividades práticas, principalmente
as que possibilitam o “aprender a fazer fazendo”.
Os resultados de um Curso de capacitação costumam ser profícuos quando
o conteúdo, ou parte dele, é trabalhado no formato de Oficina, principalmente
no que se refere ao desenvolvimento de habilidades.
Cabe recordar que realizar o simples não elimina a necessidade de que as
inovações apresentadas em um Curso estejam devidamente comprovadas por
meio de pesquisas ou referendadas pelo uso em ambientes similares. Os seus
parâmetros técnicos devem estar suficientemente definidos para que possam
ser adotadas com segurança pelos produtores rurais daquele domínio de
recomendação.
Aspectos de Comunicação:
Em um Curso é recomendável que a estratégia pedagógica favoreça o uso de
vários sentidos para captar as informações. Algumas características desejáveis
neste processo de comunicação são apresentadas a seguir:
Apresentação do conteúdo:
Recomenda-se que sejam maximizados os formatos que favorecem a
participação, o debate, o exercício e o “aprender fazendo”. Dependendo do
conteúdo abordado, as atividades tais como, jogos, trabalhos em grupos, rodas
de debate, análises de casos, exercícios e demonstrações, sempre seguidas
de uma síntese do moderador ou facilitador, costumam ser de grande utilidade.
O formato expositivo ou discursivo deve ser minimizado.
Tipos e Profundidade de Linguagem:
A linguagem verbal do instrutor, moderador ou facilitador deve ser clara, direta,
afirmativa, com termos adequados ao nível do público. A utilização de
linguagem visual, associada à veemência verbal e linguagem corporal
adequadas gera resultados positivos em termos de concentração, interesse,
credibilidade e aceitação. O uso de desenhos, figuras e fotos comparativas
deve dominar sobre a informação textual nas apresentações. A parte prática do
Curso deve utilizar elementos reais da atividade trabalhada, onde os sentidos
da visão e do tato dominarão sobre os demais. Em Cursos com temas ligados
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à transformação ou industrialização de matérias primas, os sentidos do olfato e
do paladar também necessitam ser explorados.
Uso de elementos textuais e visuais:
Nos materiais com elementos textuais recomenda-se o uso de fontes de fácil
leitura, com letras cheias e de contornos uniformes e bem delineados. A
dimensão das letras deve permitir a leitura com facilidade. Textos curtos, com
frases curtas e diretas, são preferíveis aos textos longos e com pensamentos e
frases complexas.
Na utilização de equipamentos como o data-show recomenda-se o uso de
slides com fundos lisos, bem escuros ou bem claros, com contraste forte e
nítido entre o fundo e o texto.
O uso de fotografias nos materiais pedagógicos é recomendável, mas é
importante que elas “falem por si” e estejam condizentes com as mensagens
textuais e verbais. Deve ser evitada a aplicação de textos sobre fotografias
porque costuma dificultar a leitura.
O uso de recursos visuais como figuras, desenhos e gráficos também é
recomendável. Porém, estes elementos devem ser explicados cuidadosamente
aos participantes, pois não devem ficar dúvidas que possam gerar falsas
interpretações.
Na capacitação a produtores, informações tais como equações de ajuste,
diferenças estatísticas ou desvios-padrão podem ser deixados de lado.
Embora, estes elementos sejam importantes para a definição do conteúdo da
apresentação (eticamente o instrutor não pode desprezá-los), são de difícil
compreensão para a maioria dos produtores rurais e só dificultam a explanação
e o entendimento.
As tabelas e quadros são recursos visuais menos expressivos que fotos,
figuras ou gráficos. No entanto, podem ser utilizados em um Curso,
principalmente se trazem apenas as informações básicas que serão
efetivamente utilizadas na apresentação e discussão. As tabelas e quadros
extensos, com muitas informações inúteis, devem ser evitados porque elas
dificultam a leitura, a compreensão e a análise.
Sequência de apresentação do conteúdo:
O conteúdo de um Curso deve ser estruturado e debatido cronologicamente,
segundo a lógica do tema, de seu desenvolvimento e ocorrência no processo
produtivo ou na natureza.
É recomendável uma apresentação introdutória do conteúdo, incluindo todos
os aspectos que serão tratados no Curso. Ela deve ser motivadora e
instigadora à participação e ao debate.
Quando a programação envolve muitos aspectos de um mesmo tema, o
Curso pode ser dividido em módulos, ministrados na medida em que as
atividades e resultados devem ser aplicados na prática.
Exemplo:
(1) Curso sobre a cultura da bananeira.
Introdução: Aspectos gerais da cultura, origem, adaptabilidade
às condições locais, principais mercados, formas de
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comercialização,
principais
problemas,
infraestrutura
investimentos necessários, rentabilidade esperada.

e

Módulo 1: Organização da produção (compreensão e definição
do mercado, formas de comercialização, expectativas de
produção, possibilidades de industrialização, necessidades de
organização do grupo, necessidades de investimentos,...).
Módulo 2: Seleção da área de produção na propriedade
(características do terreno e do solo, disponibilidade de água,
drenagem, possibilidades de irrigação,...), práticas de preparo do
terreno (limpeza e preparo do solo,...), disposição da cultura no
campo (linhas mestras, espaçamento, carreadores,...).
Módulo 3: Espécies ou variedades recomendadas, qualidade e
critérios de seleção de mudas, viveiros certificados, possibilidades
locais de produção de mudas, medidas sanitárias para as
mudas...
Módulo 4: Instalação da cultura (sulcamento e coveamento,
profundidade de plantio, requerimentos e formas de correção do
solo e fertilização, tratamento das mudas, ...).
Módulo 5: Manejo da cultura (nutrição, tratos culturais, podas,
manejo de pragas e doenças das plantas adultas, manejo de
plantas daninhas, ...).
Modulo 6: Preparação e manejo da colheita (época, ponto de
maturação,
corte
e
embalagem,
maturação
artificial,
conservação,...).
Cada um dos módulos poderia ser realizado de acordo com o cronograma
de atividades para a implantação da cultura da bananeira. Em cada Módulo do
Curso os participantes saem com instrumentos capazes de tomar decisões e
agir em suas próprias lavouras.
Material complementar:
De maneira geral, os produtores têm dificuldades em anotar o conteúdo de
uma capacitação, às vezes porque não possuem suficientes destrezas, outras
vezes porque pensam que perdem o conteúdo ou o debate, ou ainda porque as
condições do local não são as mais adequadas. Assim, é importante que seja
disponibilizado a cada participante de um Curso, materiais impressos para
consultas futuras, por exemplo, folhetos ou cartilhas.
Outros meios, tais como CD-ROM, DVD, Vídeo ou link para a WEB também
podem ser disponibilizados, conforme o acesso que o público específico do
evento possua a estas tecnologias. O objetivo é que estes materiais possam
ser consultados posteriormente e o que foi apresentado e discutido possa ser
relembrado e consolidado em casa.
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Duração do evento
A duração de um Curso é bastante variável e, dependendo da extensão do
conteúdo que necessita ser tratado, pode durar desde algumas horas até dias
ou semanas.
Como não é recomendável que os eventos de capacitação ocupem muito
tempo dos produtores, quando se trata de uma programação que supere três
ou quatro horas (meia jornada), o Curso deve ser dividido e agendado em
etapas, na forma de módulos temáticos, tal como no item anterior.
Mesmo assim, com módulos de duas a quatro horas de duração, é
recomendável que a metodologia pedagógica adotada evite extensas aulas
expositivas. Os métodos participativos, dialéticos e que permitem o
desenvolvimento de habilidades devem ser priorizados. Os produtores se
enfadam menos e percebem maior valor de uso para o que está sendo
apresentado, debatido e experimentado.
Quando a duração de um Módulo supera três ou quatro horas é muito mais
difícil para os produtores manterem-se concentrados ou, ainda, conciliar o
tempo entre a capacitação e os seus afazeres diários na propriedade.
Cabe recordar que em qualquer capacitação, a cada 50-60 minutos se
recomenda um intervalo, com café e água disponíveis. Além disso, é
recomendável a alternância com atividades diferenciadas (jogos pedagógicos,
debates, tira-dúvidas, exercícios,...) para romper com a rotina e manter os
participantes concentrados e motivados.
Local do evento e disposição do público
O Curso deve ser realizado em um local de fácil acesso a todos os
participantes, com estrutura para reuniões de grupos, assim como local e
equipamentos para o desenvolvimento das atividades práticas.
O local deve oferecer certo conforto físico para os participantes para que o
ato de permanecer no Curso por algumas horas não seja motivo de
insatisfação.
Neste sentido, alguns aspectos logísticos, embora aparentemente
inexpressivos, são importantes e não podem passar despercebidos pelo
Organizador:
» Espaço amplo e arejado, com assentos suficientes, seguros, confortáveis
e com disposição adequada.
» Luminosidade adequada e temperatura agradável, lembrando que muitos
produtores rurais não se sentem bem em locais muito fechados, escuros
ou com o sistema de ar condicionado ligado.
» Condições de boa visibilidade para os participantes (distância máxima da
tela, lousa ou álbum seriado; dimensões de letras e figuras, disposição
dos assentos e ângulos de visão, luminosidade favorável, etc.).
» Suficiente disponibilidade de materiais, instrumentos e equipamentos para
apresentações, debates e desenvolvimento de habilidades em grupos de
trabalho.
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» Disponibilidade de energia elétrica, conectores e adaptadores.
» Acústica adequada e necessidade de apoio de som.
» Disponibilidade de instalações sanitárias limpas e equipadas.
» Disponibilidade de lanche nos intervalos (café, água, suco, bolachas,...).
Trata-se de aspectos simples e aparentemente óbvios, porém de grande
importância para que o evento flua sem embaraços. Por exemplo, a falta de um
mísero conector de energia adequado pode impedir o uso de determinados
equipamentos e atrasar a programação do evento ao ponto de deixar a todos
os participantes enfadados com a organização.
Em relação à disposição do público no espaço físico, como se trata de
poucos participantes, as formas que se sugerem como mais adequadas para
favorecer a interatividade são mostradas na Figura 1. O instrutor está ao
mesmo nível dos participantes e pode locomover-se entre eles e o objeto de
apresentação (uma tela, lousa ou álbum seriado).
Figura 1: Disposição do público em U e em círculo, muito utilizadas em cursos
para aumentar a interatividade entre os participantes e os instrutores.

Quando os participantes são distribuídos em grupos para exercícios e
trabalhos, os mesmos formatos podem ser mantidos, apenas que em uma
escala menor.
Orientações ao Organizador, Instrutor ou Facilitador de Cursos
Grande parte do interesse, atenção e comprometimento dos participantes em
um Curso depende de como o evento foi desenhado e da atuação de quem
está exercendo o papel de instrutor, moderador ou facilitador. Neste sentido,
alguns cuidados e atitudes são muito importantes de serem levados em conta
por quem cumpre este papel, como atividades no período anterior e durante o
evento:
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» Estude o tema a ser apresentado, analise e avalie as possibilidades de
dúvidas e questionamentos divergentes ou sobre temas correlatos;
verifique as informações disponíveis mais recentes.
» Prepare um roteiro do Curso contando com os tópicos que serão
apresentados e os formatos de apresentação de cada um; prepare os
exercícios e seus métodos de aplicação; defina prazos para cada uma
das atividades.
» Verifique se contará com auxiliares para os trabalhos em grupos e as
atividades práticas.
» Organize um check-list com todos os materiais e providências
necessárias; certifique-se de que tudo estará disponível no dia do evento.
» Demonstre motivação, tranquilidade e segurança; seja mais um facilitador
e moderador que um instrutor; provoque e motive a participação dos
produtores.
» Fale claro, pausadamente, com entonações diferenciadas e boa dicção;
sua voz deve ser audível a todos os participantes.
» Seja direto, use de linguagem que todos possam compreendê-lo, inclusive
a linguagem corporal; caminhe em meio ao público, faça perguntas e
provoque o debate.
» Olhe nos olhos do público, mas evite ficar concentrado em poucos
participantes.
» Se vista de maneira adequada, de acordo com as atividades que serão
realizadas.
» Se você não conhece ou não possui intimidade com os participantes,
evite brincadeiras, piadas ou comentários picantes com o intuito de
“despertá-los”. Se necessário, quebre o ritmo com uma historieta
interessante ligada ao tema do curso.
Avaliação do Curso
Ao final de cada módulo é recomendável que haja um tempo no qual todos os
participantes possam fazer suas considerações e contribuições. Os produtores
podem manifestar suas percepções, indagações, preocupações ou
discordâncias. O instrutor, por sua vez, pode realizar novos esclarecimentos,
reforçar, corrigir ou delimitar melhor o que foi discutido.
Nesta avaliação é muito importante que os pontos positivos e negativos
sejam devidamente apresentados e avaliados.
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Logística de alimentação
A duração de um Curso geralmente requer alguma logística de alimentação.
Para Módulos curtos, de no máximo duas horas, geralmente água e café
devem estar disponíveis, com um intervalo de pelo menos 15 minutos entre as
metades.
À medida que a duração dos Módulos aumenta, há que avaliar a
necessidade de lanches ou refeições.
Uma observação importante é nunca preparar o que será servido à vista ou
próximo do local de capacitação. A visão e os odores do que será servido
geralmente dispersam a atenção dos participantes.
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PALESTRA
ORIENTAÇÕES PARA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO
A Palestra a produtores rurais é uma modalidade de evento de capacitação
técnica que apresenta cunho eminentemente informativo, incluindo conteúdo
teórico-prático. Seu enfoque é o de atualização dos participantes, trazendo-lhes
informações inéditas sobre um determinado tema ou problema, que, de certa
forma, eles já conhecem e manejam (PEREIRA, 2010; LOPES, s.d).
Como se trata de um evento de curta duração, a Palestra pressupõe a
abordagem de um tema específico, a partir de um conhecimento preexistente e
homogêneo dos participantes, para que o objetivo de atualização possa ser
alcançado dentro do tempo disponível.
A Palestra é ministrada por quem detém notório saber no tema abordado,
pelo menos capaz de enriquecer o público com informações atualizadas e
inéditas.
Embora o significado literal do vocábulo Palestra inclua “troca de palavras,
de ideias entre duas ou mais pessoas” ou “conferência ou debate sobre tema
cultural ou científico” (HOUAISS; VILLAR, 2004: 2109), e, efetivamente, se
possa abrir o debate para que haja questionamentos e interação com os
participantes, a Palestra costuma ser um evento que não possibilita uma
participação efetiva, questionadora e propositiva dos participantes; nela domina
a comunicação unilateral do palestrante (aquele que sabe) para a plateia (os
que sabem menos). Ainda quando a organização do evento oportunize
espaços para a participação do público, ela geralmente não passa de
perguntas e respostas entre alguns participantes e o palestrante.
No entanto, uma Palestra com produtores rurais pode ser introdutória,
motivadora para outros eventos de capacitação mais participativos, tais como
Cursos e Oficinas.
Além deste enfoque de capacitação técnica, a Palestra pode ainda
apresentar outros enfoques, tais como o de motivação (Palestra Motivacional)
ou de promoção de produtos com objetivo comercial (Palestra Promocional); no
entanto, por não se enquadrarem propriamente como eventos de capacitação,
estes outros enfoques não são discutidos neste Manual.
Definição do público
O público convidado a participar de uma Palestra é aquele vinculado
especificamente ao tema tratado, cujo conteúdo lhe seja útil e a sua
participação, efetiva, principalmente nas ações práticas pós-evento.
Tratando-se de produtores rurais, é recomendável que o público guarde
características de homogeneidade de conhecimentos e experiência no assunto,
para que o aproveitamento seja otimizado e se reduzam as possibilidades de
ocorrência de mal entendidos.
Apesar de ser rotina avaliar uma Palestra pelo número de pessoas
presentes, o fator de êxito mais importante é o grau de envolvimento dos
presentes com o tema abordado e o potencial para transformar em ações
concretas, as informações que foram apresentadas. De nada adianta lotar um
salão de pessoas, se apenas uns poucos apresentam efetiva ligação e
interesse com o tema tratado.
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Portanto, a Palestra deve ser um evento com convites direcionados a um
público restrito. Os participantes são convidados em função dos objetivos, do
tema que será discutido e do domínio de recomendação considerado.
Apenas os produtores rurais do domínio abrangido no evento devem
participar do mesmo. É desperdício de tempo e de recursos, além de
tecnicamente temerário, realizar Palestras com discussão de conteúdos e
recomendações técnicas para um público que desenvolve suas atividades em
condições diferentes. Uma tecnologia pode não apresentar a mesma eficiência
e há situações para as quais ela não seria sequer recomendada em outro
domínio de recomendação.
Exemplos:
(1) Convidar produtores rurais que cultivam suas lavouras em solos
Eutróficos para que participem de uma Palestra cujo objetivo é
apresentar opções para a correção de Alumínio em profundidade
não apresenta um sentido lógico, afinal solos Eutróficos não
apresentam Alumínio livre nos horizontes subsuperficiais.
(2)

Não tem sentido convidar produtores rurais que realizam apenas
a terminação de suínos para participar de uma Palestra em que o
tema tratado será o manejo de porcas e leitegada no período pósparto.

Um aspecto importante para a definição do público alvo de uma Palestra é
assegurar a participação daquelas pessoas que efetivamente executam as
práticas na propriedade, sejam elas os proprietários, esposas, filhos,
colaboradores, etc. A informação direta a quem executa as práticas costuma
ser mais eficiente. Neste sentido, é importante convencer o produtor,
geralmente o que gerencia e toma as principais decisões, sobre a importância
da participação dos executores.
Exemplo:
(1) Uma Palestra sobre os cuidados no manejo de frangos de corte
não terá muito sentido se as pessoas (esposas, filhos,
colaboradores) que efetivamente realizam as tarefas no galpão
não participam do evento.
Conteúdo e apresentação do tema
A Palestra deve trazer informações atualizadas sobre o tema abordado. Alguns
aspectos são importantes de considerar:
Profundidade no tratamento do tema:
Como se trata de uma apresentação de curta duração, na Palestra geralmente
não se recupera e nem se revisam conceitos básicos sobre o tema abordado;
apenas atualiza informações sobre ele, a partir de um nível de conhecimento já
dominado pelo público. Na Palestra parte-se do princípio que os participantes
dominam e manejam o assunto de maneira similar.
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Devido a esta característica, produtores que assistem a uma Palestra
ministrada em um nível que exige conhecimentos prévios que eles ainda não
possuem têm muitas dificuldades de compreensão e podem levar para suas
propriedades informações mal compreendidas, distorcidas em razão destas
falhas no processo de comunicação.
Assim, é essencial que o palestrante saiba exatamente qual é o público e o
nível de conhecimentos que ele maneja, para tratar o tema na profundidade
exata, segundo as necessidades específicas daquele grupo.
Quando o público não conhece nada sobre o tema (por exemplo, uma
cultura, uma praga ou doença nova na região), pode-se planejar uma Palestra
como instrumento de motivação, informação ou alerta, conforme o caso. No
entanto, para capacitar os produtores sobre um tema desconhecido haveria
que refletir se um Curso ou Oficina não seriam as modalidades de eventos de
capacitação mais adequadas.
Domínio de recomendação:
Na Palestra para produtores rurais as informações devem ser muito concretas,
para que possam ser compreendidas, avaliadas e experimentadas nos
sistemas de produção. Por isso, o conteúdo técnico deve estar suficientemente
pesquisado e demonstrado naquela condição específica; é extremamente
importante que o palestrante aborde o domínio de recomendação para o qual
suas recomendações são apropriadas.
O palestrante também deve deixar claro para os produtores as condições em
que as recomendações não se aplicam, para que a má utilização não venha a
tornar-se uma regra e a tecnologia recomendada caia em descrédito.
Os dados mostrados pelo palestrante devem estar comparados com a
tecnologia comumente utilizada pelos produtores rurais daquele domínio de
recomendação, como forma de permitir a análise e avaliação com base em
critérios que eles conhecem e manejam.
Forma de apresentação:
A Palestra para produtores rurais deve ser simples, direta, afirmativa e
resolutiva. O palestrante deve ater-se aos dados que suportarão as
recomendações, aqueles resultados diferentes do rotineiro, com real valor de
uso para os produtores, em unidades que eles manejam, por exemplo: sacas
por alqueire, litros por alqueire, quilos por alqueire, arrobas por cabeça,
cabeças por alqueire, litros por dia, etc.
Deve-se evitar a apresentação de resultados com comparações estatísticas
ou referir-se a elas. Resultados inexpressivos também não devem ser
apresentados, como forma de reduzir o volume de informações e a
possibilidade de confusões desnecessárias, a não ser que se queira enfatizar
que determinado tratamento ou tecnologia não apresenta eficácia.
No entanto, a afirmação anterior não elimina a necessidade de que as
inovações apresentadas em uma Palestra estejam devidamente comprovadas
por meio de pesquisa ou referendadas pelo uso em outros ambientes similares.
Os seus parâmetros técnicos devem estar suficientemente definidos para que
possam ser adotadas com segurança pelos produtores rurais daquele domínio
de recomendação.
40

MANUAL PRÁTICO: ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE CAPACITAÇÃO COM
PRODUTORES RURAIS

Aspectos de comunicação:
Em uma Palestra os participantes utilizam principalmente os sentidos da
audição e da visão para captar as informações. Algumas características
desejáveis no processo de comunicação são apresentadas a seguir:
Tipo e profundidade de linguagem:
A linguagem verbal do palestrante deve ser clara, direta, afirmativa, com
termos adequados ao nível do público. Mesmo quando existem técnicos
presentes, a linguagem utilizada na Palestra deve ser compreensível aos
produtores rurais.
A utilização de linguagem visual, associada à veemência verbal e linguagem
corporal adequadas gera resultados positivos em termos de concentração,
nível de interesse, credibilidade e aceitação.
Uso de fotografias:
O uso de fotografias é essencial a uma Palestra. No entanto, as fotos
necessitam “falar por si”, devem ser nítidas para o objeto que se pretende
mostrar e apresentarem dimensões que permitam boa visibilidade a todo o
público presente. Além disso, devem estar claramente condizentes com o texto
e com o que está sendo verbalizado pelo palestrante.
O uso de fotografias comparativas é recomendável, com o máximo de duas
fotos por lâmina ou slide.
A aplicação de texto sobre fotografias deve ser evitada. Esta situação
costuma dificultar a leitura do texto e causar a distração dos participantes que
perdem atenção e tempo tentando identificar e entender a imagem de fundo.
Uso de gráficos e figuras:
Trata-se de recursos visuais recomendáveis. Porém, estes instrumentos devem
ser explicados cuidadosamente aos participantes; não podem ficar dúvidas que
possam gerar falsas interpretações dos mesmos.
No entanto, em Palestras para produtores rurais, informações muito técnicas
como equações de ajuste, coeficientes de regressão, diferenças estatísticas ou
desvios-padrão, devem ser evitadas. Embora, estes sejam elementos
importantes para a definição do conteúdo da apresentação (eticamente o
palestrante não pode desprezá-los), são de difícil compreensão para a maioria
dos produtores rurais.
Na medida do possível, deve ser dada a preferência a figuras de mais fácil
interpretação como pizzas e colunas.
Uso de tabelas e quadros:
São recursos visuais menos expressivos que fotos, figuras ou gráficos. No
entanto, podem ser utilizados em uma Palestra, principalmente se trazem
apenas as informações básicas que serão efetivamente utilizadas na
apresentação. As tabelas e quadros extensos, com muitas informações, devem
ser evitados porque elas dificultam a análise e a leitura.
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Tipo e dimensão de letras:
Deve-se dar preferência às fontes com letras cheias, de contornos uniformes,
bem delineados e comuns para vários aplicativos. Fontes com letras
rebuscadas ou que são pouco comuns devem ser evitadas, pois elas dificultam
a leitura, além de, frequentemente, requerer ajustes na configuração da
apresentação em outros equipamentos.
A dimensão das letras deve permitir a leitura com facilidade aos
participantes mais distantes, geralmente entre 18 e 24. Além disso, deve haver
equilíbrio nas dimensões ou nas cores entre títulos, subtítulos e texto.
Fundo do slide e cor das letras:
Deve-se dar preferência a slides com fundos lisos, bem escuros ou bem claros.
O contraste entre o fundo e as letras deve ser forte e nítido. Fundos bem
escuros (negro ou azul marinho escuro) com textos em branco, ou fundos bem
claros (branco, cinza claro ou creme claro), com textos em negro, oferecem
melhor contraste em ambientes onde a luminosidade não é a ideal. Também,
são menos cansativos para a visão.
Sequência de apresentação do conteúdo:
O conteúdo de uma Palestra deve ser apresentado segundo a cronologia de
ocorrência dos acontecimentos, fatos ou eventos na atividade produtiva, com
uma introdução ao tema, situações de entorno, desenvolvimento e
compreensão do problema tratado, suas causas, as soluções possíveis, com
resultados, custos e impactos de cada uma. É desejável a comparação entre o
que se propõe e a tecnologia em uso pelos produtores, assim como um debate
de como ambas podem ajustar-se ou complementar-se.
Material complementar:
De maneira geral, são poucos os produtores que tomam nota do conteúdo em
uma capacitação, às vezes porque não possuem suficiente destreza, outras
vezes porque acham que perdem o conteúdo ou porque as condições para a
escrita não são as mais adequadas. Por isso, é importante disponibilizar
materiais impressos para consultas futuras a cada participante de uma
Palestra, por exemplo, folhetos, cartilhas, boletins, etc.
Outros meios, tais como CD-ROM, DVD, Vídeo ou link para a WEB também
podem ser disponibilizados, conforme o acesso que o público específico do
evento possua a estas tecnologias.
O objetivo é que estes materiais possam ser consultados posteriormente e o
que foi apresentado e discutido na Palestra, possa ser relembrado e
consolidado.
Duração do evento
A duração de uma Palestra é variável, porém para produtores rurais se
recomenda que não exceda a 60 minutos, incluindo certo tempo para apartes,
questionamentos, considerações, sugestões ou propostas.
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Produtores rurais não estão acostumados a permanecer sentados por
longos períodos de tempo, o enfado chega e o nível de concentração vai
baixando na medida em que os minutos passam.
Se o tema da Palestra exige mais tempo para ser tratado, recomenda-se um
intervalo, um café, a abertura de um debate intermediário ou outros
mecanismos que ajudam a quebrar a monotonia e recuperar a concentração do
público.
Local do evento e disposição do público
A Palestra deve ser realizada num local de fácil acesso a todos os
participantes.
Partindo-se do mais simples, ela pode ser realizada nas condições de
campo, à sombra de uma árvore ou de uma barraca, com auxílio de um álbum
seriado. Neste caso, deve ser muito curta para evitar o cansaço do público.
Também pode ser realizada numa área coberta da comunidade (barracão,
salão social, estábulo, escola, igreja). Porém, a Palestra também pode ser
realizada em ambiente urbano, numa sala ampla, com cadeiras confortáveis e
disponibilidade de equipamentos de mídia (som, televisores, data-show, telões
e outros).
Qualquer que seja o ambiente disponível é muito importante que haja certo
conforto para os participantes em termos de espaço e acomodação para
sentar, a temperatura seja adequada e o ambiente arejado. As condições de
visibilidade (distância máxima da tela, dimensões de letras e figuras, disposição
e ângulos de visão do público, luminosidade, etc.) devem proporcionar
facilidade aos participantes mais distantes do objeto de apresentação.
Um aspecto importante a ser considerado pelo organizador de uma Palestra
ou pelo palestrante responsável é a escolha e avaliação prévia do local da
Palestra, em termos de:
» Espaço e assentos suficientes e seguros para o público convidado.
» Luminosidade e equipamentos disponíveis.
» Temperatura esperada na hora do evento.
» Disponibilidade de energia elétrica, voltagem, tipos de conectores e
necessidade de adaptadores.
» Acústica do ambiente, necessidade e disponibilidade de apoio de som.
» Instalações sanitárias disponíveis, higiênicas e equipadas.
Trata-se de aspectos simples e aparentemente óbvios, porém de grande
importância para o sucesso do evento. Por exemplo, a falta de uma extensão
elétrica pode impedir o uso de um determinado equipamento em sua melhor
posição e prejudicar a visibilidade do público.
Em relação à disposição do público no espaço físico, a forma mais utilizada
é a de retângulo (Figura 2), embora as disposições em V (Figuras 3 e 4) são as
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que mais favorecem o posicionamento e locomoção do palestrante e a sua
interação com os participantes.
Uma Palestra também pode ser realizada em condições muito rústicas, com
um álbum seriado e os participantes postados em pé; no entanto, nestes casos
ela deve ser muito curta (não mais que 10 ou 15 minutos), apenas introdutória
a outras formas de comunicação, demonstração e ensino-aprendizagem no
campo.
Figura 2: Disposição do público mais comumente utilizada em palestras, com
formato retangular e o palestrante à frente, sem muita mobilidade.

Figura 3: Disposição do público em V, recomendável para ser utilizada em
palestras, com o palestrante movendo-se com facilidade entre os participantes.
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Figura 4: Disposição do público em V, recomendável para ser utilizada em
palestras, com o palestrante movendo-se com facilidade ao lado e entre os
participantes.

Orientações ao Palestrante
Grande parte do sucesso de uma Palestra, o interesse e o comprometimento
dos participantes dependem da atuação do palestrante. Neste sentido, alguns
cuidados e atitudes do palestrante são muito importantes, como atividades
prévias e durante uma Palestra:
» Estude o tema a ser apresentado, analise e avalie as possibilidades de
dúvidas e questionamentos divergentes ou sobre temas correlatos;
verifique as últimas informações publicadas.
» Repasse e treine a apresentação, verifique os pontos chaves que devem
ser ressaltados, despenda maior tempo sobre eles.
» Repasse as melhores respostas que você daria para as perguntas mais
prováveis.
» Avalie o tempo despendido nos ensaios e o tempo disponível para a
palestra, ajuste se necessário; não ultrapasse o tempo concedido pela
organização; é muito constrangedor quando o palestrante não respeita os
tempos estabelecidos e se transforma na causa dos atrasos da
programação, dos intervalos, etc.
» Certifique-se de que está levando consigo cópias da apresentação em
diferentes meios (laptop, pen-drive, e-nuvem, etc.). Coloque a
apresentação em seus e-mails ou outros mecanismos eletrônicos, por
qualquer eventualidade.
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» Repasse rapidamente o conteúdo da Palestra antes da apresentação,
pode haver perdas de configuração do material quando se mudam
equipamentos.
» Demonstre tranquilidade e segurança na apresentação; pense que até os
palestrantes mais experientes também se sentem ansiosos antes de
iniciar uma apresentação.
» Demonstre motivação e motive o público a participar; no entanto, seja
natural, não teatralize a sua apresentação.
» Fale claro, pausadamente, com entonações diferenciadas e boa dicção;
sua voz deve ser audível para os participantes mais distantes de você.
» Seja direto, use de linguagem que todos possam compreendê-lo, inclusive
a linguagem corporal; não de as costas ao público e, sendo possível,
caminhe em meio dele.
» Antes de começar a discutir cada slide ou lâmina, explique o seu
conteúdo; lembre-se que o público está vendo o material pela primeira
vez.
» Segure algo nas mãos, por exemplo, uma varinha para apontar; se você
estiver trêmulo, evite o apontador de raios laser porque ele potencializará
a sua tremedeira na imagem; com qualquer apontador, aponte
efetivamente para o que você quer mostrar no slide, não fique “bailando”
com o foco do lazer, por exemplo.
» Mantenha contato visual com o público, mas evite concentrar-se em uns
poucos participantes.
» Faça perguntas ao público em geral; não direcione perguntas a
indivíduos, eles se sentirão constrangidos.
» Se vista de maneira adequada, de acordo com o tipo de evento, o
ambiente de realização e o público.
» Evite brincadeiras, piadas ou comentários picantes se você não conhece
ou não possui intimidade com o público.
Avaliação da Palestra
Ao final da apresentação é recomendável que haja um tempo no qual todos os
participantes possam fazer suas considerações e contribuições. Os produtores
podem manifestar suas percepções, indagações, preocupações ou
discordâncias. O palestrante, por sua vez, pode realizar novos
esclarecimentos, reforçar, corrigir ou delimitar melhor o uso de cada opção
técnica apresentada. É muito importante que os pontos positivos e negativos
sejam devidamente apresentados e avaliados.
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Logística de alimentação
Embora a duração da Palestra seja curta, pelo menos água e café devem estar
disponíveis aos participantes.
Em ciclos com duas ou mais palestras há que se avaliar a necessidade de
servir lanches ou refeições, assim como programar intervalos de pelo menos
15 minutos entre elas.
Uma observação importante é nunca preparar o que será servido à vista ou
próximo do local de capacitação. A visão e os odores do que será servido
geralmente dispersam a atenção dos participantes.
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OFICINA
ORIENTAÇÕES PARA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO
Como evento de capacitação, a Oficina oportuniza aos produtores a
participação efetiva, para que debatam seus problemas, exponham suas
experiências, interajam entre si e com os profissionais, formulem propostas,
tomem decisões, pratiquem e melhorem suas habilidades, contando com o
apoio e assessoria dos técnicos.
A Oficina, por vezes, é também denominada de Reunião de Dinamização e
Reunião Prática (BATISTA et al., 1977), embora estes termos sejam pouco
utilizados na atualidade.
Como o próprio nome indica, Oficina tem a ver com elaborar, produzir, fazer
ou consertar algo (HOUAISS; VILLAR, 2004: 2052). Também se atribui à
Oficina o significado figurado de “um lugar onde se verificam grandes
transformações” (FERREIRA, 1975; 993), ou ainda “evento para construir ou
reformar coletivamente determinado assunto” (LOPES, s.d.).
Trata-se de uma modalidade de evento multifuncional, podendo ser utilizada
com diversas finalidades:
» Realização de diagnósticos junto às comunidades rurais.
» Debates sobre temas diversos nas comunidades rurais.
» Elaboração de planos de trabalho e outras ações comunitárias.
» Elaboração e avaliação de propostas técnicas.
» Organização de ações na comunidade.
» Capacitações com ações práticas para o desenvolvimento de habilidades.
Na Oficina os participantes são desafiados a apresentar e a realizar
proposições, a debater e buscar consensos, a organizar ações e a realizar
tarefas práticas. Geralmente, divididos em grupos e orientados por um
mediador ou tutor, os participantes tratam de tirar conclusões e produzir
resultados sobre o tema que estão discutindo ou praticando.
Trata-se da mais participativa, dialética e motivadora forma de identificar
problemas, debatê-los e organizar propostas de ação junto a uma comunidade,
assim como para desenvolver habilidades. Mais do que isso, Andreola (1998)
salienta a importância das dinâmicas de grupo como instrumento de
desenvolvimento humano, de criação e de descobertas, de relacionamento e
convivência.
Como ferramenta de comunicação, a Oficina possibilita potencializar as
relações produtor-produtor, a interatividade entre eles e a participação.
Constitui-se em uma forte alavanca para a construção da autonomia da
comunidade (LOPES, s.d.; CANDAU; ZENAIDE, 1999 apud LOPES, s.d.).
A Oficina é um evento de curta duração, porém como é dinâmica e
participativa, pode estender-se por mais tempo que a Palestra.
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Na Oficina podem ser discutidos diferentes temas, por grupos de interesse,
conforme os domínios de recomendação existentes na comunidade, embora
esta situação requeira mais capacidade operativa, de coordenação e
moderação.
Como meio de comunicação para a capacitação, a Oficina possibilita o uso
de várias linguagens (verbal, textual, visual, corporal) e todos os sentidos. Por
isso, potencializa a aprendizagem e contribui para o desenvolvimento de
consciência crítica e autonomia. Olinger (2010) ressalta a importância da
capacitação na Extensão Rural com base no conceito de “aprender a fazer
fazendo” e a Oficina oportuniza o uso deste conceito.
Definição do público
A definição do público participante em uma Oficina depende dos objetivos
estabelecidos em cada caso. Para uma Oficina cujo objetivo é realizar um
diagnóstico dos problemas de uma comunidade, debater prioridades ou
elaborar ações de correção, todos os seus membros devem ser convidados a
participar, incluindo grupos considerados minoritários. Em se tratando de uma
Oficina com tema mais específico, característico a um grupo menor, apenas os
membros daquele grupo devem participar do evento. Por exemplo, a discussão
para o estabelecimento de ações de manejo e controle de uma praga em uma
cultura específica, apenas os produtores que manejam esta cultura devem ser
convidados.
Mesmo nos casos mais específicos, é comum que haja heterogeneidade
entre os participantes, porém em uma Oficina este não é um grande problema;
os tutores ou moderadores podem organizar grupos de discussão com
interesses mais homogêneos, a fim de facilitar a comunicação, a compreensão
e a obtenção de consensos.
Um aspecto importante para a definição do público alvo de uma Oficina é
assegurar a participação das pessoas que efetivamente sentem os problemas,
são afetados por eles ou são parte deles, manejando suas variáveis e
possíveis soluções, e não somente os produtores. Assim, esposas e filhos que
participam dos processos produtivos, bem como os colaboradores, devem
participar, conforme os objetivos formulados em cada caso.
As informações e opiniões expressadas diretamente pelas pessoas que
executam as tarefas no dia a dia, ou dirigidas diretamente a elas, costumam
ser mais eficazes que se trazidas ou levadas por terceiros. Neste sentido, é
importante convencer quem toma as decisões na propriedade sobre a
importância da participação dos executores nas capacitações.
Exemplo:
(1) Uma Oficina realizada para tratar da identificação e discussão dos
problemas existentes na ordenha de vacas leiteiras, assim como
suas causas e os cuidados necessários para corrigi-los, não terá
muito sentido se as pessoas que efetivamente realizam a tarefa
nos estábulos não participam do evento.
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Condução da Oficina
Coordenação:
A Oficina geralmente é conduzida por um Coordenador/Orientador/Tutor, cujas
funções incluem: organização geral do evento, coordenação dos métodos e
procedimentos, orientação geral aos participantes, orientação e tutoria junto
aos moderadores de grupos, controle do tempo, formação dos grupos e
facilitação em geral. Normalmente, esta Coordenação é exercida pelo
profissional extensionista da comunidade.
Abertura dos Trabalhos:
A abertura de uma Oficina é realizada geralmente pelo Coordenador e inclui,
além das boas vindas, uma breve apresentação sobre os objetivos, a
metodologia de trabalho e os produtos esperados do evento.
Organização de grupos de trabalho:
Em uma Oficina boa parte das discussões se conduz em grupos de trabalho. É
importante que cada grupo possua identificação entre seus membros para que
se produzam resultados profícuos em curto espaço de tempo. Grupos muito
heterogêneos geralmente apresentam interesses divergentes entre seus
membros, seus objetivos produtivos não são tratáveis em conjunto, muito
menos as tecnologias e soluções.
Alguns critérios úteis a ser considerados na formação dos grupos de
trabalho da Oficina são:
» Afinidade produtiva: sistemas de produção similares em termos de
atividades produtivas, nível tecnológico utilizado, estrutura de automação
e uso de mão de obra, etc.
» Dimensões das explorações e ou orientação da produção, se possui uma
orientação empresarial/comercial, se a produção está orientada para o
mercado de consumo in-natura ou para a indústria, se a orientação da
produção segue a lógica da subsistência.
» Disponibilidade de infraestrutura nas propriedades e acesso a serviços.
» Capacidade e/ou disposição para investimentos.
» Papel que cumpre cada participante no sistema de produção – produtor
ou produtora (centro de decisão); filhos, colaboradores, meeiros e outros
entes.
» Relações de vizinhança.
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» Utilização comum ou compartilhada de recursos, por exemplo, água,
transporte, infraestrutura (galpões, armazéns e silos, depósitos,
equipamentos e máquinas, sistemas de irrigação, etc.).
Há profissionais que defendem que o melhor critério para a formação dos
grupos em uma Oficina é o livre arbítrio dos participantes, onde cada membro
se coloca no grupo de sua preferência, segundo as suas afinidades pessoais.
Porém, esta opção, apesar de democrática, apresenta como desvantagens:
» A possibilidade de que coexistam no mesmo grupo de discussão e
elaboração de propostas de ação, produtores com processos e
tecnologias produtivas muito diferentes (sistemas de produção, orientação
da produção, tipos ou níveis tecnológicos), o que dificultaria muito a
obtenção de resultados concretos.
» A possibilidade de que decisores e subalternos, maridos e mulheres, pais
e filhos coexistam no mesmo grupo de discussão, uns sobrepondo-se aos
outros, dificultando ou até anulando as participações daqueles que se
sentem subjugados na relação.
Como medida para garantir a participação de todos os presentes e para
conseguir maior eficácia e facilitação nos debates, é recomendável a formação
de grupos de trabalho com o máximo de 10 a 12 pessoas. Quando se trata de
grupos para o desenvolvimento de habilidades, por exemplo, sobre o
funcionamento de um novo equipamento, é mais eficaz e seguro que os grupos
sejam de no máximo 5 ou 6 pessoas. O número de grupos que podem ser
formados é variável, podendo ser tantos quantos permitirem a logística do
evento.
No entanto, grupos heterogêneos podem e devem ser formados quando
algum interesse conflitante e geral seja debatido. Por exemplo, o uso de água
para irrigação em uma bacia hidrográfica deve ser debatido não só pelos
irrigantes, mas por todas as demais pessoas com outros interesses e
modalidades de uso do recurso (doméstico, animal, urbano, industrial).
Moderação dos trabalhos nos grupos:
Cada grupo deve escolher o seu Moderador ou Facilitador, cujo papel é
esclarecer, motivar, promover, incentivar, moderar, organizar o debate e buscar
os resultados esperados. Nas comunidades experientes em realizar e participar
de Oficinas, os próprios participantes da comunidade podem atuar como
Moderadores. Em outros casos, os técnicos é que devem cumprir este papel.
Relatoria dos trabalhos nos grupos:
Cada grupo deve escolher o seu Relator, aquele que sintetiza e realiza os
apontamentos das propostas, consensos e decisões do grupo. Geralmente é
um dos membros do próprio grupo com facilidade para redação e síntese.

51

MANUAL PRÁTICO: ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE CAPACITAÇÃO COM
PRODUTORES RURAIS

Sequência da discussão nos grupos:
Normalmente, os trabalhos dentro de cada grupo seguem a seguinte ordem,
podendo haver variações:
i.

Apresentação do Moderador sobre os objetivos do grupo e o tema em
discussão.

ii.

Tempestade de ideias e propostas (proposta individual sem análise ou
discussão).

iii.

Análise e organização das ideias e propostas (junções, separações).

iv.

Priorização das ideias e propostas para o debate (estabelecimento de
uma ordem de discussão e as possíveis exclusões).

v.

Debate de cada ideia ou proposta dentro do grupo.

vi.

Consenso ou votação sobre o resultado (proposta do grupo).

vii.

Síntese, anotação e leitura da proposta pelo relator.

viii.

Repasse dos resultados de todas as propostas discutidas.

ix.

Proposta final do grupo (leitura, correções).

Intercâmbio entre grupos:
Nos casos em que há mais grupos discutindo o mesmo tema, é recomendável
que haja interação entre eles, para reduzir os pontos divergentes nesta fase do
processo. A interação pode dar-se de diferentes formas:
» A cada fase de discussão finalizada em um grupo (por exemplo, chuva de
ideias, priorização, etc.) um ou mais integrantes deste grupo passa ao
grupo similar seguinte; da mesma forma, deste grupo, o mesmo número
de integrantes passa ao primeiro grupo; os novos integrantes têm a
função de trazer para o grupo o que foi discutido no grupo anterior.
» Um ou mais produtores reconhecidos como exitosos no manejo de
determinado tema e que participam de um grupo, podem ser convidados
ao outro grupo para expor suas experiências e oferecer propostas de
encaminhamento e ação.
» O relator de um grupo apresenta suas anotações no outro grupo e viceversa.
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Assembleia Geral:
A partir das conclusões dos grupos de trabalho, cada Relator ou Moderador de
grupo apresenta as conclusões do respectivo grupo a todos os participantes da
Oficina. Novos debates podem surgir nesta fase porque muitas vezes se
contrapõem visões e pontos de vista de grupos com interesses diferentes ou
até antagônicos. Consensos ou votações podem surgir nesta fase para tirar
conclusões de encaminhamento.
Ao final da Assembleia Geral um rol de ações deve estar suficientemente
claro, redigido e informado aos participantes para compor um plano de
trabalho.
A Assembleia Geral é moderada pelo Coordenador da Oficina e relatada por
um Relator experiente, normalmente um produtor líder ou um técnico.
Duração do evento
A duração de uma Oficina é variável, depende da extensão e da complexidade
dos conteúdos a tratar, da experiência dos produtores neste tipo de ação, da
capacidade de mediação, entre outros fatores. No entanto, tomando em conta
que produtores rurais dispõem de tempo e paciência limitados para
permanecer na mesma tarefa fora de sua rotina, é recomendável que o evento
tenha no máximo 3 a 4 horas de duração. Quando este tempo se mostrar
insuficiente para todos os objetivos propostos, novas oficinas devem ser
realizadas.
Local do evento e disposição do público
A Oficina é um evento eminentemente local, para que os membros de uma
comunidade discutam os seus problemas ou realizem atividades de
aprendizagem e desenvolvimento de habilidades. Portanto, deve ser realizado
sempre na comunidade ou próximo dela, em local de fácil acesso.
Eventos regionais ou de maior expressão geográfica também podem ser
realizados no formato de Oficinas, porém, as suas conclusões normalmente
são mais abrangentes e gerais, de menor interesse direto para o projeto local
da comunidade. Geralmente, nestas Oficinas regionais participam os
representantes das comunidades.
Como a Oficina geralmente se realiza em grupos de trabalho, com vários
grupos discutindo ao mesmo tempo, é necessário que o local proporcione esta
oportunidade, em termos de dimensões e divisões de ambientes.
Dentro do grupo, é recomendável que a disposição dos participantes seja na
forma circular com ou sem uma mesa ao centro (Figura 5). Recomenda-se que
o Moderador permaneça sentado junto aos demais participantes e o Relator em
pé, junto ao quadro de anotações. Esta disposição tende a favorecer o diálogo,
pois todos estão frente a frente e numa posição que sugere igualdade.
Também, é recomendável que haja facilidades para que os participantes
realizem apontamentos. A mesa ao centro tem esta função, assim como para
estender materiais, tais como mapas da comunidade, esquemas e outros.
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Figura 5: Disposições recomendáveis para desenvolvimento de trabalhos em
grupo em uma Oficina.

Materiais indispensáveis em uma Oficina
Para Oficinas em que há somente debates, formulação de atividades e planos
de trabalho:
» Papel para anotações, tipo cartaz (cartolinas ou papel Kraft).
» Pincéis (pincel atômico, canetão) para escrever em várias cores.
» Giz (em caso de uso de lousas).
» Adesivos, fitas adesivas, fixadores de papel (percevejos).
» Papel sulfite ou cadernetas de anotações individuais.
» Lápis ou canetas aos participantes.
Para Oficinas que incluem atividades para o desenvolvimento de habilidades
práticas também são indispensáveis:
» Os materiais, equipamentos, máquinas ou insumos utilizados na
capacitação em quantidade suficiente para as tarefas em grupos.
» Ferramentas, utensílios e outros materiais utilizados no desenvolvimento
das tarefas previstas em quantidade suficiente.
» EPI´s ou outros tipos de indumentária (toucas, jalecos, macacões, botas,
luvas, etc.) necessários caso a caso.
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Avaliação da Oficina
É recomendável que haja um tempo ao final do evento para a sua avaliação,
onde os participantes podem manifestar suas percepções, indagações,
preocupações, discordâncias ou desagrado.
Os técnicos podem fazer esclarecimentos, reforçar, corrigir ou delimitar
melhor as decisões e conclusões do evento. É muito importante que os pontos
positivos e negativos sejam devidamente apresentados e avaliados.
Logística de alimentação
A duração de uma Oficina geralmente requer alguma logística de alimentação.
Para eventos curtos, de no máximo duas horas, geralmente água e café devem
estar disponíveis, com um intervalo de pelo menos 15 minutos entre as
metades.
À medida que a duração da Oficina aumenta, há que avaliar a necessidade
de lanches ou refeições.
Uma observação importante é não preparar o que será servido à vista ou
próximo do local de capacitação. A visão e os odores do que será servido
geralmente dispersam a atenção dos participantes.
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REUNIÃO TÉCNICA
ORIENTAÇÕES PARA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO
Reuniões são eventos que agrupam pessoas e que podem apresentar
diferentes modalidades, formatos e finalidades, tais como estudos, negócios,
organização, recreação (FERREIRA, 1975), servindo também como
instrumento de capacitação com produtores rurais (BATISTA et al., 1977).
A Reunião Técnica pode ser frequentemente utilizada pelo profissional de
Ciências Agrárias para apresentar e discutir propostas, organizar ações,
elaborar planos e divulgar informações, assim como estabelecer protocolos
técnicos de ação com pequenos grupos de produtores, vizinhos, familiares,
grupos de interesse ou domínios de recomendação, de maneira barata e ágil,
em complementação ao atendimento individual. Como parte do plano de
trabalho para uma comunidade, o profissional de Ciências Agrárias pode
realizar diversas reuniões com grupos menores de produtores para colocar o
plano em marcha com qualidade, executando orientações, estabelecendo
protocolos, avaliando e redimensionando ações. Uma das grandes vantagens
da Reunião Técnica é o fato de poder ser realizada com agilidade, sobre a
marcha dos acontecimentos, em tempo real.
Bem conduzida, uma Reunião oportuniza a participação e o debate entre os
presentes. Como ferramenta de comunicação, ela potencializa as relações
produtor-produtor e a interatividade entre eles. Constitui-se em uma alavanca
para a identificação e formação de lideranças, assim como para a construção
da autonomia no seio dos grupos organizados.
O Coordenador da Reunião geralmente elabora previamente uma pauta para
a discussão, a qual é debatida pelos presentes e, como resultado do evento,
devem ser elaboradas as conclusões e as ações concretas que se seguem.
A Reunião é um evento de curta duração, no máximo 60 a 90 minutos,
requerendo do Coordenador atitudes e ações para se chegar a resultados
concretos dentro do tempo previsto.
Trata-se de um evento que também se adapta como um complemento de
Palestras, Cursos ou Oficinas de capacitação, para tratar com grupos menores
os planos de ação mais específicos.
Definição do público
O público participante de uma Reunião Técnica deve ser muito específico em
relação ao tema tratado e se sugere que não seja maior que 10 ou 12 pessoas.
Na medida em que se aumenta o número de participantes e se diversificam os
interesses, mais difícil é alcançar resultados concretos.
Quando o número de envolvidos ou interessados é maior, pode-se estudar a
possibilidade de subdividir o público em duas ou mais reuniões, utilizando
critérios técnicos ou facilitadores como sistema de produção, vizinhança, uso
comum de recursos, entre outros.
Salienta-se que a Reunião Técnica pode ser usada com maior frequência e
maior eficácia pelo profissional quando apresenta uma logística simples e ágil,
sem muitos floreios organizativos.
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Condução da Reunião
Coordenação:
A Reunião Técnica geralmente é conduzida por um Coordenador ou
Moderador, cujas funções incluem: convocatória e organização do evento,
elaboração da pauta, orientação geral aos participantes, coordenação da
discussão, controle do tempo e da palavra. Normalmente, esta Coordenação é
exercida pelo profissional extensionista da comunidade.
Abertura dos trabalhos:
A abertura de uma Reunião Técnica é realizada pelo Coordenador/Moderador
e inclui, além das boas vindas, uma breve apresentação sobre os objetivos, a
leitura e explicações sobre a pauta, a metodologia de trabalho e os produtos
esperados do evento.
Como medida para garantir a participação de todos os presentes e para
conseguir maior eficácia e facilitação nos debates, é recomendável que o
Coordenador/Moderador esclareça as regras e o tempo para a palavra de cada
integrante da reunião. Além disso, seu papel inclui a motivação e incentivo aos
debates e às conclusões.
Relatoria dos trabalhos:
Cabe ao Coordenador/Moderador decidir se é necessário um Relator para a
reunião. Geralmente, trata-se de um dos membros do próprio grupo com
facilidade para redação e síntese. Se não, ele mesmo deve cumprir este papel.
Cabe ao Relator anotar os principais aspectos discutidos, os resultados e as
conclusões de cada ponto da pauta.
Sequência da discussão:
Normalmente, os trabalhos na Reunião Técnica seguem a seguinte ordem,
podendo haver variações:
i.

Apresentação dos objetivos da reunião pelo Coordenador/Moderador.
Leitura e explanação da pauta.

ii.

Abertura de espaço para sugestões à pauta.

iii.

Tempestade de ideias e propostas para o primeiro ponto da pauta.
(proposta individual sem análise ou discussão).

iv.

Discussão sobre os aspectos, ideias e propostas levantadas.

v.

Conclusões do primeiro ponto da pauta, com leitura do Relator.

vi.

Mesmo procedimento para os pontos seguintes, até esgotar a pauta.

57

MANUAL PRÁTICO: ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE CAPACITAÇÃO COM
PRODUTORES RURAIS

vii.

Proposta final da reunião (leitura, correções).

É muito importante que a Reunião Técnica apresente resultados ou
conclusões concretas para utilização imediata pelos participantes. O pior que
pode acontecer a um evento desta natureza é terminá-lo marcando outra
Reunião para discutir os mesmos temas, por falta de conclusões objetivas e
concretas na atual.
Duração do evento
Recomenda-se que a duração de uma Reunião Técnica com produtores não
ultrapasse 90 minutos. Além deste tempo, perde-se em eficiência, distrai-se
com outros afazeres e se necessita de uma logística mais complexa. Quando o
tempo se mostra insuficiente para todos os objetivos propostos, a pauta pode
ser dividida.
Local do evento e disposição do público
A Reunião Técnica é um evento eminentemente local. Portanto, deve ser
realizado sempre na comunidade ou próximo dela, em local de fácil acesso aos
participantes. Basta um local com certa comodidade para os participantes e
materiais para realizar explanações (quadro, cartolina, álbum seriado).
É recomendável que a disposição dos participantes seja na forma circular,
com ou sem uma mesa ao centro (Figura 6). Recomenda-se que o Moderador
permaneça sentado junto aos demais participantes e o Relator em pé, junto ao
quadro de anotações. Esta disposição tende a favorecer o diálogo, pois todos
estão frente a frente e numa posição que sugere igualdade.
Também, é recomendável que haja facilidades para que os participantes
realizem apontamentos. A mesa ao centro tem esta função, assim como para
estender materiais, tais como mapas da comunidade, esquemas e outros.
Figura 6: Disposições recomendáveis para desenvolvimento de trabalhos em
grupo em uma Reunião Técnica com produtores rurais.
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Materiais indispensáveis em uma Reunião Técnica
Sugere-se como materiais básicos:
» Local para explanação: lousa, quadro, cartolina ou papel Kraft, álbum
seriado.
» Pincéis (pincel atômico, canetão) para escrever em várias cores.
» Giz (em caso de uso de lousas).
» Adesivos, fitas adesivas, fixadores de papel (percevejos).
» Papel sulfite ou cadernetas de anotações individuais.
» Lápis ou canetas aos participantes.
» Cópias da pauta a cada participante.
Avaliação da Oficina
É recomendável que haja um tempo ao final do evento para a sua avaliação,
onde os participantes podem manifestar suas percepções, indagações,
preocupações, discordâncias ou desagrado.
Os técnicos podem fazer esclarecimentos, reforçar, corrigir ou delimitar
melhor as decisões e conclusões do evento. É muito importante que os pontos
positivos e negativos sejam devidamente apresentados e avaliados.
Logística de alimentação
A duração de uma Reunião geralmente não requer logística de alimentação, a
não ser por água e um cafezinho.
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DIA DE CAMPO (DIA DEMONSTRATIVO)
ORIENTAÇÕES PARA ORGANIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO
O Dia de Campo é um evento para a demonstração de inovações tecnológicas,
tanto aquelas que se enquadram como novos procedimentos (tecnologias de
processo) ou novos insumos, equipamentos, máquinas (tecnologias de
produto); elas podem ter sido desenvolvidas localmente, pelo uso repetido e
adaptações empíricas de produtores inovadores (tecnologia autóctone) ou em
outros ambientes ou estações experimentais (tecnologia alóctone); também,
pode tratar-se de uma tecnologia de base “convencional” (processos, insumos
ou produtos, inclusive industrializados) como pode ser de base “agroecológica”
(processos e produtos naturais, mais próximos ao funcionamento dos
ecossistemas).
Do ponto de vista metodológico, demonstração só pode ser realizada com
inovações que estejam devidamente comprovadas no domínio de
recomendação em questão.
Dependendo do que se pretende demonstrar e do sistema de produção, o
Dia de Campo pode ser realizado em área de lavouras, em estruturas
produtivas como viveiros e estufas ou em estruturas de logística como silos,
armazéns ou galpões de equipamentos e máquinas, etc.; no setor pecuário, o
evento pode ser realizado em áreas de pastagens, assim como em estábulos,
salas de ordenha, cocheiras, maternidades, galpões de cria, confinamentos,
entre outras instalações.
No Dia de Campo os participantes devem ter a oportunidade de observar e
manipular em situação real de campo, por meio da visão, tato e audição, a
inovação tecnológica proposta e compará-la com a tecnologia comumente
utilizada por eles (testemunha), constituindo-se na maior riqueza estratégica e
metodológica de comunicação desta modalidade de evento.
Portanto, o que se demonstra em um Dia de Campo pressupõe três
elementos técnicos fundamentais:
» Que a inovação tecnológica esteja devidamente comprovada por métodos
científicos ou suficientemente referendada pelo uso dentro do ambiente
ou em um ambiente similar; independentemente da sua origem, todos os
parâmetros técnicos da inovação devem estar suficientemente definidos
para que possa ser adotada com segurança pelos produtores rurais
daquele domínio de recomendação.
» Apresentar um cunho demonstrativo, isto é, a inovação tecnológica pode
ser comparada com a tecnologia rotineiramente utilizada, ou outras, e
deve apresentar uma posição vantajosa em relação a elas, tomando em
conta os parâmetros de avaliação dos produtores rurais.
» Que os produtores possam observar, assim como, sentir, tocar, manejar
ou experimentar o que está sendo proposto.
Em um Dia de Campo deve-se evitar a apresentação prematura de
tecnologias, aquelas que ainda estão em fase experimental, em estágio de
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desenvolvimento em que não há suficiente segurança para sua recomendação
naquele domínio, ainda quando os seus resultados sejam promissores.
Além disso, mostrar um experimento com diversos tratamentos, muitos dos
quais não serão recomendados no futuro, pode confundir os participantes e
tirar o foco daquilo que realmente se deseja mostrar.
Nestes casos, provavelmente muitas perguntas ficarão sem respostas
concretas, o que é negativo como estratégia de comunicação de uma ação de
capacitação.
Definição do público
A premissa de que um evento de capacitação é exitoso se a ele comparece um
público numeroso nem sempre é verdadeira.
No Dia de Campo, o evento só poderá ser considerado um sucesso se as
tecnologias demonstradas são do interesse do público presente; se elas são
adequadas a ele; se o público apresenta condições e potencial para adotá-las
e, finalmente, se há um apoio técnico posterior ao evento para que as
tecnologias sejam adotadas corretamente.
Um aspecto importante a ser considerado é o domínio de recomendação
para o qual as tecnologias estão orientadas. Apenas os produtores rurais que
se enquadram naquele domínio onde se realizam as demonstrações deveriam
participar do evento.
Ao se convidar produtores rurais para observar o comportamento de
tecnologias em um ambiente diferente daquele em que eles desenvolvem suas
atividades produtivas, se incorre em sério risco tecnológico. O comportamento
da tecnologia não necessariamente será o mesmo. Há muitos casos em que
ela não seria sequer considerada para recomendação.
Exemplos:
(1) Convidar produtores rurais de uma comunidade em que os solos
são pobres em nutrientes, ácidos e com Alumínio no subsolo,
para que participem de um Dia de Campo em local cujo solo é rico
e com ausência de Alumínio, onde observarão o comportamento
de novas cultivares, pode induzi-los a erros graves de avaliação
dos materiais e a decisões equivocadas em suas propriedades.
(2)

O contrário também é verdadeiro; convidar produtores rurais de
uma comunidade onde os solos são férteis, sem Alumínio no
subsolo, para observar os efeitos do gesso agrícola aplicado em
um solo pobre e com Alumínio tóxico no subsolo, poderá
disseminar o uso do produto onde não se apresenta a mesma
necessidade e nem oferecerá os mesmos benefícios.

Pode-se argumentar que em situações como as descritas nos exemplos
acima, se ocorrerem, basta que se façam, a posteriori, os devidos
esclarecimentos técnicos aos produtores participantes e as informações
inservíveis serão corrigidas ou descartadas. No entanto, se informações
técnicas necessitam ser seguidas de contra informações, algo está errado no
processo de comunicação. Isto não faz bem ao processo de capacitação, não
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facilita; ao contrário, dificulta a compreensão, desorganiza a lógica e causa
confusão entre os produtores, incapacita ao invés de capacitar.
Deve-se considerar ainda que o nível de apreensão das informações por
parte dos participantes em um evento de capacitação está muito distante de
100% e o risco de apreensão de informação inservível ou equivocada é grande.
Além disso, significa desperdício de tempo e de recursos financeiros trazer
ou levar produtores rurais de outros domínios de recomendação para observar
o que não serve para eles.
Outro aspecto importante para a definição do público alvo do Dia de Campo
é saber “quem faz o que” na propriedade. Por isso, também deve ser feito o
esforço de assegurar a participação daquelas pessoas (colaboradores, filhos,
cônjuges) que verdadeiramente são os responsáveis pela aplicação e
execução das tarefas na propriedade, e não necessariamente só o principal
tomador de decisões.
Exemplos:
(1) Se o evento trata da demonstração de materiais genéticos para
semeadura, a participação de quem toma a decisão sobre este
aspecto é requerida, geralmente o produtor rural. É ele quem
decide que material semear. Se o produtor possui um assistente
técnico, este deve participar para analisar com o produtor as
melhores opções.
(2)

Se o evento inclui a demonstração de um novo mecanismo de
regulagem de semeadoras e adubadoras, quem realiza esta
tarefa no dia-a-dia da propriedade também deve participar. Nas
grandes propriedades, geralmente é um tratorista ou o chefe de
barracão. Ainda que seja o produtor rural quem decide se adquire
ou não o novo mecanismo, as pessoas que manejarão o
equipamento poderão apoiar, opinando sobre o nível de
facilidade-dificuldade, eficiência, riscos de avaria, etc.; uma vez
adquirido o equipamento, estas pessoas responsáveis pelo seu
manejo já terão informações importantes adquiridas na
capacitação. Muitos produtores que não cumprem este quesito
adquirem produtos que permanecem sem uso na propriedade por
falta de mão de obra qualificada para manejá-los.

(3)

Se o objetivo do Dia de Campo é demonstrar tecnologias
melhoradas para o manejo correto de aves de galpão (poedeiras
ou frangos de corte), além do produtor rural, que tomará as
decisões, é importante a participação do responsável pelos
cuidados do galpão. Nem a mais perfeita informação do produtor
a esta pessoa substituirá a informação direta e a observação das
demonstrações durante o evento.

Portanto, o público que deve ser convidado para um Dia de Campo é aquele
para o qual as tecnologias em demonstração estão orientadas, considerando a
adaptabilidade econômica, social e ambiental.
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Local do evento
O Dia de Campo pode ser realizado tanto em propriedades rurais pertencentes
a produtores líderes, como em propriedades de referência ou em Estações
Experimentais. O importante é que o local seja representativo e a inovação
tecnológica esteja adaptada ao domínio de recomendação.
O local do evento deve ser representativo do ambiente em que os
produtores do domínio de recomendação desenvolvem as suas atividades em
termos de: tipo de solo (horizontes, profundidade, fertilidade, textura, etc.),
topografia do terreno, nível de precipitação, altitude, exposição ao sol, ventos
dominantes, etc. A inovação demonstrada deve estar adaptada à tipologia de
produtor (tamanho das explorações, padrão tecnológico do sistema de
produção, infraestrutura, capacidade de gestão, etc.).
Exemplo:
(1) Se o objetivo é demonstrar inovações para o manejo de pomares
de macieira e a maioria dos produtores de maçã da região possui
suas lavouras nas encostas, em solos profundos e bem drenados,
a uma altitude entre 750 e 1000 m.s.n.m., é nesta situação que as
demonstrações devem ocorrer; se os pomares são pequenos, a
estrutura de produção é familiar e o destino dos frutos é o
mercado in-natura, as inovações devem estar adaptadas a esta
realidade.
Quando o evento é realizado em propriedade rural, pode ser em uma ou
mais propriedades próximas, sempre atentando para os aspectos de logística,
tempo e complexidade de deslocamento entre uma e outra demonstração.
O local do Dia de Campo deve apresentar facilidade de acesso. Neste
sentido, devem ser consideradas variáveis, tais como:
» Distância entre o local do evento e as moradias dos produtores.
» Qualidade e largura do leito da estrada de acesso.
» Possibilidade de tráfego com chuva.
» Ocorrência de trechos íngremes, assim como a presença de lombadas ou
valetas.
» Disponibilidade de locais de manobra.
» Resistência e segurança de pontes.
» Sinalização correta e suficiente nos acessos.
Deve-se lembrar de que a um Dia de Campo, dependendo de seu porte, aflui
grande número de pessoas e de veículos, muitos destes com limitações de
tráfego em situações de má qualidade ou pequena dimensão dos acessos.
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Organização de grupos
Para eficiência do evento, os participantes do Dia de Campo devem ser
organizados em grupos de 15 a 20 pessoas. Grupos com mais de 25 a 30
participantes são mais difíceis de manejar nas condições de um evento prático.
O critério mais fácil para a organização dos grupos é a ordem de chegada,
visto que, se supõe que os convidados pertencem ao mesmo domínio de
recomendação ou similares, para os quais as inovações demonstradas estão
adaptadas.
Cada grupo deve contar com um Guia treinado pela Organização, cuja
função inclui a motivação, orientação e manutenção do grupo, além do controle
do tempo para os apresentadores.
Duração do evento
Embora a duração de um Dia de Campo possa variar, dependendo do número
de demonstrações, grau de complexidade das mesmas e dos objetivos do
evento, como regra geral pode-se adotar os seguintes critérios para defini-la:
Dia Completo
Evento com a duração de sete a oito horas entre a chegada dos convidados,
inscrição, formação de grupos, participação, avaliação e conclusão. Requer de
uma eficiente logística para alimentação e deslocamento dos participantes,
além de um grande esforço dos organizadores para a manutenção da dinâmica
do evento.
Se a organização não primar pela motivação, pontualidade e qualidade das
informações, o evento costuma esmorecer, perder o foco e participantes ao
longo do dia. Normalmente, se utiliza um dia completo apenas para eventos
com grande número de demonstrações em diferentes temas, organizado por
entidades que contam com boa infraestrutura e capacidade de gestão.
Meio dia
A duração ao redor de três ou quatro horas parece ser apropriada para a
maioria dos Dias de Campo, pois ocupa apenas uma parte do dia (manhã ou
tarde), deixando a outra parte à disposição dos produtores, normalmente
atarefados em suas propriedades. Neste caso, não se requer de grande
logística e custos com alimentação.
Menos de meio dia
Dias de Campo com duração de duas horas ou menos se justificam nos casos
de grupos pequenos de participantes (menos de 50 convidados), de distâncias
próximas (vizinhos de uma mesma comunidade), para observar uma ou duas
inovações muito específicas, dirigidas para produtores com interesses muito
comuns.
Geralmente não requerem grande logística organizativa. Os produtores
podem vir por seus próprios meios e podem ocupar o restante do dia em suas
atividades rotineiras. Em comunidades de pequenos produtores familiares, o
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Dia de Campo com esta duração pode ser frequentemente utilizado pelo
extensionista.
Duração do evento Vs. Número de demonstrações (estações)
Como critérios para a definição do número de demonstrações (estações)
durante um Dia de Campo, podem ser consideradas as seguintes variáveis:
» A duração total prevista para o evento (se dia completo, meio dia ou
menos).
» Tempo requerido para cada demonstração (estação): considera-se o
tempo de exposição mais o tempo de deslocamento; o tempo de
exposição em cada estação deve estar entre 20 e 30 minutos; o tempo de
deslocamento é variável, depende da distância entre estações e o meio
de deslocamento dos participantes.
» Tempo para alimentação: não menos que 30 minutos, dependendo da
logística.
» Tempo inicial para recepção, inscrições, organização de grupos.
» Tempo final para a realização de
estabelecimento de ações de seguimento.

avaliações,

conclusões

e

Como regra geral, considerando-se a necessidade de tempo para as
diferentes atividades, pode-se estimar o número de estações em função da
duração total do evento, conforme a tabela apresentada a seguir.
Duração do Evento
Dia completo
7 a 8 horas
Meio dia
3 a 4 horas
Menos de ½ dia
Menos de 3 horas

Número de Estações
De 6 a 9
De 4 a 5
De 1 a 3

Cabe destacar que a presença de guias bem treinados para manter a
unidade de cada grupo de produtores e conduzi-los de estação em estação é
condição essencial para a eficiência do uso do tempo no evento.
Conteúdo técnico
Os produtores devem deixar cada estação do evento com informações
concretas, que possam ser utilizadas em seus sistemas de produção. Por isso,
o conteúdo técnico deve estar suficientemente comprovado naquele domínio
de recomendação.
O apresentador deve deixar bem claro para os produtores rurais as
condições de aplicação da inovação tecnológica (domínio de recomendação) e
para quais condições ela não se aplica, para que a má utilização não venha a
tornar-se uma regra e a tecnologia caia em descrédito devido ao mau uso.
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Apresentação do conteúdo
O apresentador do conteúdo técnico em cada estação demonstrativa deve
considerar o fato de que se trata de um Dia de Campo, com observações de
objetos e fatos reais: o solo, a planta, a cultura, o animal, a pastagem, a
máquina, a instalação, os sintomas, os resultados, etc.
O conteúdo técnico da estação deve ser apresentado evidenciando-se as
diferenças de comportamento entre os tratamentos. Neste sentido, deve ser
possível a comparação entre a inovação proposta e a tecnologia em uso.
Além de ouvir as explicações do apresentador ou facilitador, os produtores
devem poder observar e manipular, experimentar, utilizando a visão e o tato.
Deve ser dado um tempo para que os produtores façam suas observações,
retirem suas dúvidas e formulem suas próprias conclusões.
O conteúdo técnico em cada estação deve ser específico e ser tratado em
um nível que os produtores compreendam. A linguagem deve ser dirigida a
eles, de forma clara, direta e simples. Mesmo que existam técnicos entre os
presentes, o conteúdo e a linguagem devem estar ao nível dos produtores.
Em cada estação é desejável que haja a oportunidade de boas vindas e uma
explanação introdutória do que será observado. No entanto, como se trata de
um Dia de Campo, as informações iniciais oferecidas, em um álbum seriado,
por exemplo, devem ser curtas. Deve-se passar rapidamente às
demonstrações propriamente ditas.
Cabe lembrar que não se trata de uma Palestra. Deve ser abolido o uso de
apresentações extensas e que tomem quase todo o tempo destinado à cada
estação.
Material complementar
É desejável que os participantes levem consigo material informativo
complementar sobre o conteúdo tratado em cada estação.
Por meio de material impresso (folheto, cartilha, etc.) ou meios eletrônicos
(CD-ROM, DVD, links para a WEB), os produtores poderão observar
novamente o que foi apresentado e discutido em cada estação, relembrar,
exercitar e consolidar as informações.
Facilidades na estação demonstrativa
Em cada estação é desejável que haja uma área coberta (barraca) onde se
realiza as boas vindas e a explanação inicial; pode-se equipar o local com
bancos, cadeiras ou fardos de feno como assento, para maior comodidade dos
participantes.
Um álbum seriado é imprescindível para explicar, desenhar, mostrar. Ele
deve estar preso ao solo ou à barraca para que não fique tombando com o
vento; pelo mesmo motivo, suas folhas de papel devem estar seguras por meio
de presilhas.
É recomendável que o público esteja de costas para o sol durante as
apresentações, para que a visão não seja prejudicada.
Deve haver água potável, assim como coletores de lixo disponíveis em cada
estação.
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Distância entre estações demonstrativas
A distância entre as estações demonstrativas deve ser pequena, para que não
haja perda de tempo no deslocamento ou facilidade de dispersão dos grupos
de produtores entre uma e outra. Porém, não devem ser tão próximas para que
haja interferência nas apresentações aos grupos (ruídos, mistura de grupos,
etc.).
Para apresentações sem o uso de equipamentos de som ou alto-falantes, a
distância de 40 m entre estações parece suficiente e segura. Quando se utiliza
de equipamentos de som, o mínimo de 100 m é recomendável.
Avaliação do Dia de Campo
Ao final das apresentações, todos os grupos se reúnem e fazem uma avaliação
dos conteúdos. Os produtores podem manifestar suas percepções,
indagações, preocupações ou discordâncias. Nesta oportunidade os técnicos
podem fazer novos esclarecimentos, reforçar, corrigir ou delimitar melhor o uso
de cada inovação demonstrada. É muito importante que os pontos positivos e
negativos sejam devidamente apresentados e avaliados.
Logística de alimentação
Embora a alimentação durante o evento não deva ser o principal motivo da
presença do público, é necessário considerar as condições de realização do
Dia de Campo e dos produtores. Normalmente, pequenos produtores familiares
despertam muito cedo e costumam realizar até três refeições no período
matutino. Portanto, pelo menos um lanche no momento da chegada a um Dia
de Campo matutino é desejável. Almoço seria desejável apenas para aqueles
eventos que utilizam um dia completo ou cuja duração está prevista para o final
da manhã. A disponibilidade de água potável, assim como de serviços
sanitários também são requeridos.
Vitrine Tecnológica
A Vitrine Tecnológica é uma variação metodológica do Dia de Campo,
organizada dentro de instituições que geram ou transferem tecnologias. Tratase de uma exibição permanente, também disposta em parcelas no campo,
mostrando as principais tecnologias recomendadas pela respectiva instituição.
Estas parcelas podem ser mostradas em eventos de capacitação, tais como
Dias de Campo ou Visitas Técnicas.
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VISITA TÉCNICA (EXCURSÃO TÉCNICA)
ORIENTAÇÕES PARA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO
A Visita Técnica ou Excursão Técnica é uma modalidade de evento em que os
produtores podem observar uma determinada atividade ou tecnologia em suas
condições reais de utilização.
As Visitas Técnicas com produtores rurais podem ser organizadas a
Estações Experimentais, Vitrines Tecnológicas, Feiras Tecnológicas ou
propriedades rurais. No entanto, aquelas que se realizam a produtores rurais,
em suas propriedades, onde estejam utilizando a tecnologia que se deseja
mostrar, são mais ricas em termos de comunicação, por enfatizar a relação
produtor–produtor e não a comunicação pesquisador–produtor ou
extensionista–produtor.
Esta modalidade de evento guarda similitudes com o Dia de Campo em
termos de comunicação, utilizando de muita linguagem visual e sobre objetos
reais, embora nas propriedades rurais não exista, lado a lado, a possibilidade
de comparação.
Do ponto de vista metodológico, só se recomenda a Visita Técnica a
situações em que a tecnologia a ser mostrada está adaptada ao domínio de
recomendação dos visitantes e esteja sendo utilizada com sucesso por um
tempo razoável.
Na Visita Técnica, além de compartilhar ideias e experiências com o
anfitrião, os participantes devem ter a oportunidade de manejar ou
experimentar o que está sendo mostrado.
Portanto, o que se mostra em uma Visita Técnica pressupõe os seguintes
elementos técnicos fundamentais:
» Que a inovação tecnológica esteja funcionando bem.
» Que as condições de utilização da tecnologia no local da visita sejam
similares ou aplicáveis à dos produtores visitantes.
» Que o produtor anfitrião possua um sistema confiável de monitoramento,
controle e avaliação da tecnologia para poder oferecer informações
precisas e não baseadas em meras percepções gerais ou “achismos”.
» Que os visitantes possam observar, não só ouvindo o anfitrião, mas
também tocar, manejar, sentir e experimentar o que está sendo proposto
ou mostrado.
É desejável que os participantes levem consigo um material informativo
complementar para consultas futuras, preparado pelo profissional que
organizou a visita. Por meio de material impresso (folheto, cartilha, etc.) ou
meios eletrônicos (CD-ROM, DVD, links para a WEB), conforme o perfil dos
participantes, eles poderão observar novamente o que foi apresentado e
discutido no evento, relembrar, exercitar e consolidar as informações
recebidas.
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Definição do público
Uma Visita Técnica é mais produtiva em termos de comunicação e
aproveitamento dos participantes, quando o grupo é pequeno, de não mais que
20-25 produtores. Com um número maior de visitantes, muitos ficam distantes
do apresentador, não podem observar exatamente o que está sendo mostrado
e rapidamente começam a dispersar-se. Além disso, em muitos locais de visita
há restrições para a locomoção de um grupo numeroso, por razões de espaço,
segurança, sanidade ou legislação.
Na Visita Técnica, o evento só poderá ser considerado um sucesso se o que
está sendo mostrado é do interesse dos visitantes; se as técnicas são
adequadas a ele; se o público apresenta condições e potencial para adotá-las.
Assim, apenas produtores rurais que pertencem ao mesmo domínio de
recomendação devem participar do evento. Ao se convidar produtores rurais
para observar o comportamento de tecnologias em um domínio de
recomendação diferente daquele em que eles desenvolvem suas atividades
produtivas, se incorre em risco tecnológico. O comportamento da tecnologia
não necessariamente será o mesmo. Há muitos casos em que ela não seria
sequer considerada para recomendação. Exemplos em relação a isto já foram
apresentados no capítulo sobre Dia de Campo.
Outro aspecto importante para a definição dos participantes de uma Visita
Técnica é saber “quem faz o que” na propriedade. Por isso, também deve ser
feito o esforço de assegurar a participação daquelas pessoas (colaboradores,
filhos, cônjuges) que verdadeiramente são os responsáveis pela aplicação e
execução das tarefas na propriedade, e não necessariamente só o principal
tomador de decisões.
Duração do evento
Embora a duração de uma Visita Técnica possa variar, dependendo daquilo
que será mostrado, do grau de complexidade das inovações e dos objetivos do
evento, como regra geral pode-se adotar os seguintes critérios para defini-la:
Dia Completo
Evento com a duração de sete a oito horas entre deslocamento, recepção aos
visitantes, tempo de visita, avaliação e deslocamento de retorno. Requer de
uma eficiente logística para alimentação e deslocamento dos participantes,
além de um grande esforço dos organizadores para a manutenção da dinâmica
do evento, pois o cansaço geralmente chega após o almoço.
Se a organização não primar pela motivação, pontualidade e qualidade das
informações, a visita costuma esmorecer, perder o foco e o nível de
participação e debates ao longo do dia. Normalmente, se utiliza um dia
completo apenas para eventos mais distantes, onde o tempo de deslocamento
toma boa parte do dia.
Meio dia
A duração ao redor de quatro horas parece ser apropriada para a maioria das
Visitas Técnicas, pois ocupa apenas uma parte do dia (manhã ou tarde),
69

MANUAL PRÁTICO: ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE CAPACITAÇÃO COM
PRODUTORES RURAIS

deixando a outra parte à disposição dos produtores, normalmente atarefados
em suas propriedades. Visitas com deslocamentos entre 30 e 60 minutos se
ajustam a esta duração, pois permite um tempo efetivo de visita entre duas e
três horas. Neste caso não se requer de grande logística e custos com
alimentação.
Menos de meio dia
Duração apropriada para Visitas Técnicas realizadas com deslocamento
pequeno e poucas observações a serem realizadas. Geralmente não requerem
grande logística organizativa. Os produtores podem comparecer à Visita por
seus próprios meios e podem ocupar o restante do dia em suas tarefas. Em
comunidades de pequenos produtores familiares, a Visita Técnica com esta
duração pode ser fartamente utilizada pelo extensionista.
Conteúdo técnico
Em Visitas Técnicas a propriedades rurais, geralmente são os produtores
anfitriões quem apresentam as inovações aos visitantes. Normalmente, o
conteúdo é tratado informalmente, utilizando de linguagem verbal e visual.
Embora, nestes casos, não haja como exercer um controle sobre o que será
efetivamente dito e mostrado, é interessante que o organizador de uma Visita
Técnica tome as seguintes providências:
» Realizar uma visita prévia ao local e avaliar com o anfitrião o que será
mostrado e debatido;
» Verificar a adaptabilidade das inovações aos sistemas de produção dos
futuros visitantes.
» Traçar com o anfitrião um roteiro para a visita.
» Discutir com ele os pontos mais importantes e que devem ser abordados
durante a Visita Técnica.
» Verificar quais os dados e resultados concretos o anfitrião possui em
mãos para apresentar.
» Acertar com o anfitrião a possibilidade do profissional responsável pela
Visita Técnica realizar lembretes, apartes e complementações durante a
visita.
Ao final do evento os produtores visitantes devem contar com informações
concretas, que possam ser utilizadas em seus sistemas de produção. Por isso,
a importância de que o produtor anfitrião pertença a um domínio de
recomendação similar ou igual ao dos produtores visitantes.
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Apresentação do conteúdo
O apresentador do conteúdo em uma Visita Técnica deve considerar que se
trata de um evento eminentemente prático, com observações de objetos,
processos e fatos reais, as inovações tecnológicas em uso pelo anfitrião.
Além de ouvir as explicações do apresentador ou facilitador, os produtores
devem poder observar, assim como, manejar e experimentar, utilizando a visão
e o tato. Deve ser dado um tempo para que os produtores façam suas
observações, retirem suas dúvidas e formulem suas próprias conclusões.
O conteúdo de uma Visita Técnica deve ser apresentado em uma sequência
lógica conforme a ocorrência dos processos, fases e cronologia da própria
inovação mostrada.
Facilidades na visita
Normalmente, uma Visita Técnica é dinâmica, com o apresentador e os
visitantes movendo-se constantemente para as suas explanações,
observações e debates. A cada 30 minutos é recomendável uma pequena
pausa para uma água.
Avaliação da Visita Técnica
Ao final das apresentações, todos os participantes e o anfitrião se reúnem e
fazem uma revisão e avaliação dos conteúdos. Os visitantes podem manifestar
suas percepções, indagações, preocupações ou discordâncias. Nesta
oportunidade, os técnicos que acompanham a visita podem realizar
esclarecimentos, reforçar, corrigir ou delimitar melhor o uso de cada inovação
apresentada.
Para evitar constrangimentos de parte a parte, havendo críticas e aspectos
negativos relativos à Organização do evento, eles devem ser discutidos no
retorno dos visitantes.
Logística de alimentação
Embora a alimentação não deva ser o objeto principal de um evento, é
necessário considerar as condições de realização da Visita Técnica.
Pequenos produtores familiares geralmente despertam muito cedo e
costumam realizar até três refeições no período matutino. Portanto, pelo menos
um lanche deve existir em uma Visita Técnica. Uma refeição (almoço) seria
desejável apenas para aqueles eventos que utilizam um dia completo ou cuja
duração está prevista para o final da manhã.

71

MANUAL PRÁTICO: ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE CAPACITAÇÃO COM
PRODUTORES RURAIS

CAMPANHA
ORIENTAÇÕES PARA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO
Quando se necessita que uma informação chegue rápido e ao mesmo tempo
ao maior público possível, para que ocorra uma ação de grande amplitude de
participação em um curto espaço de tempo, a Campanha é uma modalidade
adequada de evento. Ela pode ser realizada em diferentes âmbitos territoriais,
políticos ou sociais, desde a comunidade rural ou o município, até âmbitos mais
amplos e complexos como uma região, estado ou país.
Uma Campanha pode apresentar diferentes finalidades, caracterizando-se
como as mais frequentes:
» Conscientização em relação a um tema específico, que diz respeito a um
público amplo e diversificado. Exemplo: Campanha contra o abandono de
animais de companhia.
» Conscientização em relação a um tema e público específicos, cuja ação
necessita de participação maciça para apresentar impacto. Exemplo:
Campanha para tríplice lavagem e devolução dos recipientes de produtos
agrotóxicos.
» Alerta sobre uma ameaça previsível ou recorrente. Exemplo: Campanha
para a proteção contra geadas.
» Reação imediata a um fato extraordinário e que requer respostas rápidas.
Exemplo: Campanha de prevenção e vacinação contra a raiva em um
território em que surgiram casos da doença.
» Promoção e realização de ações simultâneas e de grande amplitude para
enfrentar um determinado problema. Exemplo: Campanha de vacinação
contra a febre aftosa.
» Cumprimento de uma legislação ou normativa técnica. Exemplo:
Campanha a proteção de mananciais e plantio de matas ciliares.
Uma Campanha deve incluir alguns componentes que se complementam e
que a torna mais efetiva em termos de resultados e impactos.
Divulgação:
Significa colocar o evento em evidência e torná-lo conhecido, para que o
público tome ciência de suas pretensões, objetivos e ações propostas. Trata-se
de “colocar o tema nas ruas” para o conhecimento e debate.
Normalmente, em uma Campanha de grande amplitude territorial e de
público, são utilizados meios de comunicação de massa, tais como o rádio,
televisão, jornais e mais recentemente, as redes sociais.
Em pequena escala, a nível municipal ou comunitário, utiliza-se de
instrumentos de divulgação como a afixação de Cartazes e Avisos em locais de
grande afluência do público alvo da Campanha (Cooperativas, Igrejas,
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Sindicatos, Supermercados, etc.), distribuição de Panfletos e Convites, assim
como comunicados feitos por líderes em cultos religiosos, assembleias e
reuniões de vários tipos. Pode-se ainda utilizar as Redes Sociais.
Porém, uma Campanha não pode ficar apenas na divulgação porque
provavelmente será pouco efetiva em termos de resultados práticos. Aquela
parte do público com menor nível de consciência sobre o tema tratado, a que
mais necessita participar da Campanha, provavelmente não dará importância
às matérias divulgadas, porque o tema não está entre as suas prioridades.
Ações em escala local:
Não se espera que o público participe de maneira efetiva e desenvolva as
atividades preconizadas em uma Campanha apenas pela sua divulgação, são
necessárias ações práticas.
Independente da escala ou amplitude da Campanha, suas ações práticas
são realizadas a nível local, no lugar onde o público alvo se encontra, onde
realiza as suas atividades rotineiras, nas propriedades rurais, nas
comunidades, nas organizações profissionais ou sociais, escolas, igrejas,
conforme o propósito e o tema tratado. São estas ações locais que
efetivamente passam uma Campanha da fase de divulgação à de execução.
As ações em escala local são levadas a cabo por agentes sociais, sejam
eles pertencentes a instituições públicas de diferentes instâncias de Governo
(Municipal, Estadual, Federal), a organizações de produtores rurais, sindicatos,
profissionais liberais, ONGs, lideranças locais, voluntários e outros agentes que
operam como intermediários entre os organizadores da Campanha e o público
alvo.
As ações em escala local incluem a conscientização, motivação, capacitação
e organização operacional para a realização efetiva das ações da Campanha.
Execução das atividades:
O público envolvido de alguma maneira no tema da Campanha atua para
realizar as ações preconizadas, contando com a orientação, colaboração e
participação dos agentes sociais. Sem a execução das atividades preconizadas
na Campanha, ela não se viabiliza como ação efetiva de transformação de uma
realidade.
Avaliação e divulgação dos resultados e impactos:
Independentemente se a adoção das ações de uma Campanha é de cunho
voluntário ou obrigatório, é recomendável que exista um processo de
monitoramento, avaliação e divulgação dos resultados e dos impactos do
evento. Ao conhecê-los, os participantes da Campanha se sentirão motivados a
participar das próximas; os que não participaram podem avaliar o que
perderam.
Ao contrário, não há Campanha mais prejudicial à credibilidade dos
organizadores que aquela que retumba na divulgação inicial e nunca mais se
sabe ou se avalia o que foi efetivamente realizado.
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Fiscalização sobre o realizado:
Quando uma Campanha trata de ações compulsórias, de cunho legal, por
exemplo, questões ligadas ao ambiente, ao uso de produtos agrotóxicos, à
qualidade ou à origem de produtos, entre outras, a fiscalização realizada por
entes qualificados para verificar o cumprimento das regras estabelecidas deve
fechar a Campanha.
Definição do público
Há Campanhas que são dirigidas ao público em geral, toda a população de um
determinado território; outras Campanhas abordam temas específicos e são
dirigidas apenas ao público envolvido com eles.
Exemplo:
(1) Uma Campanha de conscientização pelo bem estar dos animais é
ampla e praticamente toda a população deve estar envolvida com o
tema; mesmo aquelas pessoas que não possuem animais, podem
adotar ou cuidar de animais maltratados, podem incentivar a outras ou
denunciar maus tratos. O que se pretende é criar uma cultura social de
bons tratos aos animais.
(2)

Uma Campanha de vacinação contra a febre aftosa estará dirigida aos
criadores das espécies de animais que podem ser afetados e aos
profissionais que trabalham com estes produtores.

Por isso, os meios de comunicação utilizados para promover a participação
em Campanhas geralmente são massais, que alcançam um grande público ao
mesmo tempo.
Ao interior de cada comunidade, uma Campanha massal promovida em
grande escala pode ser subdividida e enriquecida com outras modalidades de
eventos de capacitação e ação, tais como: palestras motivacionais, oficinas
para a organização das ações da Campanha (aquisição de insumos em
conjunto, ações em mutirão, etc.).
Exemplo:
(3) Pequenos
aquisição
rebanhos,
vacinação
obra.

produtores de uma comunidade se organizam para a
conjunta de doses de vacina necessárias para os seus
contratam um Médico Veterinário e realizam um mutirão de
em um só dia, compartilhando orientação técnica e mão de

Planejamento da Campanha
Neste item são apresentados alguns elementos essenciais ao planejamento de
uma Campanha. Casos particulares podem requerer outros elementos.
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Definição do tema e conteúdo
A Campanha deve tratar de um tema ou problema que envolve grande parcela
da população, o qual necessita de ações amplas e coordenadas, a serem
executadas em um período de tempo relativamente curto.
Exemplo:
(1) Em uma comunidade onde as perdas de soja na colheita têm sido
generalizadas e elevadas, o extensionista pode planejar uma
Campanha com todos os produtores, com o objetivo de reduzi-las.
Neste exemplo, a Campanha deve promover ações que os produtores podem
empreender, buscando este objetivo.
Definição das ações
Pelo exemplo anterior fica evidente que os organizadores de uma Campanha
necessitam contar com soluções tecnológicas que, uma vez adotadas pelos
produtores, serão capazes de mitigar o problema, neste caso, reduzir as
perdas na colheita. Seguindo o mesmo exemplo, as ações da Campanha
poderiam promover variedades de soja com inserção de vagens mais elevadas,
não deiscentes e de maturação uniforme, assim como, manutenção e
regulagem apropriada de colhedoras, velocidade de colheita e dos mecanismos
de corte, substituição de mecanismos antigos por outros mais modernos e
eficientes, entre outras ações.
É óbvio que estas ações requerem outras ações de capacitação mais
específicas, tais como Palestras motivacionais, Reuniões e Oficinas de
Capacitação, Visitas Técnicas, etc.
Duração da Campanha
A duração de uma Campanha é delimitada pelas ações que serão
desenvolvidas. No exemplo anterior, começaria antes da safra de soja, quando
os produtores estão decidindo que variedades cultivar, seguiria durante a safra
com capacitações sobre a qualidade na colheita, ao final do ciclo com
demonstrações de colheitas eficientes e para encerrar, uma avaliação dos
resultados conseguidos.
Normalmente, a Campanha se inicia em um evento de lançamento, com
ampla e intensa divulgação ao público alvo e finaliza-se com um evento de
avaliação e divulgação dos resultados.
Recursos e infraestrutura
Não há eficácia quando uma Campanha é iniciada e a execução de suas ações
é prejudicada por falta de condições operacionais, tais como pessoal, materiais
diversos, insumos, recursos financeiros ou burocracia. Por isso, o planejamento
de uma Campanha deve contemplar cuidadosamente todos os itens
necessários para a sua execução completa, principalmente quando se trata de
orçamento público, onde nem sempre se consegue fluidez entre os valores
aprovados e a liberação efetiva dos recursos.
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Parcerias
Por sua amplitude e ações diversificadas é natural que toda Campanha exija o
estabelecimento de parcerias para ser levada a cabo. Mesmo nas Campanhas
de pequena expressão geográfica, onde o extensionista a desenvolva
diretamente com a comunidade, as parcerias com os líderes comunais são
necessárias. No caso do exemplo de perdas na colheita, parcerias com os
representantes dos equipamentos, para o apoio operacional em capacitações e
demonstrações com os equipamentos, poderiam ser valiosas.
Divulgação da Campanha
Uma Campanha, desde o seu lançamento, deve ter volume de divulgação e
informação suficientes, para que grande parte do público alvo tome
conhecimento de sua existência e acima de tudo, de suas propostas e ações.
Por isso, dependendo de sua amplitude, a Campanha pode envolver como
elementos de divulgação:
» Evento de lançamento, com intuito informativo e motivacional, com ampla
cobertura de mídia.
» Materiais impressos (faixas, cartazes) afixados em locais de grande afluxo
de pessoas potencialmente participantes.
» Materiais impressos (folhetos, panfletos) distribuídos ou colocados à
disposição em locais de grande afluxo de pessoas potencialmente
participantes.
» Entrevistas e inserções de jingles em rádio e televisão.
» Artigos e inserções publicitárias em jornais.
» Palestras motivadoras.
» Comunicados motivacionais e de esclarecimento por meio de lideranças
(professores, diretores de organizações de produtores, religiosos) durante
suas atividades de rotina como aulas, reuniões, assembleias, cultos, etc.
» Mensagens motivacionais e de esclarecimento pelas redes sociais.
Os meios selecionados em cada caso dependerão da amplitude da
Campanha, do público envolvido e dos recursos disponíveis.
Ações locais
As ações locais, aquelas que “tiram a Campanha do papel”, necessitam estar
cuidadosamente definidas no planejamento. Cada ação ou atividade deve
contar, pelo menos, com a definição de seu conteúdo técnico, orçamento,
materiais e insumos necessários, cronograma de execução e os parceiros.
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Orientações aos Organizadores de Campanhas
Deve-se medir o grau de sucesso de uma Campanha pela proporção do
público que adotou as recomendações e, acima de tudo, as incorporou em seu
cotidiano com autonomia. Para que uma avaliação favorável possa ocorrer é
minimamente necessário que haja conscientização, comprometimento,
resultados visíveis, mensuráveis e eficazes e ações de seguimento após a
Campanha. Neste sentido, alguns cuidados e atitudes são essenciais de serem
tomados pelos organizadores, como atividades no período anterior e durante
uma Campanha:
» Divulgue uma Campanha após todos os componentes definidos no
planejamento estarem disponíveis. Jamais inicie e divulgue uma
Campanha sem que as ações locais estejam bem delineadas.
» Busque parcerias, mas estabeleça, com critérios bem definidos, as
responsabilidades e compromissos de cada um. Parcerias estabelecidas
de maneira superficial costumam ser pouco eficazes, principalmente em
ações de longa duração. Verifique se todos os parceiros estão preparados
e capacitados para agir.
» Avalie todas as atividades que serão incluídas na Campanha, verifique a
adaptabilidade e efetividade técnica de cada uma. Estabeleça um rol de
atividades prioritárias.
» Organize um cronograma de atividades, disponibilize-o a todos os
parceiros e siga-o com rigor. Eventos que envolvem muitos parceiros e
começam a mudar de datas, horários ou locais, criam descrédito e
provocam o afastamento.
» Estabeleça um sistema de seguimento e controle das atividades da
Campanha; ele gerará dados confiáveis para a avaliação e divulgação
dos resultados.
» Mantenha o público informado sobre o andamento da Campanha.
Avaliação da Campanha
Ao término de uma Campanha recomenda-se que haja um trabalho de
tabulação, avaliação e divulgação dos resultados em termos de participação do
público, o volume de atividades desenvolvidas e os impactos esperados.
Nesta ação devem participar os organizadores, parceiros, lideranças e uma
amostra do público beneficiado, onde todos podem fazer suas considerações e
contribuições, com os pontos positivos e negativos devidamente apresentados
e avaliados.
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FEIRA TECNOLÓGICA
ORIENTAÇÕES PARA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO
A Feira Tecnológica não se enquadra propriamente como um evento de
capacitação. Geralmente, esta modalidade de evento caracteriza-se como um
mostruário de tecnologias e serviços onde os produtores rurais podem observar
equipamentos, máquinas, produtos e serviços diversos para a produção
agropecuária; podem também avaliar e adquirir reprodutores e matrizes; tudo
disposto em estandes, provas e competições, apresentações ou leilões.
Atualmente, se distinguem pelo menos duas modalidades de Feiras
Tecnológicas:
Exposição Agropecuária
Trata-se da modalidade tradicional e mais comum de Feira Tecnológica,
geralmente realizada a nível municipal ou regional, organizada por Associações
de Produtores e parceiros (instituições do setor, empresas, prefeituras, etc.).
Normalmente, tem seu foco na área de pecuária, contando em sua
programação com provas técnicas, concursos de produtividade, leilões de
diferentes espécies e raças, além de mostruário e comércio de produtos para
propriedades pecuárias e também agrícolas. Os mostruários (estandes) de
produtos e serviços geralmente são estáticos, sem demonstração do
funcionamento daquilo que se está mostrando.
Embora possa conter em sua programação eventos específicos, tais como
Cursos, Palestras e Oficinas, o foco de atuação das Exposições Agropecuárias
não é a capacitação técnica.
Show Rural – Show Agropecuário
Trata-se de uma modalidade de Feira Tecnológica mais recente no Brasil, cujo
modelo é baseado em eventos similares realizados em países da Europa e da
América do Norte. Normalmente, a Feira Tecnológica no formato de Show é
realizada para alcançar um âmbito maior que o município ou a região. Esta
modalidade é apoiada por um grande aparato publicitário em mídias massais,
abrangendo um grande número de expositores, empresas e participantes.
O nome “Show” (em português: mostrar, exibir ou expor) caracteriza o
principio fundamental desta modalidade: o de expor, de maneira organizada,
ilustrada e demonstrativa, um rol de tecnologias de ponta para que os
participantes (produtores rurais, organizações de produtores, comerciantes e
outros entes do agronegócio) observem e iniciem processos de negociação
para introduzir em seus negócios e sistemas produtivos.
Geralmente, o formato Show deixa de lado a exibição e comercialização de
animais, para dar ênfase ao mostruário de produtos e serviços para a
agropecuária. Muitas das exibições nesta modalidade são dinâmicas, os
participantes podem observar em funcionamento, com demonstrações
organizadas.
Também pode conter em sua programação eventos mais específicos de
capacitação, sem que este seja o seu foco de ação.
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Em ambas as modalidades descritas, as limitações para capacitar
produtores rurais dizem respeito a:
» Falta de um domínio de recomendação claramente definido: O público
que participa de uma Feira Tecnológica comparece ao evento por seu
livre arbítrio, por isso, ele costuma ser muito diversificado, pertencente a
diferentes domínios de recomendação, com diversidade de
conhecimentos prévios e necessidades, o que dificulta o ajuste do tema e
o nível de tratamento do seu conteúdo.
» Falta de inserção em um plano de trabalho: Nos eventos de capacitação
organizados em Feiras Tecnológicas, por melhores que possam ser em
termos de conteúdo, os participantes não possuem um plano de trabalho
relacionado, o qual possibilitaria colocar em prática os conhecimentos
adquiridos de maneira assistida. Provavelmente, apenas uma minoria
tomará ações neste sentido.
» Diversidade de objetivos técnicos e de entretenimento nos recintos de
Feiras Tecnológicas: A diversidade distrai e tira o foco do evento de
capacitação, dificultando a atenção, participação, assiduidade e
pontualidade dos participantes.
Em função do objetivo deste Manual, o de propiciar instrumentos e
ferramentas para que um profissional das carreiras de Ciências Agrárias
organize e execute um evento com o grupo de produtores rurais em sua escala
de trabalho, este Capítulo tratará apenas de pequenas Feiras Tecnológicas,
que podem ser organizadas ao nível das comunidades e municípios em que o
profissional exerce as suas funções.
Funções de Feiras Tecnológicas em pequena escala
As Feiras Tecnológicas organizadas em pequena escala podem incluir
modalidades de serviços ou atividades que contribuem para a obtenção de
avanços tecnológicos a nível municipal ou regional, ao mostrarem e
estimularem os produtores a adotarem inovações em seus processos
produtivos.
Entre as modalidades de serviços e atividades que podem promover a
inovação tecnológica e servem, ao mesmo tempo, como eventos
demonstrativos, pode-se relacionar:
Torneios de Produtividade
Os Torneios ou Concursos de Produtividade podem demonstrar que é possível
produzir mais e melhor utilizando determinadas tecnologias. Os produtores
rurais que participam ou observam um torneio de produtividade podem sentirse mais estimulados e aptos a obter a produtividade dos vencedores.
Deve-se tomar o cuidado para que as tecnologias utilizadas sejam viáveis
em larga escala e não apenas um modelo para se conseguir a maior produção,
sem se importar com os seus custos ou seus passivos ambientais.
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Exposição e Feira de Produtos Artesanais
Os produtores de economia familiar, que vendem seus produtos in-natura ou
com algum nível de transformação ou industrialização, nas Feiras de Produtos
Artesanais podem chegar ao mercado consumidor sem intermediários e
incorporar benefícios ao seu sistema produtivo. A Feira, neste caso, serve
como meio de divulgação e propaganda dos produtos ao grande público. Além
disso, estimulam novos produtores a transformar e incorporar valor aos seus
produtos.
Leilões de animais
Os leilões se prestam ao intercâmbio de material genético e possibilidade de
melhoria dos rebanhos.
Demonstração de equipamentos, máquinas e outros produtos
Observar diferentes tipos de equipamentos, máquinas e outros produtos, em
pequeno espaço e em curto tempo, desde que eles sejam adaptados às
condições individuais, facilita a comparação e melhora a tomada de decisão.
Divulgação
As Feiras Tecnológicas, ainda quando organizadas e realizadas em pequena
escala, devem ter divulgação massal no nível da comunidade, das
comunidades vizinhas e do município.
Neste caso, instrumentos de divulgação, tais como, cartazes, inserções em
rádio e jornais locais, comunicados verbais em locais de grande afluência de
público (estádios, escolas, igrejas) podem ser utilizados.
Planejamento da Feira Tecnológica
O planejamento de uma Feira Tecnológica é mais complexo que um simples
evento de capacitação, dado à diversidade de atividades que geralmente ela
inclui. Assim, em linhas gerais, o que não deve deixar de ser planejado em um
evento desta modalidade é apresentado a seguir.
Estabelecimento de Parcerias
Por sua amplitude e ações diversificadas, toda Feira Tecnológica depende de
parcerias. Como um primeiro passo no planejamento, deve haver a definição
das parcerias, para que se possam estabelecer as responsabilidades de cada
qual. Ao longo do planejamento, novos parceiros podem somar-se ao grupo
organizador. Ao nível municipal, os parceiros que geralmente devem estar
presentes são: Organizações de Produtores (Associações, Cooperativas,
Sindicatos), Prefeitura Municipal, instituições de pesquisa, extensão e fomento
ligadas ao agronegócio, empresas de serviços, produtos e insumos,
organizações beneficentes, entre outras.
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Setorização do Evento
Uma Feira Tecnológica possui atividades muito diversificadas e sua
setorização organizativa se mostra benéfica. Geralmente, dependendo da
diversidade de atividades abrangidas e da dimensão de cada uma delas, os
setores mais comuns a considerar na organização de uma Feira Tecnológica
são:
» Exposição de animais e provas de raça.
» Torneios ou concursos de produtividade.
» Leilões.
» Exposições de produtos, insumos e serviços.
» Eventos técnicos.
» Divulgação.
» Relacionamento com autoridades e instituições.
» Logística geral: locais e espaço necessário para cada atividade,
transporte, disponibilidade de energia, necessidade de serviço de som,
disponibilidade de infraestrutura (galpões, estandes, sanitários, entre
outros itens).
» Alimentação e entretenimento.
Cada setor do evento deve ser entregue a um responsável (pessoa ou
instituição), subalterna a uma Coordenação Geral.
Verificação e Cumprimento da Legislação
Para cada tipo de atividade incluída em uma Feira Tecnológica existem normas
gerais e específicas que devem ser cumpridas, de tal maneira que os
organizadores necessitam estar atentos para evitar que o descumprimento de
alguma delas cause danos ao público e ao evento.
Os tópicos legislativos que necessitam ser rigorosamente cumpridos dizem
respeito principalmente a:
» Normas sanitárias para transporte, manutenção e comercialização de
animais de diferentes espécies e raças reunidos em um único local.
» Normas relacionadas ao bem estar animal.
» Normas técnicas estabelecidas pelas Associações de Criadores de cada
raça ou espécie envolvida.
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» Normas gerais de segurança ao público no interior dos recintos de
Feiras (policiamento, bombeiros, paramédicos, etc.).
» Normas fiscais e sanitárias para a comercialização de produtos e
alimentos.
» Normas ambientais para o descarte de resíduos.
Duração do Evento
A duração de uma Feira Tecnológica é variável com suas dimensões,
diversidade e objetivos. Normalmente, as mais diversificadas duram entre 10 e
15 dias; aquelas menos diversificadas, pequenas e locais, são organizadas
com duração de três dias a uma semana.
Cabe lembrar que as Feiras Tecnológicas são seriadas, com periodicidade
anual ou bianual.
Recursos e infraestrutura
Embora uma Feira Tecnológica possa ser autossuficiente em termos de
recursos financeiros, oriundos de participação nas diferentes formas de
comercialização e venda de espaços, eles devem estar perfeitamente
equacionados no orçamento. Depois de terminado o evento, angariar fundos
para cobrir possíveis pendências financeiras é uma missão quase impossível.
Em relação à infraestrutura, o planejamento de uma Feira Tecnológica deve
contemplar cuidadosamente todos os itens necessários a sua execução, tais
como galpões cobertos, espaços abertos, currais e pistas, salões e salas
menores, energia, água, alimentação, sanitários, meios de transporte, entre
outros aspectos.
Orientações aos organizadores de Capacitação em Feiras Tecnológicas
Em função das várias limitações que uma Feira Tecnológica apresenta como
seio de eventos de capacitação a produtores, algumas providências podem
mitigar os problemas de comunicação que se verificam mais frequentemente e
aumentar a eficiência.
» Não divulgue as capacitações que serão realizadas na Feira Tecnológica
como eventos abertos ao público. Ao contrário, estabeleça os critérios de
participação e os divulgue entre os profissionais do município para que
selecionem e convidem produtores de seu âmbito de relacionamento,
ligados ao tema de cada capacitação.
» Defina claramente os objetivos das capacitações e o conteúdo de cada
uma; seleciona-se o público por meio da identificação do interesse de
cada um.
» Organize previamente com os profissionais que assistem aos produtores
rurais na região a presença de grupos selecionados sob o critério de
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domínio de recomendação; capacitações com conteúdos específicos
podem ser programadas e dirigidas a cada grupo.
» Realize os eventos de capacitação quando a Feira Tecnológica apresenta
menor volume de atividades e atrativos, geralmente durante as manhãs.
» Ao final da capacitação, estimule o profissional que acompanha o grupo e
os produtores a estabelecerem um plano de trabalho que inclua os
conhecimentos, práticas e inovações observadas.
Com estes cuidados é possível que as capacitações realizadas em Feiras
Tecnológicas produzam resultados mais significativos em termos de adoção de
inovações e melhoramento dos sistemas produtivos.
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