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Estratégia e Metodologias
de Trabalho Inovadoras
A Rede Leite mantém como base operacional o
monitoramento de mais de 50 unidades de produção
familiar, também chamadas Unidades de Observação
(UOs), através de uma abordagem sistêmica que
privilegia o entendimento da lógica das práticas e
processos desenvolvidos pelos agricultores e do
funcionamento do sistema. Busca-se, então, construir
conjuntamente proposições para superar as limitações
e conferir maior sustentabilidade aos sistemas de
produção.
A seguir algumas informações sobre as formas de
trabalho da rede:
-

Método
pluridisciplinar

Capital
Social

Processo dinâmico

Abordagem
Sistêmica

Ganhos qualitativos referentes a questões ambientais e
sociais, como, por exemplo, a conservação do solo, das
nascentes e cursos d´água, a melhoria da saúde e da
qualidade de vida dos agricultores, entre outros, são
difíceis de serem medidos e traduzidos em números.
Esses avanços são relevantes e somam-se aos ganhos
econômico-produtivos, não menos importantes, como
a renda, a produtividade e a qualidade do leite.
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Um dos princípios do trabalho da Rede Leite
está fundamentado no “capital social”, ou seja,
a quantidade e a qualidade das relações
pessoais e institucionais que se estabelecem e se
fortalecem na rede. A idéia é visibilizar
as potencialidades, produzindo motivação nas
pessoas e gerando maior autonomia para as
famílias rurais na gestão do processo produtivo e
na tomada de decisões.

Princípios Orientadores:

Os
Os Resultados
Resultados Vão
Vão Além
Além da
da
Produção de Leite

- Realização de encontros periódicos de debate nas
UOs com as famílias de agricultores, tratando de
questões sócias, ambientais, econômicas e produtivas.
- Fóruns e outros eventos que privilegiam o debate e
valorizam a palavra dos agricultores.
- Aprofundamento de temas específicos através de sete
grupos de trabalho interinstitucionais: GTs Social,
Econômico, Ambiental, Fora da Porteira, Qualidade do
Leite e Sanidade Animal, Forrageiras e Alimentação
Animal, e Comunicação.
- O programa possibilita conexões entre diversos
trabalhos institucionais: mais de 10 projetos de
pesquisa, cinco projetos de extensão rural, vários
estudos acadêmico-científicos, entre outros.

Além disso, identificam-se outros resultados da Rede
Leite, em nível institucional, como a qualificação do
trabalho de professores, extensionistas e
pesquisadores, em estreita conexão com a realidade
rural, e a formação de estudantes mais comprometidos
com o desenvolvimento da região.
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Foco nos Agricultores
e não em Determinada
Tecnologia
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A Rede Leite é um programa de pesquisadesenvolvimento que tem como objetivo contribuir

Mais informações podem ser obtidas no site oficial:
www.programaredeleite.com.br

para o fortalecimento da agricultura familiar na Região
Noroeste do Rio Grande do Sul, a partir da interação
entre profissionais de diversas instituições,
principalmente professores, pesquisadores,

Instituições integrantes:

extensionistas rurais, estudantes e os próprios
agricultores e suas organizações.

Pesquisa-desenvolvimento é uma forma diferente de
pensar e fazer pesquisa, baseada na dialogicidade, em
que se experimentam mudanças nos sistemas de
produção, em escala, meio físico e social real, através
Criação: NCO/Embrapa Pecuária Sul | Jul/2015 | Tiragem: 2.000 exemplares

de uma abordagem sistêmica. É essencial a
participação dos agricultores, como sujeitos da
pesquisa, para que os processos de aprendizagem e os
resultados possam ser melhor aproveitados por eles
próprios, gerando impactos positivos diretos, maiores
e mais rápidos. Desta forma, qualifica-se a pesquisa
em si, surgem demandas reais para novas pesquisas
sobre temas específicos e para a formulação de
políticas públicas direcionadas à agricultura familiar.

A Rede Leite mantém um grupo interinstitucional em
permanente reflexão sobre o desenvolvimento rural,
planejando e executando ações coordenadas de forma

PROGRAMA EM REDE DE
PESQUISA-DESENVOLVIMENTO
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conjunta. Projetos de pesquisa e ensino, trabalhos
acadêmicos, de extensão e assistência técnica se

GRANDE DO SUL

conectam nesse processo inovador de construção
coletiva do conhecimento.
Portanto, não se trata de um único projeto, mas de um
programa que busca aumentar o impacto das ações
individuais e institucionais a partir das diversas relações
solidárias de trabalho e de parceria que se estabelecem
na rede, sempre com um objetivo maior em comum.

Pesquisa-Desenvolvimento

Unidades Participantes: Pecuária Sul e Clima Temperado

