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AVALIAÇÃO DO ESPAÇO INTERREDES 

 

Realização: 4 e 6 de novembro de 2015 

Proponentes: Grupo de Conservação e Gestão de Recursos Comuns (CGCommons) - UNICAMP/Rede 

Transdisciplinar em Cogestão Adaptativa para o Ecodesenvolvimento (Rede Transformar) 

Organização: Luciana Gomes de Araujo; Deborah Santos Prado; Juliana Sampaio Farinaci; Cristiana Simão 

Seixas; Rodrigo Rodrigues de Freitas 

Público-alvo: Aberto a todas as redes, organizações, movimentos sociais, pessoas inscritas e demais 

interessados (não há limite de participantes) 

Objetivos:  

(i) proporcionar um espaço criativo e de sinergia para a interação de redes, grupos, movimentos sociais e 

indivíduos interessados em iniciativas (acadêmicas ou não) de participação social na governança de áreas 

protegidas e territórios tradicionais. 

(ii) motivar o planejamento de ações entre redes, com base em temas propostos pelos inscritos e 

participantes do Espaço InterRedes, que se estendam para além do Simpósio. 

Método: 

Baseado na Tecnologia do Espaço Aberto (do inglês open space technology) que propõe uma estrutura 

aberta e capaz de acolher surpresas, permitindo que diversos tipos de pessoas criem encontros 

inspiradores que produzam resultados robustos e duradouros. No Espaço Aberto, as pessoas criam e 

conduzem suas próprias agendas em torno de um tema central e os grupos se formam espontaneamente. 

Descrição da execução do InterRedes: 

 Primeiro dia (4 de novembro) 

 As atividades foram divididas em quatro momentos:  

(i) Apresentando o Espaço InterRedes: um dos facilitadores apresentou os objetivos do Espaço InterRedes 

e contou sucintamente sobre a metodologia do Espaço Aberto. 

(ii) Roda de apresentações: cada participante falou seu nome e a instituição que representa. Muitos 

falaram de sua motivação para estar no Espaço ou de questões que gostariam de compartilhar com o 

grupo. Estiverem presentes 33 pessoas. 
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(ii) Feira de Ideias: as pessoas apresentaram suas ideias aos demais. Os temas propostos foram:  

- Divulgar o levantamento de 60 sítios naturais sagrados no Brasil e propor uma rede para mobilizar os 

atores em torno deste tema, cuja discussão internacional tem avançado. Envolver os participantes nessa 

iniciativa (Érika Fernandes-Pinto). 

- Divulgar a necessidade de levantamento de redes que estão envolvidas com a temática da pesca de 

pequena escala pela Ouvidoria do Mar e propor encontros regionais e um encontro nacional de redes para 

a conservação marinha e costeira, a ser realizada em maio de 2015 (Dannieli Herbst e Leopoldo Cavaleri). 

- Mobilizar outras redes e unir esforços de outros grupos ou indivíduos interessados em apoiar a campanha 

“Preservar é resistir” do Fórum de Comunidades Tradicionais de Angra dos Reis, Paraty e Ubatuba (SP) 

(Anna Cecília Cortines) 

- Criar uma rede que envolva movimentos dos atingidos por grandes empreendimentos econômicos, assim, 

como o MAB (Movimento dos Atingidos por Barragens)(Fernanda Terra). 

- Divulgar os elementos belos que fazem parte do universo da reprodução cultural dos pescadores 

artesanais, como as artes de pesca, a produção pesqueira e o aumento da qualidade de vida (IDH) trazido 

por iniciativas como as RESEX-MAR. Unir esforços para analisar o desempenho das Reservas Extrativistas 

Marinhas (Francisco – Chico Pescador). 

- Organizar um ato público de protesto um dia do ano envolvendo o movimento Ponta do Coral de 

Florianópolis (Suzana). 

- Identificar os benefícios e demais questões ambientais e sociais sobre as RESEX-MAR (Elisângela Pinheiro). 

 Dos sete temas, quatro se fundiram em dois, resultando em cinco grupos (Francisco se uniu a 

Elisângela; Fernanda se uniu a Suzana). 

(iv) Aquecimento: os grupos se formaram em torno das ideias propostas e os participantes puderam 

conversar por 30 minutos. Foram encorajados a continuar as conversas após o término do primeiro dia ou 

continuá-las no segundo dia do InterRedes (6 de novembro). Contatos foram trocados, ideias foram 

divulgadas e um mural foi confeccionado para tornar público o que foi conversado durante esse primeiro 

dia. 



3 

 

 

 

(v) Fechamento: Pedimos para os grupos encerrarem as conversas do primeiro dia. Fixamos o mural no 

saguão do evento. 

 Segundo dia (6 de novembro) 

 Não houve participação nesse dia. 

Avaliação: 

(i) Cumprimos os objetivos propostos? 

 O primeiro objetivo que buscou criar um espaço de interação entre redes, grupos, movimentos, 

coletivos, indivíduos foi alcançado. 

 O segundo objetivo foi parcialmente alcançado, pois as ideias propostas durante o primeiro dia do 

Espaço InterRedes, embora tenham provocado conversas entre os participantes, não resultaram em ações 

conjuntas ou planos de ação concretos que pudéssemos constatar. 

(ii) O que funcionou?  

- O convite para um espaço de interação entre pessoas, grupos e redes funcionou, o que pudemos 

constatar pelo número de presentes no primeiro dia, num total de 33 pessoas. 

- A metodologia do Espaço Aberto funcionou parcialmente. Ela teve bom resultado para criar um espaço 

descontraído de conversa e para dar espaço às ideias trazidas pelos participantes. 

- Sete pessoas apresentaram suas ideias, algumas se juntaram aos “puxadores de ideias” para conversar e 

contatos foram feitos. 

(iii) O que não deu certo? 

 Acreditamos que a metodologia que escolhemos foi excessivamente aberta para um primeiro 

evento. Tínhamos a intenção de criar um espaço de conversa que resultasse em ações conjuntas, mas 

provavelmente, as pessoas teriam tido maior adesão (no segundo dia principalmente) se tivéssemos usado 

uma metodologia mais estruturada com ações definidas ao grupo e que explicitassem previamente toda a 
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programação do evento aos participantes. Muitos participantes não entenderam que a proposta ou ideia 

levantada por eles no primeiro dia teria continuidade no segundo dia, sendo que alguns não teriam 

disponibilidade de estar presentes, seja por apresentarem seus trabalhos na sexta-feira, terem vontade de 

assistir trabalhos específicos de outros ou por já terem deixado o evento. Talvez a metodologia do World 

Cafe que cria mesas de discussões em torno de temas propostos pelos organizadores pudesse deixar os 

participantes mais seguros. 

(iv) O que faltou? 

- O tempo no primeiro dia foi curto para desenvolver todas as etapas necessárias para o envolvimento das 

pessoas.  

- Uma sala mais acolhedora para o trabalho com mesas e cadeiras, café e biscoitos. 

(v) Aprendizados 

- Divulgar mais a agenda do espaço InterRedes. 

- Tivemos pouco tempo no primeiro dia, o que prejudicou o desenvolvimento do que foi proposto. 

- Estruturar a apresentação dos participantes de forma a garantir que todos tenham a mesma orientação e 

o mesmo tempo de fala.  

- A sobreposição de horário do segundo dia com os grupos de trabalho dificultou a participação das pessoas 

(no primeiro dia também houve sobreposição de horário com outros eventos). 

- A quebra da proposta do Espaço InterRedes em dois dias desestimulou a participação de parte das 

pessoas, inclusive porque havia diversos Grupos de Trabalho no mesmo horário. 

- A sala usada para o InterRedes precisava ser mais acolhedora e ter espaço para circulação, por dois 

motivos: pela metodologia escolhida e porque os participantes já estavam cansados na hora do evento - 

final de um dia com muitas atividades anteriores. 

- As perguntas propostas pelos facilitadores para iniciar o Espaço InterRedes foram pouco exploradas por 

falta de tempo. 

- É importante que os facilitadores tenham um tempo para preparar a sala e fazer “grounding”, o que não 

ocorreu porque a sala estava ocupada com um Grupo de Trabalho e os facilitadores estavam apresentando 

seus trabalhos. 

- A metodologia escolhida deveria ser mais estruturada, como um World Cafe. 

(vi) O Espaço InterRedes deve continuar como evento paralelo no SAPIS? 

 Acreditamos que o Espaço InterRedes deve continuar nos demais SAPIS com um formato diferente 

dos grupos de trabalho e eventos paralelos. O Espaço deve ser mantido como ambiente de criação de 

ideias e encontro entre pessoas para criarem sinergias. Para tanto, sugerimos que ele seja feito com um 

pouco mais de estrutura para guiar os participantes e deixá-los mais seguros. Recomendamos que o Espaço 

InterRedes seja feito em ambiente acolhedor e com alguma comida e cafezinho, o que sempre ajuda as 

pessoas a se descontraírem e se juntarem para boas conversas. Em função do não comparecimento dos 

participantes no segundo dia, seria oportuno planejar o próximo InterRedes para apenas um dia, onde seria 
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dedicado entre cinco e seis horas com intervalo. Talvez uma ideia seja agendar o Espaço InterRedes para 

um dia antes ou depois do evento principal para permitir a participação mais ampla dos interessados. 

 Vale frisar que é comum que as pessoas fiquem um tanto confusas ou desconfortáveis com 

atividades propostas em formatos abertos, pois não estamos habituados a trabalhar assim, não fomos 

educados para isso. Nesse sentido, formatos intermediários devem ser experimentados, como o World 

Cafe. 

 

LISTA DE PRESENÇA 
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