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PONTOS BÁSICOS:

• SUSTENTABILIDADE

• AGRICULTURA FAMILIAR

• AMBIENTE

• DIMENSÕES DE ESTUDO - protagonismo

• AGROECOSSISTEMAS

• SISTEMAS DE PRODUÇÃO

• PONTOS CRÍTICOS

• INDICADORES



AMBIENTE:

• Evolução do conceito

• Evolução das políticas ambientais

• Ética ambiental

- Rei do Universo

- Ecologia Profunda





























AMBIENTE:

O ambiente é composto por dois sistemas ou 

meios: físico e socioeconômico.

Composto por subsistemas:

Físico �abiótico, biótico e perceptual.

Socioeconômico � condições e estruturas 

sociais, histórico culturais e econômicas.



MÉTODO

����MESMIS
- Participativa
- Interdisciplinar
- Análise qualitativa e quantitativa
- Adaptações no método



ATRIBUTOS DA SUSTENTABILIDADE
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DIMENSÕES DO ESTUDO

SOCIAL

ECONÔMICA

AMBIENTAL



Dimensoes ambientais e socio-

economicas



PARTICIPAÇÃO

- DE TODOS ATORES
- EM TODAS ETAPAS
- SEMPRE EXISTIU – VALORIZAR E INTENSIFICAR



NÃO EXISTE:

• MELHOR TIPO DE PARTICIPAÇÃO

• NÍVEIS DE PARTICIPAÇÃO



TIPOLOGIA DE PARTICIPAÇAO:

• PASSIVA

• RESULTADO  TRANSF. DE INFORMAÇÃO

• POR CONSULTA

• POR INCENTIVOS MATERIAIS

• FUNCIONAL

• INTERATIVA

• AUTO-MOBILIZAÇÃO





















A pesquisa participativa é um processo no qual todos os
atores estão envolvidos desde o desenho inicial do 
projeto, compromissados com coletas de dados, com 
análises de resultados em conjunto, elaborando as 
conclusões finais e utilizando as informações geradas, 
transformando-as em ação.

White, Greenwood e Lazes, 1991

A aplicação da pesquisa participativa, com maior
valorizaçao da família agricultora, está deixando de ser um 
ato isolado para tornar-se uma norma, tanto na geração
da informação técnica como no uso desta e na sua
influência no modelo de desenvolvimento.

Fliert, 2002  



A participação das famílias agricultoras como atores da 
construção de conhecimento e com a validação de suas
percepções sobre o significado de seu trabalho, é 
fundamental na execução deste tipo de pesquisa, que se 
constitui, ao mesmo tempo, num processo de 
investigação-ação e numa proposta de um caminho para
fortalecer mudanças para uma vida melhor.

Casalinho, 2003



DESCRIÇÃO

A descrição é a base para interpretações de 
dados mais abstratos e para o 
desenvolvimento de teoria. A descrição 
também já incorpora conceitos, mesmos que 
implicitamente.

Strauss e Corbin, 2008



PROPOSTA DE USAR DIVERSAS FORMAS 
DE ANÁLISE 



Análise Qualitativa 

….. se refere ao processo não-matemático de 
interpretação, feito com o objetivo de 
descobrir conceitos e relações nos dados 
brutos e possibilita organizá-los em um 
esquema explanatório teórico. 

Strauss e Corbin, 2008



A oposição entre pesquisa quantitativa e 
qualitativas nas ciências sociais é artificial, pois
não há quantificação sem qualificação, já que
mensuração dos fatos sociais depende da 
caracterização do mundo social. Portanto, as 
atividades sociais devem ser distinguidas antes 
que qualquer freqüência ou percentual possa ser 
atribuído a qualquer distinção. Além disso, não
há como fazer análise estatística sem
interpretação, pois os dados não falam por si
próprios, mesmo que sejam tratados por
modelos estatísticos sofisticados.

Bauer, Gaskell e Allum (2002)



Fica clara a necessidade de abordagem de outras
formas válidas de fazer estudos técnicos que não sigam
metodos prefixados por apenas um enfoque, 
quantitativo ou qualitativo.
Somente desta forma podem ser recuperados para o 
científico e para o desenvolvimento do próprio
conhecimento, dimensões que possam ter ficado
marginalizadas dentro do paradigma de investigação
predominante.
Nos últimos tempos tem sido dado importância para
métodos que levam em consideração análises mistas, 
com diversos modelos de estudos.

Cook e Reichard, 2000   



Se eu quero ser um cientista e dar conta da 
objetividade, eu devo ser capaz de navegar de um 
quadro de referência a outro (teoria a outra), de um 
ponto de vista a outro. Sem tal deslocamento, eu serei 
limitado ao meu estreito ponto de vista (...) no nosso 
negócio (função) as descrições. Todos os outros são 
tráficos de clichês. Enquetes, sondagens, trabalhos de 
campo, arquivos, documentários todos meios são bons 
– a gente vai, escuta, aprende, pratica, a gente torna-se 
competente, modificamos nossas concepções. É 
realmente muito simples, isto chama-se trabalho de 
campo. Um bom trabalho de campo sempre produz 
novas e numerosas descrições.

Latour, 2006



PONTOS CRÍTICOS:

PC são os aspectos ou processos que limitam 
ou fortalecem a capacidade de 
sustentabilidade dos agroecossistemas (ao 
longo do tempo)



PC e suas perguntas?

• Onde o agroeco é mais vunerável?

• Onde o agroeco é mais robusto?

Observar as dimensões em estudo.



INDICADOR

• Holling (1978) como uma medida do 

comportamento do sistema em termos de atributos 

expressivos e perceptíveis. 

• Hammond (1995) os indicadores podem informar 

uma determinada situação, mas também podem 

passar a idéia de uma percepção, de uma tendência 

ou fenômeno não detectado imediatamente. 

• Gallopín (1996) um indicador é um sinal. 



INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE

Descreve uma característica específica ou um 
processo específico. 

Com bases que não são simplesmente 
quantitativas. 

Fudamentados em estudos detalhados, 
quantitativos e qualitativos



Características dos IS:

- Simples, exatos, com boa base estatística e com 
influência crítica (fundamentalmente importante). 

- Integradores, fáceis de medir, que possam ser 
monitorados e facilmente disponível.

- Adequados ao nível de estudo planejado.

- Úteis para vários tipos de agroecossistemas

- Fáceis de serem entendido

- Representem uma determinada fase no tempo 
(m.org.)

- Práticos e claros, facilitando a participação local.



ISC????

O que é?
Um conjunto de IS.

Construção:
- Respeitar as características dos IS
- Agrupamento por tema
- Independência (evitar sobreposição)
- Cálculo (média aritmética)



ICS?????

Vantagens:
- Detalhar o estudo
- Diminui possibilidade de erro
- Possibilita tabalhar com diferenças

Desvantagens:
- Trabalhoso
- Sem transparência



Agradeço pela atenção


