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1 lntrodu~ao 
A realiza~ao do desenvolvimento agricola sustentavel coloca tres 

questOes criticas. A primeira e a elabora~o de urn conjunto de conceitos 
realistas que tenham significado pratico. A segunda e o desenvolvimento 
de abordagens para analise que sejam estruturadas e razoavelmente 
precisas, sem que deixem de ser baratas e de produzir resultados 
rapidamente. A terceira e assegurar-se que esses metodos e as tecnicas 
que os constituem permitam uma participa~ao genufna dos agricultores e 
de outros beneficiarios do desenvolvimento na analise e na tomada de 
decisoes. Ao Iongo da Ultima decada, a Analise de Agroecossistemas -
AAE e o Diagn6stico Rapido de Sistemas Rurais - DRSR foram 
desenvolvidos para dar conta dos dois primeiros desafios. Nos Ultimos 
anos, come~aram a ser adaptados para dar conta, tambem, do terceiro 
desafio: o envolvimento participativo. 
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2 Conceitos de 
agroecossistemas 

0 desenvolvimento da Analise de Agroecossistemas - AAE e dos 
conceitos nos quais se baseia come~ou, em 1978, na Universidade de 
Chiang Mai, no norte da Tailandia. Em 1968, um financiamento foi 
concedido pela Funda~ao Ford para criar um Projeto de Culturas 
Mtiltiplas - PCM, que tinha por objetivo desenvolver sistemas avan~dos 
de rota~ao de culturas, com tres colheitas anuais, que os agricultores 
pudessem usar para capitalizarem-se a partir dos projetos de irrigacao 
entao recem-instalados pelo governo no vale de Chiang Mai. Ao mesmo 
tempo, boa parte do pessoal mais jovem obteve bolsas para continuar 
estudando em cursos de p6s-graduacao no exterior. No final dos anos 70, 
eles retornaram, ansiosos para colocar suas novas capacidades e 
experiencias em uso na tarefa de ajudar os agricultores do vale. Mas, 
quase imediatamente, eles perceberam que boa parte do trabalho do PCM 
realizado nos anos que haviam se passado nao tinha se mostrado 
suficientemente relevante. Ainda que o PCM tivesse desenvolvido cerca de 
meia dU.zia de sistemas agrfcolas aparentemente superiores e produtivos, 
havia pouquissimos casos de adocao pelos agricultores; e, por outro lado, 
os pr6prios agricultores haviam desenvalvido um grande numero de 
sistemas que envolviam tres colheitas anuais, em resposta as novas 
oportunidades surgidas com a irriga¢o. 

Essa constata¢o levantou questoes para o pessoal da universidade 
quanto ao papel que eles, como pesquisadores universitarios, poderiam 
cumprir mais efetivamente. Em termos de colabora¢o com os agricultores 
do vale, qual era a sua vantagem comparativa? Deveriam eles continuar a 
planejar novos sistemas? E , caso contrario, que tipos de pesquisas deve
riam empreender? Eles perceberam, ainda, que essas questOes nao poderi
am ser respondidas ate que tivessem uma ideia mais precisa dos sistemas 
agrfcolas ja existentes no vale e dos problemas especfficos enfrentados no 
momento pelos agricultores. 0 grupo de Chiang Mai, cerca de 20 pessoas 
da academia, dedicou-se entao, por cerca de um ano, a desenvolver uma 
abordagem que lhes daria as respostas (Gypmantasiri et al., 1980). 

0 grupo logo constatou que a analise multidisciplinar envolve mais 
do que a simples existencia de uma equipe de pesquisa ou de desenvolvi
mento que trabalhe hem em conjunto e que seja sensivel as necessidades 
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de uma boa comunica~ao. A geracao de bons insights interdisciplinares 
requer, tambem, conceitos organizativos e procedimentos de trabalho re
lativamente formais, ou seja, semi-estruturados. Os conceitos que o gru
po desenvolveu sao relativamente simples e geralmente satisfat6rios pa
ra todas as disciplinas. Sao tambem compreensiveis, pelo menos noes
sencial, para aqueles com quem os profissionais do desenvolvimento es
tejam trabalhando, ou seja, os planejadores de polfticas e os agricultores. 

Agroecossistemas 
0 conceito chave eo de agroecossistema. Esse conceito parte do re

conhecimento de que os sistemas ecol6gicos estao na base de todos os sis
temas agricolas, ainda que essa rela~o, em alguns sistemas, seja muito 
tenue. Um pantano ou varzea inundavel, por exemplo, e transformado em 
um campo de arroz (Figura 1). Constr6i-se um dique que cria uma clara 
fronteira bioffsica, e a grande diversidade do ecossistema original e 
reduzida a um conjunto restrito de culturas, pragas e invasoras- ainda 
que se retenham alguns dos elementos naturais como, por exemplo, peixes 
e aves predadoras. Permanecem ativos os processos ecol6gicos renovaveis 
basicos: a competi~o entre arroz e invasoras, o consumo de arroz pelas 
pragas e a preda~ao destas pelos seus inimigos naturais (e dos peixes 
pelas aves predadoras). Mas esses processos sao amplamente modificados 
pelos sistemas agricolas de cultivo, subsfdios (atraves de fertilizantes), 
controle (da agua, das pragas e das doen~as), colheita e comercializa~o. 0 
sistema resultante e geralmente chamado de ecossistema agricola ou 
agroecossistema (Lowrance et al, 1984; ver tambem a maioria dos 
trabalhos publicados no peri6dico Agro-ecosystems). 

Contudo, esse e apenas um retrato parcial daquilo que a transforma
cao acarreta. Os processos agricolas sao o resultado de decisoos humanas 
que derivam de objetivos igualmente humanos. Esses processos sao de
terminados pela dinfunica da coopera~ao e da competicao sociais e econO
micas humanas incorporadas por uma gama de institui(:Oes tambem hu
manas. Assim, o sistema resultante e tanto s6cio-economico quanto ecol6-
gico, e tem limites tanto bioffsicos quanto s6cio-economicos. Esse novo e 
complexo sistema agro-s6cio-economico-ecol6gico, com limites dispostos em 
diversas dimensoes, e definido como urn agroecossistema (Conway, 1987). 

Propriedades dos agroecossistemas 
Quatro conseqiH~ncias importantes fluem dessa defini~ao de agro

ecossistema. Primeiro, a conceitualiza~ao dos sistemas como sendo 
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distintos em termos de estrutura e dinfunica, toma possivel caracteriza
los em termos de urn conjunto de propriedades distintas (Conway, 1987). 
Sugere-se que ha quatro dessas propriedades - produtividade, 
estabilidade, sustentabilidade e equanimidade (Figura 2). Elas podem ser 
brevemente definidas do seguinte modo: 
• Produtividade e o resultado do produto valorizado em rela~ao ao 

ingresso de recursos. As medidas mais comuns da produtividade sao a 
colheita ou a renda gerada por hectare, ou a produ~o total de hens e 
servi~os por familia ou por pais, dependendo da natureza do produto e 
dos recursos considerados. A colheita pode ser considerada em termos 
de quilos de graos, tuberculos, folhas, ou de came ou peixe ou qualquer 
outro produto consumivel ou comercializavel. Outra altemativa e a 
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conversao desses valores em quantidades de calorias, proteinas ou 
vitaminas, ou entao em valor monetario de mercado. Neste caso, os 
valores sao tornados como renda, em funcao do gasto ou do lucro. Mas, 
freqiientemente, o produto valorado pode nao ser uma colheita em 
termos agricolas convencionais, e sim a geracao de empregos, ou a 
producao de urn item de valor estetico ou destinado ao lazer, ou urn 
item de urna ampla gama de produtos que contribuem, de maneiras 
dificeis de se medir, para o bem-estar social, psicol6gico e espiritual. 

• Estabilidade e a constancia da produtividade diante das pequen:as 
forcas perturbadoras que surgem das flutua¢es e dos ciclos normais no 
ambiente circundante. No meio ambiente, incluem-se variaveis fisicas, 
biol6gicas, sociais e economicas que estao fora do agroecossistema que 
esta sendo considerado. Pode haver flutuacfies, por exemplo, no clima 
ou na demanda do mercado por produtos agricolas. A produtividade 
pode ser definida de qualquer uma das maneiras mencionadas 
anteriormente, e sua estabilidade medida, por exemplo, atraves do 
coe:ficiente de variacao da produtividade, determinado a partir de uma 
serie temporal de medicoes. Uma vez que a produtividade pode ser 
estavel, crescente ou decrescente, a estabilidade se referira a 
variabilidade em torno de uma tendencia. 

• Sustentabilidade e a capacidade de manutencao da produtividade, quer 
seja do campo, da propriedade, ou do pais, diante de urn choque ou de 
estresse. Este pode estar relacionado a salinidade, a erosao, ou as 
dividas, e e uma forca freqiiente, as vezes continua, relativamente 
pequena, mas com grande efeito cumulativo. Urn evento de grande 
escala como, por exemplo, urna nova praga ou urna seca incomurn ou 
urn aurnento subito dos precos dos insurnos constituiria urn choque, ou 
seja, urna forca relativamente grande e imprevisivel. Depois de urn 
choque ou de urn periodo de estresse, a produtividade de urn sistema 
agricola pode permanecer inalterada, ou pode cair e depois retomar ao 
nivel ou a tendencia anterior, ou estabilizar-se em urn patamar mais 
baixo, ou, ainda, o sistema pode entrar em colapso. 

• Equanimidade e o grau de igualdade de distribuicao da produtividade 
do sistema agricola entre os beneficiarios hurnanos, ou seja, o nivel de 
eqiiidade que e gerado. Uma vez mais, a produtividade pode ser 
medida de muitas maneiras, mas, geralmente, a equanimidade vai se 
referir a distribuicao da producao total de hens e servicos ou a renda 
liquida do agroecossistema em questao, ou seja, o campo, o vilarejo ou 
a nacao. Os beneficiarios hurnanos podem ser a farm1ia do agricultor ou 
os habitantes de urn vilarejo ou a populacao do pais. A equanimidade 
pode ser medida por uma curva de Lorenz, pelo coeficiente de Gini ou 
por algum outro indice semelhante. 
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lntera~ao s6cio-biol6gica 
Em segundo lugar, a defini~o dos agroecossistemas em termos tan

to de seus componentes bioffsicos quanto s6cio-economicos, favorece urna 
abordagem genuinamente interdisciplinar em rela~o a analise de siste
mas agrfcolas. Deve-se notar que as propriedades do sistema sao definidas 
tanto em termos biofisicos quanto s6cio-economicos. A produtividade, por 
exemplo, pode ser determinada em termos de biomassa ou de colheita, ou, 
ainda, medida como retorno economico liquido ou atraves de algum 
indicador social de valores humanos. De forma semelhante, a sustenta
bilidade pode se referir tanto ao carater ecol6gico como ao institucional. 

Com demasiada frequencia, cientistas sociais e da area biol6gica 
tendem a trabalhar separadamente, reunindo-se apenas para tentar es
crever alguma sfntese final de seu trabalho, mesmo que, da boca para fo
ra, valorize-se a analise multidisciplinar dos sistemas agrfcolas. Contudo, 
a experiencia sugere que muitas, seniio a grande maioria, das questoes 
cruciais para o desenvolvimento agricola se situam niio em uma ou outra 
provincia disciplinar, mas em sua intersecao. Na Figura 1, pag. 5, a dina
mica crftica surge precisamente onde os processos s6cio-economicos in
teragem com os ecol6gicos. 

Hierarquias 
A terceira consequencia dessa forma de defini~ao de agroecossiste

mas e que ela leva naturalmente ao conceito de hierarquia (Figura 3). Na 
posi~o mais baixa dessa hierarquia, esta o agroecossistema composto de 
urn unico tipo de planta ou animal, seu microambiente imediato e as 
pessoas que os cultivam ou criam e que obtem seus produtos. Exemplos de 
sistemas que podem ser distintamente reconhecidos como pertencendo a 
esse tipo sao a arvore frutffera solitaria no quintal de urn agricultor ou a 
vaca leitera no estabulo. 0 nivel seguinte e o campo ou o pasto. A hierar
quia assim prossegue, cada agroecossistema constituindo urn componente 
do outro do nivel superior. Perto do topo, esta o agroecossistema nacional, 
composto de ecossistemas regionais ligados por mercados nacionais, e, 
acima dele, esta o agroecossistema mundial, constitufdo dos agroecossiste
mas nacionais ligados pelo comercio internacional. Quanto mais se sobe 
na hierarquia, maior parece ser a dominancia dos processos s6cio
ccon6micos, mas os processos ecol6gicos continuam importantes e, pelo 
monos em termos de sustentabilidade, cruciais para atingirem-se os 
objcUvos humanos (Conway, 1987). 
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Trocas 
Contudo, talvez a conseqtiencia mais importante seja o reconheci

mento das trocas entre as propriedades dos agroecossistemas no processo 
de desenvolvimento agricola. Ha trocas, por exemplo, entre a produtivi
dade, por um lado, e a sustentabilidade e a equanimidade, por outro. Isso 
acontece freqtientemente depois da introdu~o de u.ma nova variedade de 
alta produtividade. Ainda que crescam as colheitas, pode haver, tambem, 
u.m crescimento da suscetibilidade aos ataques por pragas e doencas ou a 
seca, e isso pode resultar em mudancas na utilizacao da for~a de trabalho 
que geram desigualdades. A sustentabilidade tambem pode dar-se as cus
tas da produtividade e da estabilidade. Por exemplo, a introducao do con
trole biol6gico de pragas pode ser mais sustentavel, mas o agricultor teria 
que aceitar uma produ~o menor e com maiores flutuaCC)es. 

Ocorrem trocas tambem entre os agroecossistemas na hierarquia. 
Assim, para uma propriedade agricola, a alta estabilidade e sustentabili
dade podem depender de um conjunto de subsistemas- culturas, criacao, 
arvores, etc. E cada um desses subsistemas pode estar produzindo abaixo 
de seu potencial maximo, pode ter colheitas mais variaveis, e ser indivi
dualmente menos sustentavel que a propriedade como um todo. Uma 
situa~ao semelhante pode ocorrer entre o pais e suas regioes agricolas. 
Freqtientemente, essas trocas ocorrem na interse~o dos processos bio
fisicos e s6cio-economicos. 
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3 Analise de 
Agroecossistemas (AAE) 

Em essencia, a AAE toma os agroecossistemas como base para aruili
se tanto no campo como em um conjunto de oficinas de trabalho multidis
ciplinares. Talvez a sua caracteristica mais distintiva seja a de lancar mAo 
de uma grande variedade de diagramas descritivos simples, preparados no 
campo a partir da observa~ao direta e atraves de entrevistas com 
agricultores. 0 pressuposto, nesse ponto, e que a consideravel comple
xidade do agroecossistema seja apresentada em termos de quatro padroes 
- no espaco e no tempo, e de fluxos e decisoes - e que ess.es padroes 
possam ser capturados com razoavel precisao atraves de uma serie de 
diagramas. Esses diagramas sao, entao, utilizados na oficina de trabalho 
para facilitar a comunicacao entre os diferentes pesquisadores e para 
apontar os problemas e as oportunidades criticas de desenvolvimento com 
que se deparam os agricultores (Figura 4). 0 resultado e uma serie de 
questoes e hip6teses chave que levam ou a mais pesquisas posteriores ou a 
ac5es de desenvolvimento (Gipmantasiri et al., 1980; Conway, 1985, 1986). 

Analise agroecol6gica e pesquisa sobre 
sistemas agrlcolas 

A analise agroecol6gica e semelhante, em alguns aspectos, A 
pesquisa sobre sistemas agricolas, especialmente aquela realizada em 
propriedades agricolas com uma perspectiva de sistemas agricolas, mas 
difere significativamente nos seguintes aspectos: 

• enfatiza o uso de oficinas de trabalho multidisciplinares combinadas 
com tecnicas de diagn6stico rapido; 

• fundamenta-se tanto em conceitos ecol6gicos como s6cio-economicos; 

• reconhece a import~ncia. das trocas, no desenvolvimento agricola, 
entre produtividade, estabilidade, sustentabilidade e equanimidade; 

• e aplicavel nao s6 aos sistemas agricolas como tambem A analise e ao 
desenvolvimento de sistemas mais amplos, em nivel de vilarejo, bacia 
hidrografi.ca, regiao e mesmo nacao. 
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A generaliza~ao da AAE 
Depois de seu desenvolvimento em Chiang Mai, o metodo foi levado 

a Universidade de Khon Kaen, no nordeste da TaiHindia, onde foi 
adaptado aos problemas relacionados a analise dos agroecossistemas 
semi-aridos daquela regiao (KKU - Ford Cropping Systems Project, 1982 
a e b), e de hi para a Indonesia, onde foi aplicado a analise das ne
cessidades de pesquisa, respectivamente, das terras altas do leste de Java, 
dos pantanos litoraneos de Kalimantan e das areas semi-aridas de Timor 
(KEPAS, 1985 a e b, 1986). Mais recentemente, a AAE foi utilizada como 
metodo para determinacao das prioridades de desenvolvimento para 0 

Programa de Apoio Rural de Aga Khan, no norte do Paquistao (Conway, 
et al., 1985), e para a Cruz Vermelha da Eti6pia, na Provincia de Welle 
(Cruz Vermelha da Eti6pia, 1988). 
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4 Diagn6stico Rapido de 
Sistemas Rurais - DRSR 

A AAE e apenas urn dos exemplos da abordagem conhecida como 
Diagn6stico Rapido de Sistemas Rurais - DRSR, que foi desenvolvida ao 
Iongo da Ultima decada (McCraken et al., 1988; Chambers, R., no prelo; 
Khon Kaen University, 1987; Conway e Barbier, no prelo. Ver tambem 
artigos em Agric. Adm., 1988, v. 10). 0 DRSR pode ser definido como uma 
atividade sistematica, mas semi-estruturada, levada a cabo no campo por 
uma equipe multidisciplinar, e planejada para obter, rapidamente, novas 
informacoes e hip6teses sobre a vida rural. 

Estudos de situa~oes rurais locais nos paises em desenvolvimento 
tem se concentrado com excessiva freqiiencia em apenas um dado conjun
to de condi~es, apoiando-se sobre coletas extensivas de dados, envolvendo 
muitos pesquisadores durante urn Iongo periodo de tempo e com custos 
elevados. Os 6bvios problemas logisticos dessa abordagem sao constante
mente acompanhados por outras difi.culdades mais serias. A popula¢o lo
cal raramente e consultada, e, na melhor das hip6teses, essa consulta se 
da atraves de canais fixos e formais, por exemplo, por meio de questiona
rios elaborados com questoes predeterminadas. 0 contexto no qual se in
serem os dados alvo e freqiientemente ignorado; buscam-se "medias"> e as 
varia~oes signifi.cativas muitas vezes passam despercebidas. Isso deixa 
poucas oportunidades para que se revelem caracteristicas novas do siste
ma, ou para que se alcancem insights diferentes daqueles que poderiam 
ter sido alcancados desde o inicio com a ajuda da popula¢o local. 0 DRSR 
e planejado para superar esses problemas. 

Principios 
0 DRSR fundamenta-se em diversos princfpios distintos 

(Chambers, no prelo): 

"• - Otimizacao das trocas, estabelecendo-se a relacao entre os custos da 
aprendizagem e a verdade util da informa~ao, com trocas entre 
quantidade, relevancia, precisao, e temporalidade. lsso inclui os 
principios da ignorancia 6tima - ignorar o que nao e necessario saber 
- e os da imprecisao adequada - nao medir nada com mais precisao 
do que for necessario. 
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• Evitar desvios, especialmente aqueles do turismo do desenvolvi.mento 
rural, procurando ficar tranqiiilo e nao apressar as coisas, ouvir ao 
inves de fazer discursos, investigar mais profundamente ao inves de 
passar para o pr6:ximo t6pico, nao ser imponente ao inves de tentar 
parecer importante e buscar os mais pobres e suas preocupacoes. 

• Fazer triangulacoes, o que significa usar mais que um, e muitas vezes 
tres, metodos ou fontes de informa¢o. 

• Aprender com a populacao rural, diretamente, no local, e face a face, 
procurando obter ganhos com o conhecimento ffsico, tecnico e social 
aut6ctone. 

• Aprender rapida e progressivamente, atraves da exploracao consciente, 
do uso flexivel dos metodos, do senso de oportunidade, da improvisa¢o, 
da repeticao e do cruzamento de dados; adaptar-se atraves de um pro
cesso de aprendizagem ao inves de seguir urn programa predeterminado." 

0 con junto das tecnicas 
Nao ha uma Unica e padronizada metodologia para o DRSR. Em 

cada situacao, a metodologia vai depender dos objetivos, das condi~es, 
das capacidades e dos recursos locais. Contudo, ha uma gama de tecnicas 
existentes que podem ser utilizadas em varias combinacoes para produzir 
metodos apropriados para tal diagn6stico. Esse conjunto inclui: 
• revisao de dados secundarios; 
• observacao direta; 
• diagramas; 
• entrevistas semi-estruturadas; 
• jogos analfticos; 

• retratos e hist6rias; 
• oficinas de trabalho; 

Os dados secundarios consistem de relat6rios, mapas, fotos aereas, 
etc. ja existentes e que sao relevantes para o projeto. A observacao direta 
inclui medi~es e registro de objetos, eventos e processos no campo, seja 
porque sao importantes por si s6, seja porque substituem outras variaveis 
que tambem sao importantes. Os diagramas se referem a qualquer tipo de 
esboco simples e esquematico que apresente a informacao visualmente, de 
uma maneira prontamente inteligfvel. 

Uma das mais importantes tecnicas do DRSR e a entrevista semi-
estruturada, que e um tipo de entrevista dirigida, no qual s6 algumas das 
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questOes sao predeterminadas, sendo que novas questoes ou linhas de 
questionamento surgem durante a pr6pria entrevista, de acordo com as 
respostas daqueles que estao sendo entrevistados. A informacao e, assim, 
derivada da interacao entre o conhecimento e a experiencia do 
entrevistador e dos entrevistados. Estes podem ser grupos, como os 
lfderes da aldeia, ou informantes chave, como professores das escolas, 
funcionarios governamentais locais, ou os pr6prios agricultores, 
selecionados a partir de um ou mais criterios. 

Os jogos analiticos consistem de dialogos com os agricultores e que 
tomam a forma de um jogo, ou seja, seguem certas regras simples, 
reconhecidas por todas as partes. Um exemplo e a Classificacao por 
Preferencia, na qual pede-se aos agricultores que escolham entre pares 
de variedades de culturas. Um conjunto de escolhas e preparado e os 
agricultores sao apresentados a esse conjunto, comparando-se todos os 
pares possiveis. A cada v~z, pede-se que eles indiquem qual par eles 
prefeririam se tivessem que plantar apenas um deles, e por que. 

Retratos e hist6rias escritas de maneira simples sobre as familias e 
os seus meios de vida revelam suas atuais condicoes e os seus modos de 
tomar decisoos. 
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5 An81ise participativa 

Tanto a AAE quanto o DRSR foram desenvolvidos inicialmente co
mo meios de possibilitar que aqueles que trabalhavam com pesquisa e .ex
tensao alcan~ssem uma melhor compreensao a respeito da realidade dos 
modos de vida da populacao rural. Essa compreensao poderia entao ser 
usada para planejar melhores intervencoes - novas tecnologias, projetos 
de desenvolvimento, etc. Como observa Chambers (no prelo), a orienta~o 
era extrativa. Mas, com a crescente experiencia relacionada a esses m~to
dos, esta se tornando aparente que eles tern o potencial de ir al~m - per
mitindo que a populacao rural comunique seus problemas e necessidades 
aos profissionais e, mais importante ainda, entre si, de modo que, eventu
almente, esses metodos tornem-se instrumentos atraves dos quais essas 
populac()es planejem e administrem seu pr6prio desenvolvimento. 

Diagramas 

Essas questoes sao particularmente evidentes na experiencia com o 
uso de diagramas nos exercicios de AAE e DRSR A~ recentemente, os 
profissionais assumiam amplamente que as populacoes rurais, 
especialmente se analfabetas, nao eram capazes de construir ou 
compreender diagramas. Mas agora ficou claro, a partir de experiencias 
em diversos cenarios culturais, que nao apenas OS habitantes das areas 
rurais podem construir diagramas uteis e intuitivos e compreender seu 
valor na comunica~o, mas que tambem gostam de faze-los. 

A elaboracao de diagramas tern tres vantagens principais sobre 
outros meios de comunica~o (Conway, 1989): 

• Os questionamentos e as respostas sao abertos. Ainda que o tema geral 
do diagrama possa ser predeterminado, os detalhes podem ser, na 
pratica, preenchidos pelos agricultores, priorizando-so assim sou 
conhecimento e suas percepcoes. 

• Os diagramas podem captar e apresentar informacOos passfvols do sorom 
checadas, discutidas e ernendadas. Urn born diagrama 6 o que iCru muita 
discussao e, no contexto adequado, at6 mesmo poUimicnA ucalorndas. 
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Os mapas sao, freqiientemente, um importante tipo de diagrama 
(Gupta, 1989). Eles sao muitas vezes levados a campo para facilitar a 
comunica~ao entre especialistas de desenvolvimento e agricultores, 
particularmente quanto a localizacao de diferentes partes da propriedade 
agricola, a rela~o dessas partes com os recursos basicos, como a agua, e 
com o relevo. Mas, agora ja se reconhece que o fa to de se conseguir que os 
agricultores fa~am seus pr6prios mapas tern um grande valor. Isso 
permite, em parte, que a populacao local esteja livre das conven~oes e 
restricoes das formas "profissionais" de elaboracao de mapas. Por 
exemplo, a convencao de se colocar o norte no topo do mapa pode ser um 
problema para a comunica~ao. Na verdade, em virtualmente todos os 
casos em que os habitantes locais chegam a esbocar seus pr6prios mapas, 
o norte nao fica no topo. 

Um exemplo desse tipo de mapa foi obtido quando Jeremy Swift pe
diu a pastores, na Nigeria, que desenhassem mapas das montanhas nas 
quais eles pastoreiam seu gado (Chambers, 1983). Isso eles conseguiram 
sem dificuldade, diferenciando as areas em termos de caracteristicas eco-
16gicas e indicando, ainda, caracteristicas especiais. Eles indicaram, por 
exemplo, areas nas quais o gado sofria de cegueira noturna na seca. Eles 
associavam esse problema com a falta de plantas verdes, e os cientistas 
deduziram que a causa era a carencia de vitamina A na dieta. Foram, en
tao, realizados testes para se tentar solucionar o problema. Aparentemen
te, especialistas em cria~o animal tinham atuado muitos anos nessa re
giao, mas essa foi a primeira vez em que tal questiio pOde ser percebida. 

Gupta (1985) mostrou que o mapeamento irrestrito ou "da 
realidade" e um importante meio de comunicar percepeoes a respeito do 
meio ambiente local. Canetas coloridas e papel sao dados para as pessoas 
reunidas em grupo e pede-se a elas que desenhem sua aldeia ou qualquer 
aspecto dela que considerem importante para sua sobrevivencia. Frequen
temente, o que se produz nao e um mapa convencional, mas um retrato ou 
desenho que pode ser utilizado como base para comunica~ao. 

Mais recentemente, foram usados mapas para estimular a popula~o 
rural a descrever e a discutir as formas de utilizacao de recursos em uma 
determinada area, especialmente quanto a quem e dono de que, quem tern 
acesso ou direitos sobre certas terras ou recursos especfficos (Poffenberger, 
comunicacao pessoal). No contexto adequado, os mapas podem formar a 
base de dialogos que levem a novos acordos quanto ao uso de recursos -
entre os habitantes e o governo ou entre os pr6prios habitantes. 

As secoes transversais sao, em certos sentidos, mais dificeis de 
serem construidas e, geralmente, sao produzidas por pessoas de fora das 
comunidades, com ajuda da popula~o local. 0 modo tipico de produzi-los 
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e fazer com que um grupo misto de pessoas ande do ponto mais alto ate o 
mais baixo em determinado ambiente, produzindo um diagrama de secao 
transversal a medida que vao caminhando Geralmente, retrata-se a s 
principais caracteristicas topograficas e do solo, as culturas e as criacfies. 
0 mais importante, todavia, e que trata-se de um meio de se apontarem 
problemas e oportunidades especfficas, geralmente com mais facilidade do 
que no caso dos mapas (Figura 5). 

Algumas das secoes transversais mais uteis tiveram um papel 
fundamental no sentido de abrir os olhos das pessoas de fora das comuni
dades para situacoes que, de outro modo, nao seriam percebidas, ou 
reveladas pela populacao local. U :.;n hom exemplo dis so aconteceu na 
Eti6pia, quando uma equipe, produzindo uma se~o transversal, subiu ate 
hem alto nas montanhas e la descobriu um conjunto de tecnicas 
engenhosas, inclusive o barramento de enxurradas e a canalizacao de 
fontes de agua, que OS agricultores haviam desenvolvido para lidar com 0 

abastecimento de agua muito inconstante e limitado (Cruz Vermelha da 
Eti6pia, 1988). Ate entao, os funcionarios da area de desenvolvimento nao 
sabiam da existencia de tais tecnicas, e, dessa descoberta em diante, eles 
passaram a pensar em maneiras de aumentar o seu potencial. 

Calendarios sazonais sao diagramas que indicam as mudancas que 
ocorrem ao Iongo do ano, hem como qualquer caracteristica especifi
camente sazonal do ambiente. Sao mais uteis se forem mais do que 
simples calendarios de ciclos de culturas, passando a incluir a criacao 
animal (fontes de alimentacao e eventos chave, como partos, vendas e 
migracao), demanda de trabalho, dieta e nutricao, doencas humanas, 
precos das lavouras, das mercadorias, e dos alimentos - em suma 
qualquer caracteristica que tenha uma dimensao sazonal significativa. 

Para serem uteis na comunica~o, os calendarios sazonais deveriam 
ser baseados no calendario local e utilizar os nomes locais para os meses e 
as estacoes do ano. Ha um crescente reconhecimento de que o saber local 
sobre as mudancas sazonais nao apen a s e extenso, como seria de se 
esperar, mas tambem pode ser prontamente comunicado sob a forma de 
diagrama. Por exemplo, em uma entrevista na Eti6pia, dois agricultores 
conseguiram recordar, em calendarios anuais, o nlimero de dias de chuva 
em cada mes ao Iongo dos cinco Ultimos anos (Figura 6, pag. 23). Essa 
lembranca, provavelmente, apontou as chuvas que foram significativas 
para a agricultura e podem, portanto, ter uma validade agricola superior 
aos registros pluviometricos usuais. 

Um meio eficaz para se construir um quadro das mudancas sazonais e 
a utilizacao de uma abordagem atraves de histogramas. No caso da demanda 
de trabalho, por exemplo, um histograma pode ser produzido rapidamente, 
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perguntando-se as pessoas quais sao os meses de maior e de menor demanda 
e se avaliar, entao, os outros meses em termos relativos (por exemplo, 3/4, 
112 ou 1/4 do mes de maior demanda). Percebeu-se que as pessoas das 
comunidades locais entendem prontamente essa abordagem e esse tipo de 
diagrama. Chambers (comunica~ao pessoal) registra que aldeoes no Sudao e 
em Bengala Ocidental desenham histogramas na areia ou na argila e depois 
discutem bastante sobre o significado do que eles desenharam, como e o caso, 
por exemplo, em que mulheres e homens argumentam sobre as respectivas 
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responsabilidades de trabalho. Em geral, parece que os habitantes da area 
rural tem, surpreendentemente, poucas dificuldades com graficos do tipo 
histograma, especialmente se forem construidos com materiais familiares. 
Chambers (comunica~ao pessoal) registra exemplos de histogramas sobre 
t6picos tais como sazonalidade das dietas ou dos precos das mercadorias, 
feitos com pedrinhas ou sementes de soja. 

Calendarios sazonais tern sido utilizados tambem para chamar a 
atencao sobre conflitos sazonais e para buscar sua solucao. Nas Filipinas, 
usou-se um calendario desse tipo para resolver conflitos surgidos na cons
tru¢o de um pequeno d.ique (Conway e Sajise, 1986; Conway et al., 1989). 
Esse calendario era parte de um conjunto de d.iagramas produzidos para 
uma oficina de trabalho de AAE da qual participaram cerca de 70 pessoas, 
dentre elas representantes de agencias de auxilio, politicos locais e lide
rancas de agricultores e pescadores. Os pescadores que moravam a mon
tante do d.ique reclamavam que seus currais de pesca estavam secando, e 
os agricult.Qres da beira do lago reclamavam que seus campos de arroz so
friam com a seca, como resultado do suprimento de agua para os agricul
t.Qres a jusante. A constru~ao de urn calendario sazonal apontou as restri
coes quanto a conjugacao das operacoes agricolas e de pesca, especifica
mente a ocorrencia de tufOes e emana~oes de enxofre (Figura 7). 0 calen
dario mostrou tambem que reter a agua no lago, acima de um nfvel crftico, 
em fins de maio poderia satisfazer os agricultores e pescadores situados a 
montante, sem prejudicar aqueles a jusante. 

Diagramas de fluxo representando importantes correntes de causae 
efeito tambem podem ser construfdos de modo participativo com os habi
tantes. Clive Lightfoot e seus colaboradores descrevem um exercicio no 
qual os participantes ajudaram a construir um d.iagrama descrevendo as 
causas da degrada¢o das terras devido a uma invasora chamada Cogon 
(lmperata cylindrica) (Lightfoot et al., 1989). 0 d.iagrama foi desenhado 
num quadro-negro, a partir das coloca~oes feitas por um grupo de infor
mantes chave (Figura 8, pag. 26). Foi entiio dado urn peso a cada causa, 
proporcional ao nUm.ero de pessoas que a ind.icou como sendo importante. 

Diagramas de fluxo de um outro tipo tambem ja foram utilizados 
para avaliarem-se problemas que, provavelmente, surgiriam subseqi.iente
mente a introdu~ao de uma dada tecnologia ou inovacao (Conway, 1989). 
Urn grupo senta-se ao redor de uma grande folha de papel e comeca por 
marcar o fluxo de urn processo de producao particular como, por exemplo, 
a introdu¢o de batata-semente em urn vale das montanhas (Figura 9, 
pag. 27). Marca-se a sequencia de eventos em preto e os participantes pas
sam a usar canetas coloridas para marcar os problemas que eles sabem ou 
imaginam que vao surgir (em azul) e os choques e o estresse que podem 
ocorrer (em vermelho). Essas questoes sao entao d.iscutidas, e possiveis 
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med.idas preventivas ou solucoes sao colocadas em verde. Finalmentc, s4o 
marcados em amarelo os pontos do fluxo nos quais pareca recomendlivol 
verificar se existem problemas. 

Jogos analiticos 

Uma segunda tecnica de DRSR que tern mostrado um consideravel 
potencial participativo e o uso de jogos nos quais tanto os profissionais 
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como os agricultores tern seus papeis. Apenas uns poucos jogos desse tipo 
ja foram desenvolvidos, mas seu numero certamente ira crescer nos 
pr6ximos anos. 

Colocacao em ordem de preferencia e um jogo que permite que se 
exprimam as preferencias entre uma gama de opcoes, de forma que se 
revele a complexidade da tomada de decisoes. Ha varios modos de se 
realizar esse jogo. Em um caso, ocorrido na Eti6pia, pediu-se aos aldeoes 
que escolhessem entre pares de especies de arvores. Foi escolhido um 
conjunto de seis especies, que foram apresentadas aos agricultores aos 
pares, em todas as combinac<>es possiveis. Pediu-se-lhes, a cada vez, que 
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Figura 8: Rela~oos eausais estabeleeidas pelos agricultores a respeito dos 
problemas de infesta~io por uma invasora (Cogon) nas filipinas 
(Lightfoot et aL, 1989) 
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indicassem qual especie prefeririam, se eles pudessem plantar apenas 
uma delas, e que explicassem os motivos da escolha. A ordem de 
preferencia final e mostrada na Tabela 1, pag. 28. Repetiu-se o exercicio 
com funcionarios florestais, que produziram uma ordem um pouco 
difer~nte, cuja base estava relacionada a preferencia deles por arvores que 
pudessem ser plantadas nos viveiros com facilidade e seguranca. Uma vez 
produzidas, as duas ordens de preferencia ocasionaram consideraveis 
discussoes . A ordem escolhida pelos aldeoes levou tambem a uma 
discussiio quanto a quais outras arvores seriam adequadas - nesse caso, 
uma arvore que tivesse melhores qualidades para ser usada como materia
prima para a fabricacao de m6veis. 

Jogos de tabuleiro. David Barker registra que utilizou, na Nigeria, 
um jogo de tabuleiro tradicional entre os Yoruba para verificarem-se as 
atitudes e os conceitos sobre o ambiente por parte dos agricultores 
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Tabela 1: Especies de arvores preferidas pelos agricultores em Wollo, 
Etiopia (Sociedade Cruz Vermelha da Etiopia, 1988) 

Oliveira africana Diversas utilidades I 

lmplementos agricolas- paus para cavar, 
canga e outras partes do arado, enxadas, 
cabos,paus 
Madeiramento de constru\!OeS, resistente i 

aos cupins I 

Lenha - nao faz fumaca 
I lncenso a J>artir das folhas 

Eucalyptus camaldulensis Facil de cortar 
I Forte para construcoes 

Dura vel I 

Reto I 

Born oara fazer carvao ' 
E.globulus Os pregos ficam firmes 

Alta elasticidade - dobra-se facilmente 
Ruim para fazer carviio 
Implementos agricolas 
Lenha 

Zimbro Madeira para portas e janelas 
Produciio de cadeiras 

Acacia branca ou Acacia local Construcao de casas 
Croton Construcao de portas 

Faz muita fumaca se usada como lenha 

(Barker, 1979). 0 jogo conhecido por Ayo e urn dos jogos de tabuleiro Man
cala e baseia-se nurn tabuleiro com seis buracos esculpidos. Sementes ou 
pedrinhas ou conchas sao utilizados como pecas e o jogo consiste na tenta
tiva de capturar as pecas dos adversarios. 0 tabuleiro pode ser modificado 
de diversas maneiras para oferecer uma forma de registrar preferencias e 
outras informacoes. Assim, um tabuleiro com urna fileira de 12 buracos 
pode ser usado como urn tipo de calendario sazonal, e o mimero de pecas 
significaria, por exemplo, a demanda por trabalho. Os buracos podem re
presentar tambem uma escala - de preferEmcia ou gravidade - e 
diferentes sementes ou pedrinhas representando, por exemplo, culturas 
ou pragas, seriam colocadas de acordo com sua posicao na escala. 

Avalia~ao de inova~oes 
Um ultimo metodo participativo e a abordagem matricial da 

avaliacao de inovac<>es, desenvolvida como parte da AA.E. 0 resultado de 
uma oficina de AAE freqiientementre e um conjunto de palpites ou 
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hip6teses para o desenvolvimento. Esses palpites ou hip6teses precisam, 
entao, ser avaliados ou mesmo ordenados em termos dos seus provaveis 
efeitos. A avaliacao se baseia nas propriedades dos agroecossistemas 
descritas anteriormente - produtividade, estabilidade, sustentabilidade e 
equanimidade. 0 grupo da oficina de trabalho, que pode ser composto de 
especialistas em desenvolvimento e habitantes locais, produz coletiva
mente uma escala com cada urn dos palpites, conforme seu impacto nas 
propriedades do agroecossistema. Por exemplo, o impacto da inovacao 
proposta sobre a produtividade da aldeia e grande ou pequeno? Da mesma 
forma, qual sera seu impacto sobre a estabilidade, a sustentabilidade e a 
equanimidade? 0 grupo tambem avalia os melhores palpites quanto aos 
custos relativos, ao tempo que decorrera antes da realizacao dos beneficios 
e a factibilidade tecnica e social (Tabela 2). No final, os palpites sao 
colocados numa ordem geral de preferencia. Talvez, a principal 
caracterfstica desse exercfcio seja a enfase que ele coloca sobre o fato de 
que todas a inovacoes envolvem trocas. Estas sao explicitadas e os 
habitantes locais tern uma chance de tornar claras as escolhas a luz de 
suas preferencias e das circunstancias. 

Diagn6sticos participativos 
Em diversos paises, tecnicas como essas foram combinadas para 

produzir uma analise altamente participativa de urn dado vilarejo ou regi
ao. No metodo de Diagn6stico Participativo de Sistemas Rurais de
senvolvido por Richard Ford e seus colaboradores, urna equipe de quatro a 
seis especialistas em desenvolvimento trabalha com os participantes para 
produzir urn conjunto de diagramas (Program for International 
Development, 1989). Esse conjunto inclui esbocos de mapas, secoes 
transversais, esbocos de propriedades, linhas de tempo e de tendencias, 
calendarios sazonais e diagramas de Venn. Os problemas e as oportu
nidades sao, entao, ordenados na maneira descrita acima. 0 resultado e 
urn plano de manejo de recursos do vilarejo que se torna a base para urn 
acordo entre os habitantes, as ONGs e as agencias governamentais. 

Urn outro exemplo e urn DRSR participativo desenvolvido em Wolle, 
Eti6pia, para planejar o manejo das encostas que haviam sido cercadas pa
ra estimular a revegetacao (Scoones & McCrachen, 1989). 0 exercfcio foi 
efetuado por uma equipe de especialistas em desenvolvimento da Cruz Ver
melha da Eti6pia e do Ministerio da Agricultura. Eles comecaram com uma 
serie de SeSSOeS de discussao para trazer a tona OS tipos de questoos que 
precisavam ser levantadas. 0 pr6ximo passo foi encontrarem-se com urn 
numero de grupos a serem focalizados , compostos por varios indivfduos das 
associa~oes de camponeses. Urn desses grupos era de liderancas dessas 
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Tabela 2. Avali~ao de inova~oes no lago Buhi (Conway et al., 1989) 

Melhoria/ Produt" Estabi Sustenta- Equani- Custo Tempo ate Priori 
Inovadio vi dade lidade bilidade midade o beneffcio dade 

Controle do nfvel + + + + XXX XXX 1 
do lago 
Otimiza~ilo das + + XX XX 1 
areas de pesca 
Controle da poluicao + + X XX 2 
Localizacao dos + + XX XXX 2 

I viveiros de peixes 
Planejamento a + X X 4 I 
Iongo prazo 
Tecnologia de pesca + XX XX 3 
Manejo com objetivos + + + XX XX 1 
mwtiplos 
Turismo etc. + + XX XX 3 
Mercado/Credito + XX XX 2 
Saude + + XX XX 2 
Abastecimento de + + XX XX 1 
agua 
Compensacao + XXX XXX 1 

XXX Baixo custo ou rapidez de beneffcios 
XX Custo medio ou tempo mediano ate a obten~ilo de beneffcios 
X Alto custo ou longo tempo ate a obten~ao de beneffcios 

associa¢es, outro de membros cooperativados, outro de mulheres, outro de 
velhos, outro de proprietarios de animais, e assim por diante. Eles foram 
questionados quanto aos varios temas levantados previamente, mas era 
permitido que as discussoes explorassem tamb~m outros temas a respeito 
dos quais a equipe nao havia pensado. As discusaoes eram complementadas 
pela construcao de mapas e secoos transversais e por exercfcios de colocacao 
em ordem de preferencia. 0 resultado final foi urn conjunto das melhores 
ideas, as quais foram levadas a urn encontro de comunidades freqiientado 
por representantes dos grupos focalizados que, entao, as colocaram em 
ordem de preferencia. 0 envolvimento na discussao final foi muito ativo. 
Apesar das diferentes atitudes e opinioes, encontraram-se opcoes que 
levaram a urn consenso ou compromisso entre os diferentes interesses. 

Esses dois wtimos exemplos, ainda que planejados e administrados 
por pessoas de fora, colocam os especialistas em desenvolvimento num 
papel mais de facilitadores do que de ordenadores. Os aldeoes estao 
participando na maior parte das etapas e tern voz nas decisoes finais. A 
partir desse tipo de postura, pode-se, eventualmente, alcancar uma 
abordagem realmente participativa para o desenvolvimento sustentavel. 
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Bed.ePTA 
J'uem parte c!a Bede PTA as segu!ntes OliGs 

orf.Rni•das em tris flmms reglcmala: 

• Sul 
ASSESOAR (Associa~ao de Estudos, 
Orimta~iio e Assistencia Rural) · 
Francisco Bellrao- PR 

RURECO (Funda~o para o 
Desenvolvimento Economico 
Rural do Centro-Oeste do Parana) 
Guarapuava -PR 

VIANEI (Cenlro Vianei de Educa~iio 
Popular) 
Lages-se 

CET AP (Centro de Tecnologias 
Altemativas Populares) 
Passo Fundo - RS 

CAP A (Centro de Aconselhamento 
ao Pequeno Agricultor) 
Sdo Louren~ do Sui - RS 

CUT -SO /PR (Central Onica dos 
Trabalhadorcs do Sudoeste do Parana) 
Amperc - PR 

DER (Departamento de Educa~ao Rural) 
Braga - RS 

AS-PTA Rede I'R 
Curitiba -I'R 

CAE (Centro de Agricui!Ura Ecol6gica) 
lpe- RS 

AS-PTA Regiao Sui 
ljui - RS 

• Nordeste 
TIJUPA (Associa~ao Agroeco16gica 
Tijupa) 
5aoLuis-MA 

ESPLAR (Centro de Pesquisas e 
Asscssoria ESPLAR) 
Fortaleza - CE 

SASOP (Servi~ de Assessoria a 
Orgnnizo~Ocs Populares Rum is) 
Salvador- BA 

CAATINGA (Centro de Assessoria 
e A poio aos Trabalhadore s e 
lnstitui~6es Niio-Govemarnentais 
Alternati vas) 
Ouricuri - PE 

CJC (Centro Josue de Caslro) 
Recife - PE e I'B 

TERRA VIVA (Centro de 
Desenvolvimento Agroecol6gico) 
ltamaraju - BA • 

AS-PTA Regiao Nordeste 
Recife- PE 

• Leste 

PROTER (Programa da Terra 
Assessoria, Pesquisa e Ed uca¢0 
Popular no Meio Rural 
Fernand6polis - SP 

REDE MG (Rede de Intcrclimblo 
de Tecnologias Alternativos) 
Belo Horizonte- MG 

CfA- ZM (Centro de Tecnologloa 
Altemativas da Zona da Matn) 
Vi~osa-MG 

CAA - NM (Centro de Agrlcultun1 
Altemativa do Norte de MIM~) 
Montes Claros- MG 

APT A (Associac;iio de Progr~""'" 
de Tecnologias Altematlvas) 
Viloria - ES 

CAT (Centro de Assistencla T(lrnJ.-,,) 
Govemador Valadari!S - MC 

AS-PTA Regiao Lette 
Bela Horizonte - MG 

AS-PTA- Assessoria e Serv ic;os a Projetos em Agricultura Alternativa, Rio de Janeiro J{J 



AGRICULTORES NA PESQUISA 

Os principals' interessados na pesquisa 
Jigada a pequena prodU\'BO estao marginali
zados do processo de escolha do assunto, do 
desen~olvimento da pesquisa e da analise 
das conclusoos. . 

Nesta serie, a AS-PTA se pro poe a 
trazer ao publico brasileiro os relatos de 
experi~ncias realizadas em varias partes do 
mundo. A preocupa\'BO fundamental e que 08 

pequenos produtores participem ativamente, 
desde a escolha da experi~ncia, ate os me
todos e a analise. 

Sao reflexoos e relatos comprometidos 
em desfazer a perigosa dualidade entre o sa
ber popular e o saber cientifico. 

~ 

Analise participativa 
parao 

· desenvolvimento 
agricola sUstentavel 

Gordon R. Conway 

As-PTA_, • ASSESSORIA 
~ If SERVI~OS A PROJETOS EM 
, ~ AGRICULTURA ALTERNATIVA 


