LABORATORIOS DE PESQUISA LINHA I

Indissociada das temáticas abordadas na Linha de Pesquisa 02 (Mudança social, atores do
desenvolvimento e dinâmica da organização no espaço rural), esta disciplina propõe um
ambiente plural e constante de reflexão sobre a pesquisa que aborda as práticas produtivas
nas distintas lógicas produtivas no contexto amazônico e comparações com outras regiões.
Além da diversidade produtiva, está no foco o contexto social, cultural e econômico destas
práticas e o impacto das mesmas no meio biofísico e na produção. A mesma visa ainda analisar
o grupo doméstico (família, divisão de trabalho, estratégias de reprodução social), centro de
tomada de decisão sobre estas práticas, o gerenciamento do estabelecimento familiar e o uso
e manejo de seus recursos naturais. Para tanto, reflete-se sob o ponto de vista teóricometodológico, em diferentes enfoques, centrando-se na pesquisa em sistemas de produção e
sistemas agrários/pesquisa/desenvolvimento, buscando o diálogo do enfoque agroecológico
com a pesquisa agronômica tradicional.

OBJETIVOS DOS LABORATÓRIOS DE PESQUISA (LINHA 1):

1.
Situar uma pesquisa de cunho sistêmico das relações de produção, no campo do
chamado desenvolvimento rural;
2.

Discutir as especificidades da pesquisa sobre situações distintas na Amazônia;

3.

Fomentar a efetividade no uso de bibliotecas e portais de periódicos;

4.

Praticar a leitura, o debate e a redação no âmbito científico.

5.
afins.

Interação com outros Programas de Pós-Graduação e grupos de Pesquisa com temas
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