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A presente pesquisa buscou contextualizar
o processo de selecao de indicadores para o
monitoramento
do
nivel
de
desenvolvimento dos assentamentos de
reforma agraria em seus aspectos
socioeconomico e ambiental, bem como
acompanhar o estado atual de efetivo
desenvolvimento
dos
assentamentos
Guapirama e Nossa Senhora Aparecida,
alem da simples contabilidade do numero
de familias assentadas e do montante de
recursos investidos. O objetivo geral da
pesquisa e de analisar, a partir de
indicadores adaptados de Fernandes (1997
apud Khan, 2001), as dimensoes
socio-ambiental-economica
dos
assentamentos,
relacionando-os
as
possibilidades
e
perspectivas
de
sustentabilidade.
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