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RESUMO: A presente dissertação de mestrado se concentrou na análise da comunidade de pescadores
artesanais de Tramandaí-RS. A complexidade do objeto de estudo levou a opção metodológica do uso
do enfoque sistêmico para a operacionalização da pesquisa. A adaptação da teoria de sistemas agrários
para o trabalho com pescadores foi o caminho escolhido. Desta forma, através da reconstituição da
evolução e diferenciação de sistemas pesqueiros foi possível a identificação de quatro fases, ou
sistemas pesqueiros, que constituíram os momentos de desenvolvimento comunitário com
características próprias e diferenciais. No último sistema pesqueiro, o contemporâneo, foi realizada uma
divisão tipológica dos atuais sistemas de produção na pesca e as suas descrições. Foram encontrados
seis sistemas que se diferenciaram entre eles por peculiaridades de seus sistemas técnicos de captura,
de suas estratégias de reprodução social ou por sua relação com a Natureza. Após a identificação e
descrição dos sistemas de produção foi realizada uma análise da sustentabilidade com base em
indicadores sociais, econômicos, ambientais e políticos que foram construídos fundamentados na
Agroecologia. O método de avaliação da sustentabilidade lançou mão de biogramas e índices para
auxiliar a compreensão das implicações sistêmicas do tema.
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ABSTRACT: This Master dissertation center in the analyses of the handcraft fishermen community of
Tramandaí-Rs. The complexity of the object of study guided us to the methodological option of the use of
the systemic focus to the research operation. The theory adaptation of agrarian systems to the work with
fishermen was the chosen path. Thus, through the reconstitution of evolution and differentiation of the
fishing systems were possible the identification of the four phases, or fishing systems, that formed the
moments of the community development with its own and different features. In the last fishing system,
the contemporary, it was accomplished a typological division of the current systems of production in
fishing and its descriptions. It was found six systems that differ among them for the peculiarity of their
technical systems of capture, for their strategies of social reproduction or for their relation with Nature.
After the identification and description of the systems of production, an analysis of sustainability was
accomplished based in social, economical, environmental and political indicators that were built up
justified in the Agrocology. The method of sustainability evaluation used biograms and tables of contents
to aid the understanding of the systemic implications of the subject.
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