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RESUMO 
 
 

SISTEMAS AGRÁRIOS E TIPOLOGIA: REFLEXÕES A PARTIR DO USO DA 

ANÁLISE ESTATÍSTICA MULTIVARIADA 

 
 

AUTOR: Laila Garcia Marques 

ORIENTADOR: Pedro Selvino Neumann 

COORIENTADOR: Augusto Maciel da Silva 
 
 
Esta dissertação apresenta uma análise da tipologia de sistemas de produção, orientada pela Teoria dos Sistemas 

Agrários e sua metodologia Análise Diagnóstico dos Sistemas Agrários (ADSA). Ambas formuladas a partir das 

experiências realizadas no campo de estudos da Agricultura Comparada por Marcel Mazoyer e Marc Dufumier, 

respectivamente. Assim incorpora-se essa proposição como marco teórico para a elaboração de tipologias por 

meio do uso de ferramentas da estatística multivariada, em especial a Análise de Agrupamento. A problemática 

da pesquisa emerge do contexto do Programa de Assessoria Técnica, Social e Ambiental (ATES) do Rio Grande 

do Sul e objetiva averiguar a possibilidade da realização de tipologias automáticas com auxílio dessas técnicas 

estatísticas, a partir dos dados do Sistema Integrado de Gestão Rural de ATES (SIGRA), um sistema online que 

incorpora informações de todas as famílias assentadas do estado. Todavia, no decorrer da pesquisa foram 

incorporadas demais questões contempladas a partir da revisão bibliográfica realizada. Assim, identificou-se, 

primeiramente, a gradativa emergência da abordagem sistêmica, enfoque orientador da Teoria dos Sistemas 

Agrários, no contexto científico a partir do século XX o que promoveu a conformação de um ambiente 

intelectual distinto. Desse modo, o desenvolvimento de teorias sistêmicas influenciou as pesquisas relacionadas a 

agricultura em um contexto de inúmeras críticas a partir da década de 1960 que se referiam as constatações das 

limitações no modelo de pesquisa, tecnologia e desenvolvimento. No contexto francês, tais críticas se relacionam 

a necessidade do desenvolvimento de tecnologias coerentes a realidade dos agricultores e conjuntamente a 

constatação do fracasso de inúmeros projetos e programas de desenvolvimento. Esses distintos elementos 

constituíram um ambiente no qual emerge conceitos como o de sistemas agrários e de pesquisa-

desenvolvimento, sendo esse último relacionado a uma maneira de intervenção. O desenvolvimento e a 

institucionalização do conceito de sistemas agrários naquele contexto configurou um campo científico de estudos 

com distintas perspectivas, entre essas a Teoria dos Sistemas Agrários. De modo geral, as críticas convergiam 

para a necessidade de estabelecer um conhecimento prévio da realidade dos agricultores o que propiciou a 

incorporação da tipologia enquanto uma ferramenta metodológica para orientar e estruturar as pesquisas em 

torno de referências, no nível de diagnóstico e de apoio técnico-econômico aos agricultores. Presente nos passos 

e princípios da ADSA procurou-se mapear e analisar como vêm sendo elaborada tais tipologias nas dissertações 

e teses brasileiras, a partir de um estado do conhecimento. Especialmente, procurou-se identificar como as 

ferramentas da estatística multivariada são incorporadas nesse processo. Por fim, para alcançar o objetivo 

proposto inicialmente se realizou uma tipologia de sistemas de produção por meio da Análise de Agrupamento. 

O uso dessa ferramenta permitiu reflexões metodológicas importantes. Assim, na medida em que a incorporação 

dessa técnica permite utilizar um grande número de dados e variáveis, ela apresenta limitações na apreensão da 

dinâmica dos sistemas de produção, além de análises interpretativas demoradas quando comparada a ADSA. 

Desse modo, se ressalta que o caráter compreensivo da ADSA pode resultar em tipologias coerentes e adequadas 

em relação, sobretudo, a natureza sistêmica e complexa do objeto em estudo. 

 

Palavras-chave: Sistemas Agrários. Tipologia. Abordagem sistêmica. Análise de Agrupamento 

  



 

 

  



 

 

ABSTRACT 
 
 

AGRARIAN SYSTEMS AND TYPOLOGY: REFLECTIONS BASED ON THE USE 

OF MULTIVARIATE STATISTICAL ANALYSIS 

 
 

AUTHOR: Laila Garcia Marques 

SUPERVISOR: Pedro Selvino Neumann 

CO-SUPERVISOR: Augusto Maciel da Silva 
 

 

This thesis presents an analysis of the typology of production systems guided by the Theory of Agrarian Systems 

and its Agrarian Systems Diagnosis (ASD) methodology. They are both formulated from experiments carried out 

in the field of the French school of Comparative Agriculture research by Marcel Mazoyer and Marc Dufumier, 

respectively. This proposition is incorporated as a theoretical framework for the elaboration of typologies using 

multivariate statistics tools, and more specifically, the Cluster Analysis. The research problem emerges from the 

context of the Technical, Social and Environmental Advisory Service (ATES) in the State of Rio Grande do Sul 

and aims to investigate the possibility of performing automatic typologies using these statistical techniques, 

based on data from the ATES Integrated Rural Management System (SIGRA), an online system which gathers 

information on all settled families in the state. However, during the research, other issues, which were found 

through the literature review, were incorporated. Firstly, the gradual emergence of the systemic approach was 

found to be the guiding approach of the Theory of Agrarian Systems in the scientific context from the twentieth 

century on, which promoted the shaping of a distinct intellectual environment. Thus, the development of 

systemic theories has influenced agriculture-related research in a context of considerable criticism after the 

1960s, which included the findings of the limitations in the research, technology and development model. In the 

French context, such criticisms are related to the need for developing technologies which are coherent to the 

farmers’ actual contexts and are also related to the failure of countless development projects and programs. 

These distinctive elements constituted an environment in which concepts such as agrarian and research-

development systems emerge, the latter being related to a way of intervention. The development and 

institutionalization of the concept of agrarian systems in that context set up a scientific field of research with 

different perspectives, including the Theory of Agrarian Systems. Overall, the criticism converged on the need 

for establishing some prior knowledge of the farmers’ actual contexts, which led to the incorporation of typology 

as a methodological tool to guide and structure the research on theoretical guidelines in the stages of diagnosis 

and technical support to farmers. In accordance with the steps and principles of the ASD, we sought to map and 

analyze how these typologies have been elaborated in Brazilian theses and dissertations, based on a state of 

knowledge. In particular, we sought to identify how multivariate statistics tools are incorporated in this process. 

Finally, to achieve the proposed goal, a typology of production systems was carried out through Cluster 

Analysis. The use of this tool allowed for important methodological reflections. Thus, whereas the incorporation 

of this technique allows the use of a great number of variables and data, it has limitations regarding the 

apprehension of the dynamics of production systems, and its interpretation analysis is more time-consuming 

when compared to the ASD. Therefore, it is worth noting that the comprehensiveness of ASD can result in 

coherent and adequate typologies, especially in relation to the complex and systemic nature of the object under 

study. 

 

Keywords: Agrarian Systems. Typology. Systemic Approach. Cluster Analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A partir de 1960 inúmeras discussões começam a emergir a partir de constatações das 

limitações no modelo de pesquisa, tecnologia e desenvolvimento incorporado ao modelo de 

agricultura desse período. As críticas em relação ao modelo de pesquisa se referem a 

produção de tecnologias que acentuavam desigualdades presentes no campo e, a percepção da 

rejeição por parte dos agricultores na adoção dessas inovações tecnológicas. Paralelamente, as 

críticas também se direcionavam aos projetos e programas de desenvolvimento pelo fracasso 

em inúmeros contextos, entre eles nos países em desenvolvimento. Em termos gerais, nessas 

críticas havia um consenso: é preciso antes de tudo compreender a realidade dos agricultores.  

Baseada nessas percepções e, a partir da tradição de estudos vinculada a Cátedra de 

Agricultura Comparada e Desenvolvimento do Instituto Nacional Agronômico (INA-PG atual 

AgroParisTech) que se desenvolve a Teoria dos Sistemas Agrários. Elaborada por Marcel 

Mazoyer na linha de trabalho desenvolvida por René Dumont, se apresenta como uma teoria 

interpretativa do desenvolvimento das agriculturas que busca, em síntese, tornar inteligível a 

realidade complexa no qual essas agriculturas estão inseridas de modo que seja possível 

estabelecer uma compreensão aprofundada sobre suas grandes transformações e 

diferenciações. Constituída de um arcabouço teórico baseado no conceito de sistema agrário 

e, de uma proposta metodológica, sistematizada por Marc Dufumier denominada Análise 

Diagnóstico dos Sistemas Agrários (ADSA).  

A ADSA se apresenta, portanto, como uma ferramenta para compreender a realidade a 

partir de um profundo diagnóstico da região em estudo, no qual é incorporada uma série de 

passos progressivos orientados por princípios, como: adoção do enfoque sistêmico, análise 

progressiva, explicação dos fenômenos históricos e tipologia.  

Desse modo, presente nesses princípios e na identificação das diferenciações dessas 

realidades a partir da tipologia de zonas homogêneas, produtores e sistemas de produção, a 

tipologia se apresenta como uma importante ferramenta incorporada pela ADSA para 

apreender a realidade na sua diversidade e mais que isso para possibilitar a elaboração de 

proposições coerentes com essa diversidade no nível de diagnóstico.  

Assim, a presente dissertação dará ênfase à tipologia orientada pela ADSA por se 

apresentar uma ferramenta fundamental para identificar as diferenciações presentes nessas 

agriculturas. Contudo, há de se mencionar, que essas reflexões se originam vinculadas a um 

contexto específico, que se refere ao Programa de Assessoria Técnica, Social e Ambiental 
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(ATES) do Rio Grande do Sul (RS)1 e, principalmente, da ferramenta desenvolvida no interior 

do presente Programa, o Sistema Integrado de Gestão Rural de ATES (SIGRA).  

 

*** 

 

Desse modo, tomo a liberdade de me apresentar e socializar um pouco da minha 

trajetória com o intuito de contextualizar como as problemáticas que originaram essa 

dissertação foram sendo delineadas.  

Diante disso, no período final da formação em agronomia a partir da disciplina de 

Desenvolvimento Rural pude entrar em contato com uma perspectiva até então “nova” na 

minha formação, representada em termos gerais pelo primeiro contato com a Teoria dos 

Sistemas Agrários e sua respectiva proposta metodológica ADSA. O contato com concepções 

tão distintas da Agronomia Normal (SILVA NETO, 2010) permitiram dar consequência a 

perspectivas críticas relacionadas à própria graduação que estava concluindo. Paralelamente, a 

realização do estágio de conclusão de curso no Projeto Assessores Técnicos Pedagógicos 

(ATPs)2 me insere no conjunto de discussões relacionadas ao Programa de ATES do RS.  

Em resumo, o Projeto dos ATPs apresenta como objetivo um assessoramento técnico 

pedagógico no acompanhamento, planejamento e qualificação das ações do Programa, no qual 

as responsabilidades da equipe podem ser resumidas em três eixos: a) assessoramento aos 

Núcleos Operacionais (NOs); b) assessoramento ao Programa Estadual; e, c) assessoramento 

ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). 

No que tange ao assessoramento ao Programa Estadual, a partir da constatação da 

necessidade da elaboração de instrumentos que dessem conta de sistematizar por um lado as 

informações do conjunto das famílias assentadas do estado e, de conhecer com maior 

                                                           
1 O Programa de ATES-RS está inserido no âmbito do Programa de ATES para assentamentos de reforma 

agrária que, por sua vez, faz parte da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER). A 

ATES-RS é composta por 20 equipes técnicas que assessoram aproximadamente 11 mil famílias assentadas 

distribuídas em 306 assentamentos que estão organizados em 20 Núcleos Operacionais (NOs) de ATES. Desde 

2009 a ATES-RS é executada mediante contratos de ATES, sendo as prestadoras definidas por chamadas 

públicas. Atuam nos assentamentos do RS a Cooperativa de Prestação de Serviços Técnicos (COPTEC), a 

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER-ASCAR) e o Centro de Tecnologias Alternativas e 

Populares (CETAP). As prioridades do Programa – isso inclui a construção da RUOP – são definidas nas 

estruturas de participação social como o Conselho Estadual de ATES, os Conselhos Regionais de ATES e as 

reuniões de planejamento e avaliação nos assentamentos. 
2 Antes, Projeto Articuladores que se estabelece a partir de 2008 entre INCRA/RS e Universidade Federal de 

Santa Maria (UFSM) a partir de um termo de cooperação técnica com a constituição de uma equipe de 

profissionais multidisciplinares, sob coordenação da UFSM, não vinculados as prestadoras da ATES para 

fornecer suporte técnico e gerencial no acompanhamento, planejamento e articulação das equipes técnicas nos 

NOs, conforme o Manual Operacional da Ates (NEUMANN, et al., 2012). Com a finalização desse termo se 

firma um novo a partir de 2012 a partir do projeto “Termo de Cooperação entre INCRA e UFSM para assessoria 

técnica pedagógica ao Programa de ATES nos projetos de assentamento no RS”. 
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profundidade a conformação dos sistemas de produção praticados por essas famílias, se 

originam duas ferramentas, a saber: o SIGRA e Rede de Unidades de Observação Pedagógica 

(RUOP) (FIALHO et al., 2017).  

O SIGRA se configura como um sistema informatizado e “online”, no qual estão 

presentes dados da totalidade das famílias atendidas pela ATES do RS, atualizadas 

anualmente, que proporcionam informações do tipo: quem são, como são os lotes, o que 

produzem e como produzem. Por sua vez a RUOP se constitui como um conjunto de unidades 

selecionadas pelas equipes técnicas que são acompanhadas a fim de gerar referências técnicas 

e econômicas, além de identificar potencialidades e limites dos sistemas de produção adotados 

pelas famílias (ATES, 2013). 

Assim, durante o período do estágio me inseri nas discussões relacionadas, 

principalmente, a RUOP e ao acompanhamento de algumas reflexões em torno do sistema de 

produção de leite, considerado naquele momento, um dos sistemas mais representativos nos 

assentamentos do RS. O trabalho com a RUOP permitiu uma maior aproximação da Teoria 

dos Sistemas Agrários uma vez que essa ferramenta se utiliza dessa orientação, de maneira 

adaptada, para as avaliações e discussões que propõe3. Dessa forma, a participação desde esse 

período no Projeto dos ATPs permitiu o uso de tais ferramentas, como o SIGRA e a RUOP e, 

por outro lado com o aprofundamento da Teoria dos Sistemas Agrários e sua proposta 

metodológica, a ADSA, em uma perspectiva prática.  

Reflexões originadas a partir desse contexto se concretizam a partir do ingresso na 

pós-graduação. Assim, uma série de questionamentos se tornam centrais durante o mestrado, 

relacionados a possibilidade de utilizar instrumentos para uma tipologia que considerasse as 

informações disponíveis no SIGRA incorporando o conjunto das famílias assentadas do RS. 

Esses elementos se referem conjuntamente a uma questão operacional do Programa naquele 

momento, uma vez que poderiam ser estabelecidas tipologias automáticas no SIGRA. Sendo 

assim, a partir de tais motivações e do contexto no qual me insiro se estabelece inicialmente a 

seguinte problemática: É possível operacionalizar a tipologia de sistemas de produção da 

Análise Diagnóstico dos Sistemas Agrários por meio da Técnica de Análise de 

Agrupamento para assentamentos rurais do Rio Grande do Sul? 

 

*** 

 

                                                           
3 Cabe destacar que a RUOP utiliza como base teórica as elaborações relacionadas a Teoria dos Sistemas 

Agrários, Pesquisa-Desenvolvimento e Redes de Referência (FLECH et al., 2016). 
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Diante do problema inicial e conforme o avanço na revisão de literatura, percebemos4 

que se por um lado a tipologia responde a um objetivo proposto previamente ela também 

incorpora uma perspectiva teórica. E, desse modo, outras questões foram emergindo com o 

andar da pesquisa e estruturando a organização dos capítulos que constituem essa dissertação.  

As questões que foram sendo colocadas se relacionam, nesse primeiro momento, 

sobretudo, a opção teórica adotada aqui, que corresponde como já mencionamos a Teoria dos 

Sistemas Agrários, uma teoria orientada por uma abordagem sistêmica. Essa simples 

constatação trouxe-nos a necessidade de retomar, mesmo que suscintamente, como a própria 

abordagem ou paradigma sistêmico emerge no contexto científico?  

Assim, para dar conta dessa questão percebemos que antes de abordar as elaborações 

sistêmicas deveríamos retomar como os contornos do que chamamos de paradigma positivista 

ou paradigma da ciência tradicional foram sendo estabelecidos para compreendermos como 

esse modo de olhar a realidade foi e ainda é influenciado por essa perspectiva.  

Devido às concepções que incorporam esse paradigma se configurou uma propensão à 

simplificação dos processos complexos presentes na realidade, o que confere um caráter 

fragmentador e reducionista a própria estrutura do pensamento. Conjuntamente, trouxe 

consigo a ideia de um mundo estável composto por fenômenos de causa e efeito, pela 

previsibilidade e ordem. Estabelece-se uma compreensão mecanicista e determinista da 

realidade.  

Contudo, a representação de um mundo passível de ser controlado por um conjunto de 

leis começa a ser gradativamente questionado ainda no século XIX por pesquisadores 

inseridos nesse próprio paradigma que começam a expor as limitações desse conhecimento 

dissociado. Essas elaborações prepararam o desenvolvimento de teorias que emergem no 

século XX sob uma nova visão do mundo, denominada de pensamento sistêmico.  

Entre essas elaborações, abordamos em especifico, a Teoria Geral dos Sistemas e a 

Cibernética, umas vez que essas teorias permitiram desenvolver conceitos como sistema, 

sistema aberto, interação, totalidade, feedback, homeostase, entre outros. A partir dessas 

teorias se configura um ambiente intelectual distinto dos anos precedentes e, além disso, tais 

elaborações se tornam o pano de fundo das demais realizadas nos anos seguintes.  

Assim, nas décadas de 1970 e 1980 demais teorias são desenvolvidas baseadas em 

modelos mais elaborados que incorporam demais conceitos, entre eles a organização e a 

complexidade. Em relação à complexidade, pela importância em delimitar como se configura 

                                                           
4 A partir daqui quando utilizo “nós” me refiro as decisões, reflexões e questões que são colocadas a mim e meu 

orientador, na medida em que esses elementos surgem da relação que se estabelece entre orientador e orientando.  
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sistemas complexos abordamos algumas contribuições de Ilya Prigogine. Tal perspectiva 

configura esses sistemas enquanto estruturas dissipativas que representam sistemas abertos, 

longe do equilíbrio, em constante interação com o mundo do qual fazem parte. Desse modo, 

os fluxos de energia que perpassam nesses sistemas são considerados fontes de novos estados 

a partir dos pontos de instabilidade ou bifurcações e, desses novos estados são constituídas 

propriedades emergentes que impedem de compreender esses sistemas de maneira isolada. 

Diante disso, o Capítulo 2 incorpora essas discussões que se tornam a base das 

discussões posteriores. Além disso, na medida em que avançamos na revisão da literatura 

relacionada à abordagem sistêmica, constatamos que se por um lado o desenvolvimento das 

teorias sistêmicas converge sob uma crítica a perspectiva guiada pelo paradigma da ciência 

tradicional por outro, elas divergem quanto a questões relacionadas, sobretudo a objetividade. 

Essas elaborações ainda que não tenham sido abordadas em profundidade contribuem para 

identificar as críticas que emergem por dentro da própria abordagem em relação ao lugar dado 

ao sujeito e ao observador nesses sistemas. Tais questões demonstram que essa perspectiva 

presente nas teorias sistêmicas vinculadas a uma visão construtivista também se apresentarão 

nas concepções sistêmicas relacionadas a agricultura.  

Nesse sentido, os demais questionamentos que se originam e constituem o Capítulo 3 

dessa dissertação, se configuram em torno de como a abordagem sistêmica emerge nos 

debates relacionados a agricultura no contexto francês? 

A abordagem sistêmica é incorporada as pesquisas e projetos vinculados a agricultura, 

como abordamos no início dessa introdução, em um cenário de críticas relacionadas ao 

modelo de agricultura e dos impactos sociais e ambientais gerados. Em síntese, essas 

constatações convergiram para a necessidade de se aproximar da realidade dos agricultores e 

compreender as condições em que estavam inseridos, as suas escolhas.  

As reflexões em torno das limitações do modelo de ciência vigente em compreender 

essa realidade propiciaram a incorporação do enfoque sistêmico e de conceitos oriundos das 

teorias sistêmicas, uma vez que nesse período havia um amplo desenvolvimento dessa 

abordagem. Há de certo modo, uma mudança de perspectiva em relação a agricultura. Assim, 

essas questões originam perspectivas distintas relacionadas as correntes sistêmicas que se 

centram nas reflexões que abordamos aqui, entre elas uma de origem francófona que 

corresponde ao contexto no qual a Teoria dos Sistemas Agrários é desenvolvida. 

Diante disso, a partir da análise da literatura daquele período elaborada no contexto 

francês, procuramos mapear quais reflexões estavam em evidencia na incorporação da 

abordagem sistêmica. De modo geral, a maior parte dessas elaborações converge em críticas 
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referentes à pesquisa, ou seja, a perspectiva científica orientada pelos pressupostos do 

paradigma ciência tradicional, as quais refletiam no desenvolvimento de tecnologias 

descoladas da realidade. Era necessário, por um lado, compreender os objetivos, as práticas, 

as racionalidades dos agricultores.  

Por outro lado, havia aqueles que além dessa problemática colocavam em questão o 

próprio modelo de desenvolvimento e enfatizavam as limitações dos programas e políticas de 

desenvolvimento em curso naquele período, incapazes de apresentar resoluções efetivas aos 

problemas encontrados no campo. Havia nessa segunda vertente reflexões críticas que 

extrapolavam a pesquisa “pura”, residia aqui, de certo modo, uma preocupação prática.  

É no bojo dessas discussões que a abordagem sistêmica é incorporada nesses estudos. 

A adoção desse enfoque se expressa, sobretudo, no uso do conceito dos sistemas agrários em 

instituições de pesquisa, como o Instituto Nacional de Pesquisa Agronômica (INRA). Por 

outro lado, as críticas relacionadas ao modelo de pesquisa e de desenvolvimento geram a 

perspectiva da pesquisa-desenvolvimento como alternativa na intervenção da realidade, que 

por sua vez, incorpora o enfoque sistêmico no nível de diagnóstico dos sistemas agrários. 

No que se refere especificamente ao conceito de sistemas agrários são abordadas ainda 

a incorporação desse conceito a partir de distintas perspectivas sistêmicas, com intuito de 

responder uma terceira questão que nos colocamos a partir da revisão da literatura, qual seja: 

sob quais perspectivas o conceito de sistemas agrários foi incorporado no contexto francês?  

Utilizado inicialmente pelos geógrafos franceses o conceito de sistemas agrários passa 

a ser incorporado pelas ciências agrárias a partir das problemáticas já mencionadas e 

conforma um campo científico com diferentes abordagens. Entre elas, a perspectiva dos 

agroeconomistas (COCHET, 2011) no qual residem as elaborações desenvolvidas no quadro 

da Teoria dos Sistemas Agrários, considerada uma perspectiva que incorpora uma dimensão 

menos estruturalista e mais dinâmica ao conceito, principalmente, em relação a perspectiva da 

geografia (COCHET, 2011). Por outro lado, demais reflexões em relação ao sistema agrário 

são apresentadas, relacionadas à ação dos agricultores e a posição do observador em relação 

ao sistema, os quais incorporam uma visão construtivista e, apresentam algumas críticas em 

relação ao desenvolvimento na medida em que problematizam a participação dos agricultores 

no contexto da pesquisa-desenvolvimento.  

Em relação ao desenvolvimento da Teoria dos Sistemas Agrários no quadro da 

Agricultura Comparada as discussões relacionadas ao arcabouço teórico proposto por Marcel 

Mazoyer, bem como a sistematização da proposta metodológica constituída na ADSA são 

incorporadas com maior profundidade no Capítulo 4 dessa dissertação. De certo modo, os 
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capítulos precedentes a esse se apresentam como um caminho para compreender o contexto 

no qual essa proposição teórico-metodológica é desenvolvida, assim, serão abordados um 

conjunto de conceitos, como o de sistema agrário, ecossistema cultivado, sistema social, 

categoria social, sistema de produção que darão sentido as discussões incorporadas em relação 

a tipologia no nível de diagnóstico proposto na ADSA. Podemos dizer que a partir desse 

capítulo abrem-se novas questões, relacionadas agora a tipologia propriamente dita, como as 

que configuram o Capítulo 5 no qual se orienta a partir de questões, primeiramente, 

relacionadas a delimitar a que se propõe a tipologia e, como ela se localiza nos processos de 

investigação?  

Desse modo, incorporamos as contribuições de Marradi (1990; 2007) que estabelece a 

tipologia em um sentido etimológico como uma reflexão ou estudo dos tipos. Além disso, nos 

parece pertinente distingui-la das demais operações, consideradas diversas vezes de maneira 

indistinta, como a classificação e a taxonomia. Nessa perspectiva, a tipologia se diferencia na 

medida em que considera duas ou mais propriedades de diferenciação ou fundamentum 

divisionis simultaneamente, gerando tipos que compreendem uma série de características, 

situações ou mesmo fenômenos que podem ser incorporados no mesmo modelo. 

 Em geral, a tipologia pode ser considerada como uma ferramenta metodológica que 

possibilita a distinção e categorização de fenômenos e ou objetos, na medida em que contribui 

com a organização do pensamento em relação a realidade. Conjuntamente, podemos 

compreendê-la a partir do seu caráter de articulação que lhe confere uma posição 

intermediária entre teoria e realidade, articulando-as a partir das idas e vindas entre os 

conceitos e os dados até a elaboração dos tipos (ROLDÁN, 1996). 

Diante disso, nos colocamos outra questão que se refere a como essa ferramenta 

metodológica é incorporada no contexto francês e, quais modelos de tipologia são 

propostos? O interesse especificamente por esse contexto corresponde ao fato da Teoria dos 

Sistemas Agrários ser elaborada nesse cenário, assim, abordar mesmo que algumas dessas 

propostas proporciona uma comparação interessante em relação a essa perspectiva. 

A tipologia naquele contexto emerge conjuntamente as problematizações relacionadas 

ao modelo de tecnologia e desenvolvimento, sobretudo, para contribuir no conhecimento da 

realidade dos agricultores. Desse modo, o interesse na construção de tipologias por parte dos 

atores envolvidos no desenvolvimento agrícola, daquele período, se justifica, principalmente, 

pela sua capacidade de orientar e estruturar as pesquisas em torno de referências relacionadas 

a agricultura francesa, no nível de diagnóstico e de apoio técnico-econômico aos agricultores. 
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Em síntese as perspectivas em termos de construção de tipologias abordadas nesse 

capítulo se referem por um lado as que dão ênfase na identificação das práticas dos 

agricultores a partir da ação desses atores no âmbito das unidades de produção, enquanto que 

por outro lado, se debruçam na identificação da diferenciação dessas unidades a partir das 

distintas categorias sociais dos agricultores e seus respectivos sistemas de produção. Essa 

segunda perspectiva refere-se a tipologia elaborada no quadro da ADSA que incorpora esses 

elementos em um nível de análise mais abrangente no sentido de apreender a dinâmica de 

diferenciação presente no sistema agrário. 

  Sendo assim, uma última questão relacionada a tipologia se mantém em aberto, que 

se refere a como a elaboração de tipologias no Brasil, especificamente ancorada no 

conceito de sistemas agrários, vêm sendo desenvolvida? 

Para contemplar essa questão elaboramos um estado do conhecimento para mapear e 

analisar dissertações e teses que utilizaram a Teoria dos Sistemas Agrários e a ADSA, com o 

intuito de ao fim compreender como o modelo tipológico vem sendo elaborado. Essas 

discussões presentes no Capítulo 6 dessa dissertação procuram revelar os instrumentos 

utilizados, as adaptações conceituais e, a incorporação de abordagens teóricas distintas 

relacionadas à tipologia. Dar-se-á ênfase, por sua vez, no modo como está sendo elaborada, 

sobretudo, a tipologia mista que incorpora técnicas da estatística multivariada. 

As reflexões relacionadas a adoção desses recursos a tipologia, sem o uso dos passos 

precedentes da ADSA constituem o Capítulo 7 elaborado para contemplar a questão que nos 

colocamos relacionada a possibilidade do uso da Análise de Agrupamento para a realização 

de tipologias. Cabe destacar que com o avanço das reflexões teóricas e das próprias iterações 

realizadas para a elaboração da tipologia percebemos que as discussões que estávamos 

propondo representa fundamentalmente uma reflexão metodológica, havia a necessidade, 

portanto, de responder as questões indicadas anteriormente para delinear a compreensão 

teórica do objeto. De modo que a trajetória realizada a partir da revisão bibliográfica 

delimitou aspectos importantes relacionados ao objeto em estudo, entre eles, os que se 

referem ao caráter sistêmico, aberto e imprevisível desses sistemas complexos (PRIGOGINE 

e STENGERS, 1997). 

 Por outro lado, a partir da revisão de alguns trabalhos que utilizaram as técnicas da 

estatística multivariada, percebemos a necessidade de propor uma apresentação distinta dos 

resultados. Diante disso, serão considerados resultados questões que chamamos de trajetória 

do uso dessa ferramenta, que incorporam os problemas enfrentados no decorrer das iterações, 

e, sobretudo, as próprias escolhas que são estabelecidas nesse processo. Além disso, tentamos 
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dar ênfase em aspectos relacionados a heterogeneidade presente nos agrupamentos gerados, 

uma vez que diversas vezes a apresentação dos resultados baseados nas médias podem 

mascarar um agrupamento aparentemente homogêneo mas, que se analisado em profundidade 

pode incorporar uma série de limitações, principalmente em relação a perspectiva teórica 

adotada.  

Essas questões são abordadas em um quadro de comparação entre a tipologia realizada 

a partir dessa técnica em relação à proposta pela ADSA. Nossa hipótese, é que com a 

tipologia a partir da Análise de Agrupamento com os dados oriundos do SIGRA seja possível 

trabalhar com a totalidade das unidades de produção dos assentamentos, o que pode ser 

interessante sob o ponto de vista de formulação de políticas e ou ações de desenvolvimento e 

extensão rural. Por outro lado, nossa hipótese também se refere às limitações ao uso dessa 

opção tipológica por não incorporar os demais passos da ADSA. Sendo assim o uso da 

Análise de Agrupamento pode promover problemas, principalmente na compreensão das 

razões de ser das diferenciações expressas nos distintos sistemas de produção uma vez que a 

natureza desses sistemas impede que sejam compreendidos sem a retomada da sua trajetória. 

Isto é, do caminho percorrido pelos sistemas que acabam por configurar a sua história entre 

todas as histórias possíveis (PRIGOGINE e STENGERS, 1997).  

 

*** 

 

Para respondermos as questões que delinearam essa dissertação foram utilizados 

alguns procedimentos metodológicos. Entre eles, a revisão bibliográfica, conforme Gil 

(2010), que possibilitou o levantamento dos trabalhos relacionadas a presente temática e suas 

respectivas contribuições teóricas, com o intuito de contemplar os questionamentos colocados 

no andamento da pesquisa. Conjuntamente realizamos um estado do conhecimento 

considerado como um tipo de pesquisa bibliográfica.  

Diferentemente do estado da arte o estado do conhecimento compreende somente um 

setor das publicações em relação ao tema estudado, como foi o caso nessa pesquisa, na 

medida em que foram analisadas dissertações e teses extraídas apenas do Banco de Teses da 

Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) (ROMANOWSKI e 

ENS, 2006). Esses trabalhos foram extraídos a partir da inclusão do conceito de sistemas 

agrários no sistema de buscas com o intuito de mapear como as tipologias baseadas nesse 

conceito vêm sendo elaboradas. O uso dessa pesquisa possibilitou não somente “identificar a 
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produção, mas analisá-la, categorizá-la e revelar os múltiplos enfoques e perspectivas” 

(ROMANOWSKI e ENS, 2006, p. 39). 

Por fim a tipologia foi realizada a partir de técnicas da estatística multivariada, como a 

Análise Fatorial para seleção de variáveis e extração dos fatores e, posteriormente a Análise 

de Agrupamento, para identificação dos tipos de sistema de produção. Os dados para essas 

análises, como já mencionamos, foram extraídos do SIGRA. Cabe ressaltar que realizamos 

um esforço em utilizar de maneira qualitativa e compreensiva esse método quantitativo a 

partir da explicação dos processos presentes no decorrer da análise. Conjuntamente, em uma 

tentativa de expressar as possíveis heterogeneidades nos grupos extraídos da Análise de 

Agrupamento incorporamos o Coeficiente de Variação (CV) geral das variáveis definitivas 

associada a análise dos registros presente em cada um dos grupos. Ademais, utilizamos alguns 

relatórios do SIGRA para uma contextualização do agrupamento, para identificarmos a 

dinâmica presente nos assentamentos do município em questão. 

Por fim, é preciso fazer menção de alguns termos que foram sendo incorporados 

durante o trabalho. Sendo assim, cabe destacar que quando falamos em modo, maneira de 

ver/olhar damos ênfase ao paradigma em questão. Isso não quer dizer que se desconsiderem 

as perspectivas ontológicas e epistemológicas, mas que não se incorpora diretamente essa 

discussão pelas limitações do próprio trabalho. 

Além disso, embora tenha se utilizado em grande parte da redação o termo 

desenvolvimento rural, incorporamos também o de desenvolvimento agrícola, entendemos 

que esse configura inúmeros sentidos, por vezes objeto de intensos debates. Contudo a 

perspectiva que adotamos refere-se a conotação presente no quadro da Agricultura 

Comparada enquanto uma concepção que abrange um amplo conjunto de processos - técnicos, 

econômicos, sociais e ambientais – “para a transformação agrícola, cujos elementos, causas e 

mecanismos podem ser tanto endógenos quanto resultantes de diferentes contribuições, 

enriquecimentos ou inovações exógenas” (COCHET, DEVIENNE e DUFUMIER, 2007, p. 

104, tradução nossa). 

Do mesmo modo, ao utilizarmos o conceito de sistema agrário, central para as 

discussões realizadas nessa dissertação nos vinculamos a perspectiva da Agricultura 

Comparada, especialmente aquele sentido dado por Mazoyer (2010, p.75) ao defini-lo como 

uma ferramenta intelectual para apreender e compreender a complexidade das formas de 

agriculturas reais que representa a “expressão teórica de um tipo de agricultura historicamente 

constituído e geograficamente localizado”. Nesse sentido, destacamos que o uso desse 

conceito na Teoria dos Sistemas Agrários se refere a sua capacidade em tornar inteligível a 
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complexidade dessas formas de agricultura, na medida em que compreendê-las em toda a sua 

complexidade pode ser considerado praticamente impossível. Por outro lado, salientamos que 

o sistema agrário não é passível de ser observado diretamente na realidade, uma vez que 

enquanto uma ferramenta intelectual se apresenta como um objeto cientificamente elaborado 

(SILVA NETO e BASSO, 2015). Ainda em relação ao uso desse conceito, ele também se 

refere a um nível de análise, sobretudo quando falamos em ADSA, contudo, cabe ressaltar 

que sua dimensão geográfica não é fixa e depende dos objetivos que pretende alcançar. 

Entre os demais conceitos apresentados nessa abordagem teórico-metodológica, o 

sistema de produção se apresenta como um conceito utilizado inúmeras vezes, principalmente, 

quando discutimos as tipologias realizadas a partir da técnica de Análise de Agrupamento. 

Aqui, o sentido compreendido por sistema de produção representa a “combinação (no espaço 

e no tempo) dos recursos disponíveis e das próprias produções: vegetais e animais” 

(DUFUMIER, 2010, p.85) ainda que se tenha dado ênfase, as atividades que imprimem a 

dinâmica nas unidades de produção, com todas as limitações que essa perspectiva pode 

conferir a própria tipologia. 

Além desse, tratamos como semelhante os termos referentes a exploração agrícola e 

unidade de produção a partir da concepção dada por Dufumier (2010, p. 84) ao considerá-las 

como um conjunto de recursos (como terra, capital e trabalho) mobilizados pelo agricultor e 

combinados “em proporções variáveis para obter certas produções vegetais e /ou animais, 

satisfazendo assim suas necessidade e interesses”.  

Há de se mencionar ainda que nos limitamos a incorporar nessa dissertação a Teoria 

dos Sistemas Agrários e a ADSA somente sob um ponto de vista teórico, o que restringe a 

capacidade interpretativa dessa proposta teórico-metodológica, uma vez que apresenta, 

fundamentalmente, como horizonte a compreensão de uma determinada região para 

proporcionar reflexões importantes relacionadas ao desenvolvimento rural.  
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2 ABORDAGEM SISTÊMICA  

 

A discussão da emergência da abordagem/pensamento sistêmico é muito conhecida e 

recorrente nos trabalhos científicos, entende-se, portanto, que a discussão realizada a seguir 

não é novidade para a maior parte dos familiarizados à temática sistêmica, contudo, 

fundamental para embasar o estudo aqui proposto.   

Primeiramente é apresentado como o paradigma da ciência tradicional emerge e se 

torna o grande balizador do pensamento dos últimos séculos. Estabelecendo um conjunto de 

características à maneira de fazer ciência. As bases dessa perspectiva começam a ser 

questionadas desde o século XIX, tomando proporções maiores a partir das descobertas do 

século XX, e abrem espaço para emergência de um corpo conceitual de inúmeras teorias 

sistêmicas, que fazem parte dessa nova forma de compreender os fenômenos do mundo.  

Conforme Rosnay (1975) o que se pretende observar que há entre essas perspectivas, 

uma visão estática e dinâmica da realidade, no qual de um lado os conceitos são forjados, a 

partir de uma imagem sólida, onde o tempo irreversível, o não-determinado, o aleatório e, o 

complexo foram negligenciados. E, de outro, a noção de fluido substitui a do sólido, 

flexibilidade e adaptabilidade substituem rigidez e estabilidade. A complexidade dos 

fenômenos ocupa espaço central nessas concepções e o estudo dos sistemas exige múltiplas 

variáveis compreendidas simultaneamente. Duração e irreversibilidade entram como 

dimensões fundamentais na natureza dos fenômenos. Há, portanto, a possibilidade de um 

reencantamento do mundo (PRIGOGINE e STENGERS, 1997).  

 

2.1 O PARADIGMA DA CIÊNCIA TRADICIONAL 

 

A visão do mundo formulada do século XVI ao XVII influenciou a maneira de realizar 

e construir a ciência nas mais diversas áreas do conhecimento. Esse conjunto de ideias 

representou uma contraposição à perspectiva da Idade Média, as quais correspondiam, 

conforme Capra (2012, p.51) à compreensão de um mundo “[...] orgânico, vivo e espiritual” 

que tinham como autoridades fundamentais Aristóteles e a Igreja. Para o autor esse período, 

denominado por Idade da Revolução Científica, inicia a partir das descobertas de Nicolau 

Copérnico (1473-1543), Johannes Kepler (1571-1630) e Galileu Galilei (1564-1642). 

As reflexões de Galileu Galilei foram fundamentais para estabelecer o uso da 

experimentação científica em conjunto com os conhecimentos matemáticos no intuito de 

elaborar leis da natureza, “[...] criando uma física não contemplativa” (ESTEVES de 
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VASCONCELLOS, 2014, p. 61). Desse modo, na perspectiva de Galileu Galilei para retratar 

e compreender matematicamente a natureza deve ser priorizado apenas as propriedades do 

objeto que permitem uma medição e quantificação. Esses aspectos promoveram mudanças 

significativas na conformação do pensamento científico, como salienta R. D Laing (apud 

CAPRA, 2006, p. 34):  

 

O programa de Galileu oferece-nos um mundo morto: extinguem-se a visão, o som, 

o sabor, o tato e o olfato, e junto com eles vão-se também as sensibilidades estética e 

ética, os valores, a qualidade, a alma, a consciência, o espírito. A experiência como 

tal é expulsa do domínio do discurso cientifico. É improvável que algo tenha 

mudado mais o mundo nos últimos quatrocentos anos do que o audacioso programa 

de Galileu. Tivemos de destruir o mundo em teoria antes que pudéssemos destruí-lo 

na prática. 

 

Por sua vez, do ponto de vista do desenvolvimento de uma consciência filosófica as 

contribuições de Francis Bacon (1561 – 1626) e René Descartes (1596-1650) foram 

fundamentais e constituíram as bases do plano teórico-metodológico dessa ciência. Bacon 

formula o método empírico da ciência, uma teoria do procedimento indutivo onde 

compreende que a realização de experimentos permite a conclusão de leis gerais que podem 

ser comprovadas por novos experimentos.  

Em contraposição ao empirismo baconiano, Descartes, a partir do seu método racional, 

entende que o conhecimento deve partir das ideias para as coisas e não das coisas para as 

ideias e estabelece a prioridade da metafísica enquanto fundamento último da ciência 

(SOUSA SANTOS, 1995). Essas ideias fazem referência ao conhecimento rigoroso da 

natureza a partir da sua matematização. Percebe-se que tanto Bacon quanto Descartes 

entendem a ciência como ferramenta para controlar a natureza por meio do estabelecimento 

de leis matemáticas.  

No que se refere ao conhecimento, para Descartes apenas o conhecimento científico é 

digno da ciência. Ou seja, como Capra observa (2012) a defesa de que somente a partir do 

conhecimento científico é possível identificar a distinção entre a verdade e o erro, em busca 

da evidência, que pode ser resumida na premissa da crença no conhecimento científico.  

Além disso, são consideradas heranças importantes do método cartesiano a perspectiva 

analítica e a separação entre mente e matéria, no qual a primeira consiste na compreensão de 

que para estudar um objeto é necessário fracioná-lo em quantas partes necessárias, eliminando 

sua complexidade. O segundo aspecto, confere a mente e a matéria naturezas distintas, a qual 

denomina de res cogitans e res extensa, respectivamente. A perspectiva dualista da realidade 
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trouxe consigo inúmeras consequências para ciência atual, que se referem à cisão, sobretudo, 

entre filosofia e ciência (CAPRA, 2012; ESTEVES DE VASCONCELLOS, 2014).  

 Entretanto, é inegável que o pensamento cartesiano proporcionou e proporciona o 

desenvolvimento de teorias científicas e de tecnologias importantes. Contudo, do ponto de 

vista da estrutura do pensamento, contribuiu com o reducionismo e fragmentação, reduzindo 

a compreensão da complexidade da realidade, quando não a anulando.  

Para Descartes, o universo era visto como uma máquina no qual a natureza opera 

conforme leis mecânicas, “[...] e tudo no mundo material podia ser explicado em função da 

organização e do movimento de suas partes. Esse quadro mecânico da natureza tornou-se o 

paradigma dominante da ciência no período que se seguiu a Descartes” (CAPRA, 2012, p. 

57). Conjuntamente, as  contribuições de Isaac Newton (1642 – 1727) completaram esse 

quadro de transformações do pensamento científico. Conforme Capra (2012, p. 60) “Newton 

desenvolveu uma completa formulação matemática da concepção mecanicista da natureza e, 

portanto, realizou uma grandiosa síntese das obras de Copérnico e Kepler, Bacon, Galileu e 

Descartes”. Sua elaboração a respeito do método científico combinou tendências opostas, 

indutivas e dedutivas, de Bacon e Descartes, respectivamente. 

Além dessas considerações filosóficas, Newton apresenta uma produção 

fundamentalmente na área das ciências da natureza. Como observa Esteves de Vasconcellos 

(2014, p. 62): 

 
Tendo tido importantes contribuições na área da matemática, com destaque para o 

cálculo diferencial e integral, pode-se dizer que seu trabalho se concentrou na física: 

leis da mecânica, teoria da gravitação universal, teoria da luz e da cor, teoria 

corpuscular da luz. Costuma-se dizer que o nosso paradigma da ciência é o 

paradigma newtoniano do mundo como máquina.  

   

Assim, o desenvolvimento da teoria newtoniana formou a base da mecânica clássica, 

marcada por uma representação mecanicista e determinada da natureza, no qual seus 

movimentos podem ser considerados causais e determinados. Desse modo, os séculos XVIII e 

XIX foram reconhecidos pela utilização da teoria newtoniana, como referência do 

funcionamento do mundo, dando ênfase as ciências como a matemática e a física (CAPRA, 

2014). Conforme, Esteves de Vasconcellos (2014, p. 63) observa, “[...] com Newton, a 

ciência, moderna, que vinha se edificando em torno da matemática, passa a se edificar em 

torno das ciências da natureza: a física empírica torna-se o modelo da ciência, o paradigma” e 

“[...] contribui para a compreensão da separação entre as ciências da natureza ou positivas e as 

ciências do homem”.  
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Assim com o sucesso das leis descobertas pela física, as demais áreas do 

conhecimento utilizaram tais perspectivas para compreender os seres vivos (biologia) e as 

sociedades (ciências sociais). No que tange as ciências sociais, Capra (2012) observa que no 

século XVIII, alguns pensadores aplicaram as leis newtonianas à sociedade humana. Esse foi 

o caso da chamada física social que para Sousa Santos (1995) constitui uma compreensão de 

que as leis presentes nas ciências naturais são passíveis de serem extrapoladas universalmente, 

é possível, portanto, aplicá-las aos fenômenos sociais. Entretanto, pelas características dos 

fenômenos sociais o conhecimento produzido assume um caráter menos rigoroso quando 

comparado aos estudos dos fenômenos naturais. Segundo Capra (2012, p. 66) as teorias de 

John Locke (1632-1704) são exemplos de tal aplicação, a partir da “[...] crença de que existem 

leis da natureza que governam a sociedade humana, leis semelhantes às que governam o 

universo físico”. O conjunto de ideias de Locke representou a base do sistema de valores do 

iluminismo.  

Esses personagens historicamente influentes e suas respectivas contribuições 

demonstram como foram estabelecidos os contornos do que Esteves de Vasconcellos (2014) 

define por paradigma da ciência tradicional5. Em conformidade com a autora, utiliza-se a 

perspectiva de paradigma6 enquanto crenças e valores dos cientistas, os quais guiam de certa 

forma, as percepções do mundo e, dos seus respectivos fenômenos e processos. Assim, “eles 

[os paradigmas] funcionam como filtros que selecionam o que percebemos e reconhecemos e 

que nos levam a recusar a distorcer os dados que não combinam com as perspectivas por eles 

criadas” (ESTEVES de VASCONCELLOS, 2014, p. 30). Sinteticamente, esse paradigma da 

ciência tradicional configura um conjunto de pressupostos que caracterizam de certo modo, a 

visão do mundo e as respectivas práticas que permanecem até os dias de hoje.  

Entre esses pressupostos, aquele que faz referência à compreensão dos objetos e/ou 

fenômenos a partir da simplificação dos processos complexos que os constituem. Como 

observa Morin (2005, p. 125), ao discorrer sobre essa perspectiva, 

 
A descrição de todo objeto fenomenal, composto ou heterogêneo, inclusive em suas 

qualidades e propriedades, deve decompor este objeto em seus elementos simples. 

Explicar é descobrir os elementos simples e as regras simples a partir das quais se 

operam as combinações variadas e as construções complexas. 

 

                                                           
5 Para a autora tradicional faz referência a algo com “uma origem muito remota, mas não a algo que já tenha 

desaparecido e/ou sido substituído” (ESTEVES de VASCONCELLOS, 2014, p. 68). 
6 O sentido de paradigma dado por Esteves de Vasconcellos (2014) é baseado na discussão de Thomas Khun, 

quando distingue os distintos sentidos dados a esse termo. A ideia de paradigma enquanto exemplares de crenças 

e valores advêm, portanto, do autor.  
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Assim, para analisar um objeto fenomenal se realiza uma atomização ou separação das 

partes, ocorre, portanto, um processo de disjunção. Desse modo, para compreender esses 

objetos se recorre a redução do que é diverso para descrever os processos. Exemplo, o 

funcionamento biológico dos seres vivos se reduz ao processo já conhecido do funcionamento 

físico-químico das células que os compõe. Trata-se, portanto, “de preparar o fenômeno 

estudado, de o purificar, de o isolar até parecer uma situação ideal” (PRIGOGINE e 

STENGERS, 1997, p. 30). 

Essa perspectiva qualifica esse paradigma, como: simplificador, analítico, 

fragmentador, disjuntivo e reducionista. Por sua vez, esses aspectos resultam no que Esteves 

de Vasconcellos (2014) define de compartimentação do saber, geração de especialistas e nas 

dificuldades de se constituir grupos de trabalho multidisciplinares. Em conformidade, Capra 

(2012) observa que a ênfase dada a metodologia cartesiana, trouxe uma excessiva 

fragmentação, a qual se tornou uma das características do pensamento moderno. Como 

observa Sousa Santos (1995, p. 15) para essa visão “o mundo é complicado e a mente humana 

não o pode compreender completamente. Conhecer significa dividir e classificar para depois 

poder determinar relações sistemáticas entre o que se separou”. 

Além disso, a forma da condução das pesquisas orientadas por essa concepção é 

marcada pela racionalidade “[...] provida de uma crença na causalidade linear unidirecional”, 

ou seja, só se aceita “[...] como causa de um fenômeno observado algo que tenha acontecido 

antes desse fenômeno ou, na melhor das hipóteses, algo que lhe seja concomitante” 

(ESTEVES de VASCONCELLOS, 2014, p. 77). Como observa Prigogine e Stengers (1997) a 

linearidade prevê um processo de causa e efeito, previsibilidade e ordem. Admite-se, 

portanto, representações mecanicistas e deterministas da realidade, pois a submete a leis 

universais que conferem à natureza um caráter estúpido. Esteves de Vasconcellos (2014) 

sintetiza essa perspectiva pelo que denomina pressuposto da estabilidade, que corresponde a 

ideia de um mundo estável no qual os fenômenos ocorrem com regularidades previsíveis.  

Nesse entendimento, há um mundo ordenado regido por leis de funcionamento simples 

e imutáveis, para compreendê-lo é necessário conhecer as relações funcionais entre variáveis 

e a partir delas chegar a uma explicação que diga como os fenômenos acontecem e, porque 

acontecem. Existe, portanto, a crença de que o conhecimento dessas relações de modo 

quantificado e matematizado permitem seu controle e previsão, assim, “o diverso reduz-se à 

verdade única das leis matemáticas do movimento” (PRIGOGINE e STENGERS, 1997, p. 

32).  
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Sousa Santos (1995, p. 14) destaca, que a matemática “fornece à ciência moderna, não 

só o instrumento privilegiado de análise, como também a lógica da investigação, como ainda 

o modelo de representação da própria estrutura da matéria”. Para o autor a centralidade na 

matemática gerou o entendimento do conhecimento como sinônimo de quantificação. Desse 

modo, afirma que “as qualidades intrínsecas do objeto são, por assim dizer, desqualificadas 

em seu lugar passam a imperar as quantidades em que eventualmente se podem traduzir. O 

que não é quantificável é cientificamente irrelevante” (SOUSA SANTOS, 1995, p.15).  

Em conformidade, Morin (2005, p. 124) salienta que nessa visão “o que caracteriza o 

objeto pode e deve ser levado a grandezas mensuráveis”. Para tanto a perspectiva que Morin 

(2003, p. 17) nos apresenta, quando disserta sobre a complexidade, é de que o uso excessivo 

da formalização matemática gerou uma fragmentação dos “[...] seres e os existentes para 

apenas considerarem como únicas realidades as fórmulas e equações que governam as 

entidades quantificadas”. Para Prigogine e Stengers (1997, p. 204) todos os objetos estudados 

a partir dessa orientação, desde os pêndulos até os planetas “se revelaram suscetíveis de uma 

descrição matemática única”. 

Esteves de Vasconcellos (2014, p. 82) destaca outro aspecto, no qual o cientista é 

condicionado a “[...] realizar o que geralmente se considera serem os objetivos da ciência: 

explicar, prever e controlar a ocorrência dos fenômenos do universo”. Nesse sentido, o 

controle torna-se um propósito fundamental da ciência, além disso, conhecer torna-se 

sinônimo de manipular. Apresenta-se a compreensão, segundo Esteves de Vasconcellos 

(2014, p. 83) de um mundo passível de ser descrito por leis gerais, como algo “[...] concebido 

e ordenado, em que há repetição, constância, invariabilidade, em que as relações entre as 

variáveis são altamente prováveis”. A partir dessas características salientadas pela autora é 

possível compreender porque a física se tornou uma das principais referências nesse 

paradigma, pois foi a primeira alcançar a explicação dos fenômenos por meio de leis gerais e 

aparentemente imutáveis. Nessa concepção da física, os objetos estudados em um mundo 

estável, admitem um estado de equilíbrio, no qual trajetória e comportamento podem ser 

determinados e previsíveis.  

Nesse sentido, os fenômenos podem ser determinados por leis e por suas condições 

iniciais, dai deriva, segundo Esteves de Vasconcellos (2014) a possibilidade de 

previsibilidade, ou seja, é possível saber para onde vão desde que se saiba seu ponto de 

partida. Em conformidade, Capra (2012, p. 63) destaca que nessa perspectiva, 

 

Tudo o que aconteceu teria tido uma causa definida e dado origem a um efeito 

definido, e o futuro de qualquer parte do sistema podia — em princípio — ser 
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previsto com absoluta certeza, desde que seu estado, em qualquer momento dado, 

fosse conhecido em todos os seus detalhes.  

 

A partir dessa visão, entende-se que “se o cientista interferir, ou inverter a 

manipulação, produzirá o retorno do sistema ao seu estado inicial” (ESTEVES de 

VASCONCELLOS, 2014, p. 87). Os fenômenos nos quais os objetos estão inseridos são, 

portanto, reversíveis. A perspectiva de reversibilidade dará condições, inclusive, de manipular 

o tempo, isto é, a possibilidade de retornar as condições iniciais confere ao tempo a habilidade 

de se movimentar tanto para frente como para trás. Essas perspectivas serão criticadas 

gradativamente pela comunidade científica, principalmente no decorrer do século XX. 

 

2.2 CRISE NO PARADIGMA DA CIÊNCIA TRADICIONAL: A EMERGÊNCIA DE UM 

NOVO PARADIGMA 

 

Durante o século XX, o reconhecimento das limitações presentes no paradigma da 

ciência tradicional começa a ser tema de discussões nas mais variadas áreas do 

conhecimento. A identificação dessas insuficiências foi produto do seu próprio 

desenvolvimento, o qual permitiu “ver a fragilidade dos pilares em que se funda” (SOUSA 

SANTOS, 1995, p.24), a partir da tensão básica “entre as partes e o todo” (CAPRA, 2006, p. 

33) ou ainda da “relação entre o ser e o devir, entre a permanência e a mudança” 

(PRIGOGINE e STENGERS , 1997, p. 203).  

Para Capra (2012), já no século XIX algumas descobertas e novas formas de 

pensamento evidenciavam tais limitações. Essas perspectivas prepararam de certo modo as 

mudanças realizadas posteriormente.  Na física, por exemplo, a descoberta dos fenômenos 

elétricos e magnéticos a partir das pesquisas de Michael Faraday e Clerk Maxwell, no século 

XIX, foram os primeiros movimentos a extrapolar a física newtoniana sem, no entanto, 

romper com essas concepções. Para Capra (2006, p. 35) as discussões realizadas por artistas, 

literários e filósofos, as quais originaram o Movimento Romântico no final do século XVIII e 

inicio do século XIX, constituíram a primeira forte oposição ao paradigma da ciência 

tradicional. No que tange as discussões na biologia, foi dentro desse movimento que emerge 

o conceito de morfologia proposto por Goethe, “[...] para o estudo da forma biológica a partir 

de um ponto de vista dinâmico, desenvolvente” (CAPRA, 2006, p. 35).  

Assim, a preocupação em torno de uma forma orgânica influenciou desde as 

discussões dos biólogos da época até a filosofia de Imannuel Kant que segundo Capra (2006) 

foi um dos precursores do uso do termo de auto-organização em seus estudos sobre os 
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organismos dos seres vivos. Nesse sentido, para o autor é nesse mesmo período que o 

pensamento evolucionista se insere nas mais variadas áreas do conhecimento, desde a 

geologia até a teoria do sistema solar de Imannuel Kant e Pierre Laplace. Entretanto, é a partir 

dos trabalhos desenvolvidos por Jean-Baptiste de Lamarck e Charles Darwin, que o conceito 

de evolução se torna popular na ciência.  

Para Capra (2012, p. 68), a introdução do conceito de evolução contrapôs a visão do 

mundo enquanto máquina, na medida em que indica a necessidade de compreender o universo 

como “um sistema em evolução e em permanente mudança, no qual estruturas complexas se 

desenvolviam a partir de formas mais simples”. Entretanto, enquanto na biologia os conceitos 

evolucionistas indicaram um movimento para estados de ordem e complexidade crescentes, 

na física o resultado foi oposto. Esse é o caso da aplicação da mecânica newtoniana aos 

estudos dos fenômenos térmicos, que resultaram na elaboração das leis da termodinâmica, 

consideradas para Prigogine e Stengers (1971, p. 103) como “a primeira resposta dada pela 

física ao problema da complexidade da natureza”.  

As pesquisas realizadas em máquinas de vapor originaram a primeira lei da 

termodinâmica, conhecida como a lei da conservação de energia. Segundo Capra (2012, p. 69) 

essa lei sugere que “a energia total envolvida num processo é sempre conservada. Pode mudar 

de forma do modo mais complicado, mas nenhuma porção dela se perde”. Por sua vez, a 

segunda lei identifica que a energia útil de um dado sistema diminuirá sempre em função da 

sua dissipação, seja por forma de calor, fricção, etc., por conseguinte é denominada de lei da 

dissipação de energia.  

Contudo, o fundamental no desenvolvimento das leis da termodinâmica naquele 

momento, consiste na compreensão de que o avanço desses sistemas ocorre por meio da 

evolução de um estado de ordem para um estado de desordem. Para descrever esse processo o 

conceito de entropia foi introduzido, enquanto uma medida de evolução desses sistemas. 

Assim, conforme Capra (2012, p. 69) salienta, “de acordo com a segunda lei, a entropia de um 

sistema físico isolado continuará aumentando; como essa evolução é acompanhada de 

crescente desordem, a entropia também pode ser vista como uma medida de desordem”.  

A diferença do pensamento evolucionista na perspectiva da biologia e da física 

evidenciou a limitação da teoria newtoniana, uma vez que “a concepção mecanicista do 

universo como um sistema de pequenas bolas de bilhar em movimento randômico é simplista 

demais para explicar a evolução da vida” (CAPRA, 2012, p. 71). Entretanto, na segunda 

metade do século XIX, a perspectiva mecanicista volta a ser predominante na biologia, a 

partir da reformulação do microscópio e do desenvolvimento das teorias das células, da 
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embriologia e das leis da hereditariedade. Retorna a crença na explicação das propriedades e 

funções dos organismos vivos a partir de leis físicas e químicas. Assim, o foco volta-se para a 

célula.  

Em contraponto a perspectiva mecanicista alguns biólogos argumentaram naquele 

contexto, conforme Capra (2006, p. 38) que “o comportamento de um organismo vivo como 

um todo integrado não pode ser entendido somente a partir do estudo de suas partes. Como os 

teóricos sistêmicos enunciaram várias décadas mais tarde, o todo é mais do que a soma de 

suas partes”. Essa crítica originava-se de duas perspectivas distintas, por um lado da biologia 

vitalista e por outro da organísmica. 

Para os vitalistas a questão seria resolvida a partir da identificação de uma entidade 

não-física que explicasse o funcionamento dos organismos vivos. Diferentemente, para 

perspectiva organísmica – desenvolvida no fim do século XIX – a solução envolvia o 

“entendimento da “organização”, ou das “relações organizadoras”” (CAPRA, 2006, p. 38). 

Dessa forma, é no bojo da biologia organísmica que alguns elementos do pensamento 

sistêmico começam a aparecer. Segundo essa perspectiva, o foco da compreensão é a 

organização dos seres vivos. Por sua vez, essas organizações possuíam propriedades 

fundamentais as quais fazem parte de um todo. Sendo assim, as características dos sistemas 

surgem justamente pela interação entre as partes que o compõe. É necessário, portanto, 

compreender a organização do todo para entender as propriedades das partes.  

O começo do século XX é marcado pelo desenvolvimento da perspectiva organísmica 

na biologia e pelas descobertas no campo da física. Essa última pode ser compreendida como 

uma nova física (CAPRA, 2012) ou como as condições teóricas que geraram a crise no 

paradigma da ciência tradicional (SOUSA SANTOS, 1995).  

Essas descobertas são marcadas pelo desenvolvimento das teorias de Albert Einstein, 

logo no inicio do século XX. Em especial, pela introdução do conceito de relatividade da 

simultaneidade, definido por Sousa Santos (1995, p. 24) como “o primeiro rombo no 

paradigma da ciência moderna”. Esse conceito é estabelecido por Einstein ao avaliar a 

“simultaneidade de acontecimentos presentes no mesmo lugar e a simultaneidade de 

acontecimentos distantes, em particular de acontecimentos separados por distâncias 

astronômicas” (SOUSA SANTOS, 1995, p. 24).  

Paralelamente, ainda nas primeiras décadas do século XX as investigações em termos 

de partículas subatômicas chegam a seguinte conclusão, “o átomo não é mais a unidade 

primeira, irredutível e indivisível: é um sistema constituído de partículas em interações 

mútuas” (MORIN, 2005, p. 126). Logo, impossíveis de serem compreendidas isoladamente. É 
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por isso que na teoria quântica, segundo Capra (2006, p. 41) “nunca acabamos chegando a 

alguma “coisa”; sempre lidamos com interconexões”. 

Por conseguinte, o desenvolvimento da mecânica quântica foi considerado por Sousa 

Santos (1995), a segunda condição teórica da crise de paradigma. Principalmente, com a 

contribuição de Werner Heisenberg ao formular o princípio da incerteza, a partir da 

observação da limitação ao medir o comportamento das menores escalas da natureza (as 

partículas subatômicas), ou seja, não é possível medi-las com precisão absoluta, somente 

calcular as probabilidades das suas posições, relações e do seu comportamento. Assim, Capra 

(2006, p. 42) afirma que na teoria quântica, 

 
[...] essas relações são expressas em termos de probabilidades, e as probabilidades 

são determinadas pela dinâmica do sistema todo. Enquanto que na mecânica clássica 

as propriedades e o comportamento das partes determinam as do todo, a situação é 

invertida na mecânica quântica: é o todo que determina o comportamento das partes. 

 

Nesse sentido, a crença da necessidade da fragmentação para o estudo desses objetos 

na física começa a desmoronar. Por outro lado, a perspectiva de incerteza sobre esses objetos 

e suas relações, confere à física e suas respectivas leis um caráter apenas probabilístico e não 

absoluto.  

Do mesmo modo, para Sousa Santos (1995) a contribuição de Heisenberg e Bohr ao 

observar a impossibilidade de medir um objeto sem interferir nele acaba por admitir a 

interferência do sujeito no processo de medida. Assim, esse argumento derruba a perspectiva 

dicotômica sujeito/objeto assumindo um continuum entre ambos. Em conformidade, Capra 

(2012, p. 84) destaca a mudança do lugar no qual o sujeito observador ocupa na física 

quântica, assim, 

 
[...] os fenômenos observados só podem ser entendidos como correlações entre 

vários processos de observação e medição, e o fim dessa cadeia de processos reside 

sempre na consciência do observador humano. A característica fundamental da 

teoria quântica é que o observador é imprescindível não só para que as propriedades 

de um fenômeno atômico sejam observadas, mas também para ocasionar essas 

propriedades.  

 

Ainda no bojo dessas transformações na física, Sousa Santos (1995) chama a atenção 

para a teoria de Kurt Gödel, no qual é questionado o rigor de medição, ou seja, da matemática. 

Na perspectiva do teorema da incompletude não há nenhuma afirmação que possa sozinha 

provar a si mesma como verdadeira. Sendo assim, as leis da natureza provadas a partir do 

rigor das fórmulas matemáticas, carecem de fundamentação sobre a própria matemática. 
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Logo, a contribuição de Gödel abala a crença nesse rigor enquanto prova única e 

inquestionável da realidade. 

Esses estudos, conforme Capra (2006; 2012) e Sousa Santos (1995) demonstram 

aspectos fundamentais para compreender como foram delineadas as oposições ao paradigma 

da ciência tradicional. Entre esses, o protagonismo de cientistas pertencentes ao próprio 

paradigma na formulação gradativa dessas críticas, o que configura metaforicamente para 

Sousa Santos (1995, p. 35), algo semelhante ao retrato de uma família, 

   

[...] intelectual numerosa e instável, mas também criativa e fascinante, no momento 

de se despedir, com alguma dor, dos lugares conceituais, teóricos e epistemológicos, 

ancestrais e íntimos, mas não mais convincentes e securizantes, uma despedida em 

busca de uma vida melhor a caminho doutras paragens onde o otimismo seja mais 

fundado e a racionalidade mais plural e onde finalmente o conhecimento volte a ser 

uma aventura encantada. 

 

Percebe-se, portanto, que as críticas que emergiram no bojo da ciência tradicional 

fazem referência as limitações do desenvolvimento do conhecimento estruturalmente 

dissociado, o qual prejudica a compreensão desse movimento do qual o universo e seus 

fenômenos fazem parte. Trata-se, portanto, de ligar o que estava separado, bem como, 

desencantar o conhecimento científico, no qual a ciência estava inserida. É, portanto, no 

centro dessas discussões que emerge um novo paradigma. 

 

2.2.1 As teorias sistêmicas  

 

As críticas ao paradigma da ciência tradicional geraram o que se denomina de 

pensamento sistêmico (CAPRA, 2006) ou de novo paradigma da ciência contemporânea7 

(ESTEVES de VASCONCELLOS, 2014). Essa perspectiva que emerge, sobretudo na 

biologia – a partir do conceito de organismo – e, posteriormente na física – a partir da física 

quântica – questiona a capacidade da ciência reducionista de explicar os fenômenos 

complexos. 

Nesse sentido, diversas teorias sistêmicas foram elaboradas a partir desse novo 

paradigma no curso do século XX, principalmente na segunda metade. Para Durand (2017), 

cinco nomes são indispensáveis na história do desenvolvimento dessas teorias, quais sejam: 

                                                           
7 Cabe ressaltar que para Esteves de Vasconcellos (2014) as teorias que se desvinculam do paradigma da ciência 

tradicional e que constituem esse novo paradigma são aquelas discutidas a partir da Si-Cibernética e da Biologia 

do Conhecer, ambas ancoradas na visão construtivista. 
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Ludwing von Bertalanffy, Norbert Wiener, Claude Shannon, Warren McCulloch e Jay Wright 

Forrester.  

As contribuições de Bertalanffy (1977) e Wiener (1968), a partir da Teoria Geral dos 

Sistemas e da Cibernética, respectivamente, são consideradas para Esteves de Vasconcellos 

(2014) as primeiras teorizações sistêmicas sem, no entanto, desconsiderar os demais autores 

que já vinham trabalhando com o conceito de sistemas. Do mesmo modo para Capra (2006, p. 

53) a partir das concepções do biólogo Bertalanffy o pensamento sistêmico foi considerado 

“como um movimento científico de primeira grandeza”.  

 

2.2.1.1 A Teoria Geral dos Sistemas e a Cibernética  

 

A partir de seus estudos Bertalanffy (1977) propôs a elaboração de novas categorias de 

pensamento que pudessem apreender o comportamento de sistemas abertos, a partir de uma 

nova disciplina definida por ele como Teoria Geral dos Sistemas, a qual poderia servir como 

um ponto de encontro dos sistemas, capaz de ser utilizada nas diversas áreas do 

conhecimento. Logo, desenvolve uma teoria centrada no conceito de sistemas, os quais são 

definidos como “um complexo de elementos em interação” (Bertalanffy, 1977, p. 84).  

Nesse sentido, a existência de interação é um ponto central para a identificação dos 

sistemas, é a sua presença que os diferencia de um amontoado de partes independentes umas 

das outras. A partir dessa reflexão define que “o significado da expressão um tanto mística “o 

todo é mais que a soma das partes” consiste simplesmente em que as características 

constitutivas não são explicáveis a partir das características das partes isoladas” 

(BERTALANFFY, 1977, p. 83).  

Baseada na noção de interação o autor contrapõe a crença na análise fragmentada, 

pois entende que as relações entre os componentes confere ao sistema um caráter de 

totalidade. Para Bertalanffy (1977, p. 60) “a teoria geral dos sistemas portanto é uma ciência 

geral da “totalidade””. 

Capra (2006) destaca outro passo fundamental quando Bertalanffy (1977) afirma que 

todo organismo vivo pode ser considerado um sistema aberto. Bertalanffy (1977, p. 64) 

contrapõe, assim, a termodinâmica ao dizer que os sistemas abertos são a maioria na natureza 

e os define como, sistemas que,  

 
mantém-se em um continuo fluxo de entrada e de saída e conserva-se mediante a 

construção e a decomposição de componentes, nunca estando, enquanto vivo, em 
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um estado de equilíbrio químico e termodinâmico mas mantendo-se no chamado de 

estado estacionário, que é distinto do último. 

 

O entendimento de Bertalanffy (1977) permitiu avançar na discussão da necessidade 

de uma nova termodinâmica de sistemas abertos. Contudo, o autor não avança em termos de 

técnicas matemáticas para elaborar essa nova termodinâmica, o que foi realizado anos depois 

por Ilya Prigogine, em sua teoria das estruturas dissipativas (CAPRA, 2006). 

Por sua vez Wiener (1968), segundo nome destacado por Durand (2017), a partir de 

tentativas para construir máquinas autodirigíeis e autorreguladoras constituiu um campo de 

investigação novo. Essas novas teorias abordaram questões relacionadas aos problemas da 

comunicação e do controle, durante a Segunda Guerra Mundial. Além de Wiener, faziam 

parte desse grupo de pesquisa cientistas como: John von Neumann, Claude Shanonn e Warren 

McCulloch.  

A base conceitual dessas teorias foi desenvolvida nos encontros conhecidos como 

Conferências de Marcy, realizados na década de 1940 em Nova York, no qual ocorriam 

inúmeros diálogos interdisciplinares que propiciaram um rico debate. Em geral, a principal 

problemática colocada por esses pesquisadores era o “desafio de descobrir os mecanismos 

neurais subjacentes aos fenômenos mentais e expressá-los em linguagem matemática 

explícita” (CAPRA, 2006, p. 57) que mais tarde deram origem a ciência da cognição.  

Nesse grupo Wiener foi uma das principais figuras da época e, responsável pela 

definição de Cibernética derivada da palavra grega kubernesis que significa a ação de 

manobrar um navio, uma figura de linguagem da ação de dirigir, governar (DURAND, 2017). 

Conforme Capra (2006) para Wiener a Cibernética representa a ciência do controle e da 

comunicação no animal e na máquina. Wiener (1968, p. 26) evidencia isso ao afirmar que a 

sua tese “é a de que o funcionamento físico do indivíduo vivo e o de algumas das máquinas de 

comunicação mais recentes são exatamente paralelos no esforço análogo de dominar a 

entropia através da realimentação”.  

Conforme o autor as máquinas cibernéticas apresentam comportamento contingente, o 

qual permite responder as variações do ambiente externo. Nesse sentido, Wiener (1968, p. 34) 

considera que “o sistema nervoso e a máquina automática são, pois, fundamentalmente 

semelhantes no constituírem, ambos, aparelhos que tomam decisões com base em decisões 

feitas no passado”.  

Conforme Capra (2006) e Esteves de Vasconcellos (2014) um dos principais termos 

elaborados a partir da teoria da Cibernética foi o de feedback, retroação ou realimentação, o 

qual influenciou os demais autores ligados a teoria. Assim, Wiener (1968, p. 33) define 
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feedback como “a capacidade de poder ajustar a conduta futura em função do desempenho 

pretérito”. Por sua vez, Capra (2006, p. 59) ilustra-a como um laço de retroalimentação 

representado por um “arranjo circular de elementos ligados por vínculos causais, no qual uma 

causa inicial se propaga ao redor das articulações do laço de modo que cada elemento tenha 

um efeito sobre o seguinte, até que o último “realimenta” (feedback) o efeito sobre o primeiro 

elemento do ciclo”. 

De modo geral, a retroalimentação serve para comparar a forma como um sistema 

opera em relação a sua programação de funcionamento, podendo ser considerada como uma 

ação na qual a saída reflui sobre as entradas, podendo incentiva-la (auto-reforço ou retroação 

positiva) ou inibi-la (auto-equilibração ou retroação negativa). A partir da noção de retroação 

Wierner (1968) formulou o conceito de homeostase que se refere a capacidade de 

autorregularão dos organismos vivos.  

A homeostase corresponde, portanto, aos mecanismos responsáveis por conservar 

constante a vida em um ambiente interno, ou seja, mecanismos responsáveis por manter o 

organismo em um equilíbrio dinâmico, para restaurar esse organismo a normalidade. Wierner 

(1968, p. 95) identificou assim um padrão no funcionamento do organismo, o qual definiu 

como “a pedra de toque de nossa identidade pessoal” e, logo, afirmou que “não passamos de 

remoinhos num rio de água sempre a correr. Não somos material que subsista, mas padrões 

que se perpetuam a si próprios.”. Para Capra (2006, p. 65) esta é uma das características mais 

importantes incluídas pela teoria Cibernética, a compreensão de que laços de realimentação 

“retratam padrões de organização”. 

Esteves de Vasconcellos (2014) salienta que a Cibernética valorizou muito as 

realimentações negativas – como as de homeostase – negligenciando de certo modo os efeitos 

transformadores relacionados com as realimentações positivas. Assim, somente com as 

contribuições do antropólogo Magoroh Maruyama, em 1963, esse aspecto é estudado com 

maior profundidade. Conforme Esteves de Vasconcellos (2014) para o autor havia duas 

cibernéticas. A primeira referia-se ao estudo dos efeitos relacionados ao feedback negativo, ou 

seja, a capacidade de autorregulação dos sistemas. Por outro lado, a segunda Cibernética ao 

estudar os efeitos do feedback positivo identifica a existência de processos geradores de novas 

formas (morfogênese), os quais podem causar a destruição ou a transformação dos sistemas. 

Diante das elaborações expostas aqui, ocorre entre os anos de 1940 e 1960 uma 

explosão de conceitos e noções novas nos mais diversos campos do conhecimento. Em geral 

nesse período foi incluída a compreensão de organismos vivos como sistemas abertos, o 

reconhecimento da realimentação como um mecanismo de homeostase – essencial para a vida 
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– e, os modelos cibernéticos ligados aos processos neurais. Essas teorias permitiram 

desenvolver uma maneira de pensar, uma nova linguagem, novos conceitos e um ambiente 

intelectual distinto dos anos precedentes, sendo o pano de fundo das demais discussões dos 

anos seguintes.  

Dessa forma, para Capra (2006) é a partir das décadas de 1970 e 1980 que essas ideias 

são elaboradas de maneira mais completa, com as contribuições dos seguintes autores: Ilya 

Prigogine, Herman Haken e Manfred Eigen, James Lovelock, Lynn Margulis, Humberto 

Maturana e Francisco Valela. Assim, nesses modelos mais elaborados os organismos vivos 

constituem sistemas abertos que operam distantes do equilíbrio, dependendo, portanto, dos 

contínuos fluxos de matéria e energia, dos quais emergem novas estruturas. Capra (2006, 

p.80) sintetiza essas novas formulações a partir da definição de auto-organização enquanto 

“emergência espontânea de novas estruturas e de novas formas de comportamento em 

sistemas abertos, afastados do equilíbrio, caracterizados por laços de realimentação internos e 

descritos matematicamente por meio de equações não-lineares”. 

Essas elaborações não são constituídas em um quadro sem divergências, entretanto, 

são similares ao compartilhar a percepção de que a maneira como os sistemas vinham sendo 

estudados não dava conta de compreender a complexidade presente na realidade. Assim, de 

maneira geral, conforme Walliser (1977 apud WUNSCH 1995, p. 18) essas teorias sistêmicas 

pretendiam responder as seguintes questões: 

 
- a intenção, em reação as tendências ultra-analíticas de certas ciências, de restaurar 

uma abordagem mais sintética que reconheça as propriedades de interação dinâmica 

entre elementos de um conjunto, que conferem a este um caráter de totalidade; 

- a necessidade, para conceber e formalizar conjuntos amplos e complexos, de um 

método que permita mobilizar e organizar os conhecimentos com a finalidade de 

uma melhor adequação dos meios aos objetivos; 

- a necessidade, frente a fragmentação e a dispersão do saber, de promover uma 

linguagem unitária que possa servir de suporte a articulação e a integração de 

modelos teóricos e de preceitos metodológicas dispersos em diversas disciplinas.  

 

No que tange a conceituação de sistema, esse pode ser compreendido enquanto “um 

complexo de elementos em interação” (BERTALANFFY, 1977, p.84) ou como “uma inter-

relação de elementos constituindo uma entidade ou uma unidade global” (MORIN, 2005, p. 

131). Além disso, podem ser concebidos a partir de definições estruturais e funcionais, 

quanto ao aspecto estrutural Durand (2017) e Rosnay (1975) apontam quatro componentes 

presentes no sistema, quais sejam:  
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a) Fronteira: representa uma separação com o meio, podendo ser mais ou menos 

permeável. Este é caso, por exemplo, da membrana de uma célula ou pele do corpo, mas pode 

ser também os limites mais turvos de um sistema, como é o caso de um grupo social; 

b) Elementos: constituem o sistema, são mais ou menos heterogêneos (conforme suas 

características) e podem ser identificados, quantificados e classificados;  

c) Rede de relação, de transporte e de comunicação: veiculam as matérias sólidas, 

líquidas ou gasosas, podendo ser energia, informações sob todas as formas possíveis; 

d) Reservatórios: representam os locais nos quais são estocados as matérias, a energia 

de produtos, de informação, de dinheiro. A existência desses reservatórios é indispensável 

para o bom funcionamento de um sistema, porque sem eles, o sistema não poderia funcionar 

corretamente. 

No que diz respeito ao aspecto funcional dos sistemas, identificam os seguintes 

componentes:  

a) Fluxos: de natureza diversa, podendo se apresentar enquanto matéria, produto, 

energia, entre outros, que circulam em diversas redes, transitando nos reservatórios do 

sistema;  

b) Centros de decisão: recebem as informações e as transformam em ações, atuando 

sobre as saídas dos diferentes fluxos. Estes centros são comumente representados sob a forma 

de uma válvula que regula essas saídas (ou fluxos); 

c) Feedback: tem o objetivo de informar os decisores do que acontece a montante e 

jusante, para tomar decisões informadas, conforme vimos a partir da Cibernética;  

d) Prazos de resposta: permitem realizar ajustamentos ao longo do tempo para garantir 

o melhor andamento do sistema (apresenta um papel semelhante às células de reserva);  

e) Entradas e saídas: materializam as relações desse sistema com seu meio, essas 

relações são mais ou menos numerosas e intensas, conforme o sistema, e mais ou menos 

fechados ou abertos ao exterior. 

Além disso, os elementos discutidos até aqui podem ser compreendidos em quatro 

conceitos, fundamentais para Durand (2017), quais sejam: organização, interação, totalidade 

e complexidade. Para o autor a organização representa um conceito central na abordagem 

sistêmica, ou seja, como salienta Morin (2005, p. 131) “não basta associar inter-relação e 

totalidade, é preciso ligar totalidade à inter-relação pela ideia de organização”. Assim, a partir 

da inclusão da organização nas descrições do sistema esse objeto começa a ser compreendido 

como uma “unidade global organizada de inter-relações entre elementos, ações ou indivíduos” 

(MORIN, 2005, p. 132).  
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No que se refere a interação, a concepção sistêmica admite que a relação entre dois 

elementos não representa uma simples ação causal de um elemento A sobre um elemento B, 

pelo contrário, há uma dupla ação de A sobre B e de B sobre A. Outra forma particular de 

interação pode ser considerada a retroação ou feedback, cujo o estudo está no centro dos 

trabalhos da Cibernética, como abordado anteriormente. Assim, a presença da alça de 

retroação – que parece fechar o círculo – na interação do tipo feedback representa a 

causalidade circular ou causalidade circular retroativa8.  

Por outro lado, como discutido até o momento a totalidade refere-se a compreensão de 

que o todo é mais que uma forma global, ele implica o aparecimento de características 

emergentes, sendo a noção de emergência fundamental para o estudo desses sistemas. Em 

grande medida, esses elementos são discutidos sistematicamente pela complexidade, 

considerada como “um desafio que nos incita a desenvolver novas formas de pensar e agir” 

(ESTEVES de VASCONCELLOS, 2014 p.118). Ela não é inventada, somente passa a ser 

reconhecida, de algo difícil se torna uma questão a ser abordada, representa “uma nova forma 

de pensar, um pensamento complexo que permita abordar as contradições, em vez de tentar 

excluí-las” (ESTEVES de VASCONCELLOS, 2014, p. 107). Nessa perspectiva, 

 
para pensar complexamente, precisamos mudar crenças muito básicas: em vez de 

acreditar que vamos ter como objeto de estudo o elemento, ou o indivíduo, e que 

teremos de delimitá-lo muito bem, precisamos passar a acreditar que estudaremos ou 

trabalharemos sempre com o objeto em contexto (ESTEVES de VASCONCELLOS, 

2014, p. 111). 

 

A perspectiva de contextualizar fenômenos e objetos promove uma ampliação do 

foco para compreender sistemas amplos, assim, as perguntas que guiarão o estudo deverão ser 

as seguintes: “em que condições acontecem os fenômenos no qual estou interessado? Como o 

vejo relacionado com outros elementos do sistema?” (Esteves de Vasconcellos (2014, p. 112). 

Essas questões mudam a centralidade do estudo priorizando a apreensão das suas relações e 

interligações ao invés do objeto fenomenal isolado. Há uma mudança, portanto, de foco que 

pode ser melhor compreendida a partir das elaborações presentes na Teoria da Complexidade.  

 

2.2.1.2 A complexidade em questão: contribuição de Ilya Prigogine e Isabelle Stengers  

 

                                                           
8 Para Morin (1990, p. 126) há ainda uma causalidade recursiva no qual “os efeitos e os produtos são 

necessários ao processo que os gera. O produto é produtor daquilo que o produz”. 
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A complexidade se mostra além de um simples conceito, uma nova forma de se olhar 

para os sistemas complexos, que formou um arcabouço denominado Teoria da Complexidade. 

Compreendida também como uma nova fronteira da abordagem sistêmica ou ainda como o 

paradigma da complexidade, marcado, sobretudo, pela crença na existência de sistemas 

complexos cuja imprevisibilidade representa uma das suas principais características.  

Com essas perspectivas abre-se um novo tempo no qual “não são mais as situações 

estáveis e as permanências que nos interessam antes de tudo, mas as evoluções, as crises e as 

instabilidades” (PRIGOGINE e STENGERS, 1997, p. 05). Assim, se antes “a ciência parecia 

concluir pela estupidez da natureza” o conjunto dessas teorias admite a existência de uma 

“natureza complexa e múltipla”, uma mudança de concepção que, sobretudo situa o homem 

no mundo, há, portanto, uma metamorfose da ciência, definida como 

 
a abertura dum novo espaço teórico no seio do qual se inscrevem algumas 

oposições, que, anteriormente, tinham definido as fronteiras da ciência clássica, 

espaço no seio do qual se afirmam, pelo contrário, diferenciações intrínsecas entre 

objetos físicos e, antes de mais, entre sistemas conservativos e sistemas dissipativos 

(PRIGOGINE e STENGERS, 1997, p.07). 

  

Ilya Prigogine, com a colaboração da filósofa Isabelle Stengers sistematiza essas 

questões em uma obra (PRIGOGINE e STENGERS, 1997, p. 226) no qual estabelecem que 

essa metamorfose da ciência representa uma nova aliança, “entre a história dos homens, de 

suas sociedade, de seus saberes, e a aventura exploradora da natureza”. Essas elaborações 

entendem que a perspectiva defendida pela segunda lei da termodinâmica, no qual a entropia 

crescente indica um aumento gradual de desordem, engloba somente sistemas no equilíbrio ou 

próximos a ele. A interpretação dada por essa lei não possibilita compreender os sistemas 

vivos. 

Assim, sistemas passíveis de alcançar o equilíbrio no qual as variáveis como pressão, 

volume e temperatura são constantes ao longo do tempo, são considerados sistemas fechados. 

Esses, mesmo recebendo algum tipo de perturbação retornam ao estado de equilíbrio, similar 

ao movimento de um pêndulo. Por outro lado, os sistemas abertos, como os sistemas vivos, 

recebem constantemente energia e matéria, se mantendo distantes do equilíbrio, esses 

dependem da interação com o mundo exterior para dissipar sua energia. 

Para Prigogine e Stengers (1997, p. 102) tanto as cidades quanto as células, podem ser 

consideradas sistemas abertos e afirmam que “não somente esses sistemas são abertos, como 

vivem de sua abertura, alimentam-se do fluxo de matéria e de energia que lhes vêm do mundo 

exterior” nessa perspectiva, isoladas desses fluxos “morrem rapidamente, pois são parte 
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integrante do mundo que as nutre” são, portanto, compreendidos como estruturas 

dissipativas.   

Essa dissipação presente nesses sistemas “geralmente associada às ideias de perda de 

rendimento e de evolução para a desordem – torna-se, longe do equilíbrio, fonte de ordem; a 

dissipação está na origem do que se pode muito bem chamar de novos estados da matéria” 

(PRIGOGINE e STENGERES, 1997, p. 114) pode-se dizer que há geração de uma auto-

organização nesses sistemas. Nesse sentido, o aumento de entropia deixa de ser relacionado a 

desordem e o seu crescimento passa a representar “uma evolução espontânea do sistema. A 

entropia torna-se assim um “indicador de evolução” e traduz na física de uma “flecha do 

tempo”” (PRIGOGINE e STENGERS, 1997, p. 96). Assim, as evoluções promovidas pela 

produção de entropia são irreversíveis e essa “irreversibilidade desempenha um papel 

construtivo na natureza, já que permite processos de organização espontânea” (PRIGOGINE e 

STENGERS, 1997, p. 08). 

Nesses casos, longe do equilíbrio essas mudanças de estado promovidas pelos fluxos 

de energia abrem várias possibilidades de estado, a presença desses fluxos torna impossível o 

retorno ao estado inicial, em função das inúmeras ressonâncias e correlações provocadas por 

meio das colisões entre partículas. Essa evolução, por sua vez, dependerá da natureza dessa 

flutuação que poderá desestabilizar a ordem atual. “Chama-se bifurcação ao ponto crítico a 

partir do qual um novo estado se torna possível” (PRIGOGINE e STENGERS, 1997, p. 122) 

os quais representam pontos de instabilidade gerados nesses sistemas onde serão gerados 

novos níveis de complexidade e trajetórias. Desses estados, são produzidas propriedades 

emergentes, que impossibilita a compreensão desses sistemas de maneira isolada, em 

referência a somente um nível de evolução.  

O caminho percorrido nesse diagrama de bifurcações representa a história do sistema, 

assim, “a única explicação [desses sistemas] é, portanto, histórica ou genética: é preciso 

descrever o caminho que constitui o passado do sistema, enumerar as bifurcações atravessadas 

e a sucessão das flutuações que decidiram da história real entre todas as histórias possíveis” 

(PRIGOGINE e STENGERS, 1997, p. 124). Pode-se dizer, portanto, que a física reencontra a 

multiplicidade de tempos, desse modo, “a história seja a de um ser vivo ou de uma sociedade, 

não poderá nunca ser reduzida à simplicidade monótona de um tempo único, quer esse tempo 

cunhe uma invariância, quer trace os caminhos de um progresso ou de uma degradação” 

(PRIGOGINE e STENGERS, 1997, p. 211).  

Conforme Esteves de Vasconcellos (2014, p. 129) a partir dessas elaborações torna-se 

necessária “a revisão das crenças na previsibilidade e na controlabilidade, para se admitir a 
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imprevisibilidade e a incontrolabilidade de muitos eventos, em todos os níveis da natureza”. 

Daí a compreensão de que o conhecimento dos sistemas complexos será sempre 

aproximativo.  

Por fim, essas mudanças na maneira de compreender a natureza permite que seja 

possível estudar sistemas complexos, como é o caso da agricultura e da própria sociedade, 

pois, como afirma Prigogine (1998, p. 53, tradução nossa) “todos nós vivemos na mesma 

direção, então a flecha do tempo é [portanto] a propriedade comum de tudo o que está no 

universo”, podendo ser compreendida a partir das noções de trajetória, história, de estrutura e 

de atividade funcional e, que se apresentará fundamental para as reflexões presentes nessa 

pesquisa.  

 

2.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS: AS CRÍTICAS POR DENTRO DA ABORDAGEM 

SISTÊMICA  

 

As teorias sistêmicas, abordadas no presente capítulo, sobretudo a Teoria Geral dos 

Sistemas e a Cibernética podem ser consideradas de certo modo como uma primeira fase das 

elaborações no contexto dessa maneira de ver a realidade. Entretanto, essas formulações não 

foram realizadas isentas de críticas e contrapontos.  

Para Esteves de Vasconcellos (2014) os modelos teóricos tanto organicistas (pela 

associação com organismos e sistemas naturais) quanto mecanicistas (por sua associação com 

as máquinas), que se expressam na Teoria Geral dos Sistemas e na Cibernética, 

respectivamente, foram confrontados pelas elaborações denominadas de Teoria da 

Autopoiese9 e Si-Cibernética10.  

Sem adentrar no desenvolvimento conceitual propriamente dito dessas perspectivas, 

cabe ressaltar, que essas contribuições deram origem as reflexões em torno da contraposição a 

objetividade uma vez que incorporam uma concepção na qual o sujeito ocupa um lugar 

distinto das teorias sistêmicas precedentes, sujeito e objeto são, portanto, interligados. 

Substitui-se uma perspectiva de objetividade pela intersubjetividade ou objetividade entre 

parênteses (MATURANA, 2006, p. 27) na medida em que se entende que “somos nós, 

observadores, o ponto central da reflexão e o ponto de partida da reflexão”. Essa perspectiva 

                                                           
9 Teoria desenvolvida no contexto da Biologia do Conhecer que se refere ao conjunto de elaborações de 

Humberto Maturana. 
10 Distingue-se da primeira e segunda Cibernética na medida em que as primeiras se referem a sistemas 

observados (Cibernética de Primeira Ordem) e a Si-Cibernética se refere a sistemas observantes (Cibernética de 

Segunda Ordem). 
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se evidencia na célebre frase de Maturana (2006, p. 37) quando diz que “tudo o que é dito é 

dito por um observador a outro observador que pode ser ele ou ela mesma”. Essas 

concepções, por sua vez, configuram o que se denomina paradigma construtivista11. 

Esteves de Vasconcellos (2014) compreende as primeiras teorias como sistêmicas 

(aquelas relacionadas à Teoria Geral dos Sistemas e Teoria Cibernética de primeira ordem), 

mas presas ao paradigma tradicional de ciência enquanto a perspectiva construtivista 

pertencente a um novo paradigma12. De maneira semelhante, contudo em uma posição crítica 

a abordagem sistêmica13, Eijk (1998) os separa enquanto pertencentes a paradigmas distintos, 

como o positivismo e o construtivismo, sendo esses os paradigmas subjacentes às elaborações 

sistêmicas que se debruçam sobre as questões relacionadas a agricultura14. Esses elementos 

explicitados por ambos os autores, podem contribuir para a compreensão das distintas teorias 

sistêmicas que serão abordadas nos próximos capítulos no que se refere ao pano de fundo 

dessas concepções e, em relação a algumas pistas das suas divergências.  

  

                                                           
11 Há de se mencionar que além de Humberto Maturana, Gregory Bateson, Heinz Van Foester (esses dois 

últimos dentro do quadro da Cibernética de Segunda Ordem) e Jean-Louis Le Moigne apresentam contribuições 

dentro dessa perspectiva.  
12 O que corresponde para a autora a um paradigma da ciência contemporânea. 
13 Em relação à perspectiva do farming system research. 
14 Em especifico as questões relacionadas ao desenvolvimento, sobretudo, ao desenvolvimento sustentável. 
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3 O PARADIGMA SISTÊMICO NAS CIÊNCIAS AGRÁRIAS: OUTRO OLHAR 

SOBRE A AGRICULTURA 

 

O paradigma da ciência tradicional, tal como discutido no capítulo anterior, 

orientou grande parte das pesquisas realizadas nas mais diversas áreas, como foi o caso das 

pesquisas vinculadas a agricultura. De modo que esse capítulo se restringe, a abordar a 

gradual mudança paradigmática no campo das ciências agrárias, no qual emerge a perspectiva 

sistêmica, originando teorias que compreendem a agricultura enquanto objeto sistêmico e 

complexo, entre elas, a Teoria dos Sistemas Agrários. Sendo assim será dada ênfase as 

elaborações realizadas no contexto francês pela incorporação dessa perspectiva teórica15. 

Dessa forma, o que se pretende demonstrar é como as distintas discussões 

realizadas, principalmente, no contexto francês modificaram o modo de ver a agricultura a 

partir de duas perspectivas, da pesquisa e do desenvolvimento. As críticas naquele período se 

configuravam em torno, por um lado, da produção de inovações tecnológicas destoantes a 

realidade dos agricultores, cujos quais recusavam a sua adoção. Essa constatação em termos 

da pesquisa se traduz nos estudos que dão ênfase as práticas dos agricultores e, as suas 

decisões. Por outro lado, paralelamente, emergem críticas relacionadas a constatação de 

inúmeros fracassos de projetos e programas de desenvolvimento que negligenciavam a 

realidade dos agricultores em suas formulações. Esses fracassos, por sua vez, acentuavam a 

recusa por parte dos agricultores na adoção das tecnologias propostas nesses projetos.  

Essas duas vertentes críticas não são conformadas isoladamente naquele contexto. 

Sugere-se que essas perspectivas paralelas, conjuntamente ao desenvolvimento das teorias 

sistêmicas, originam o conceito de sistemas agrários e a pesquisa-desenvolvimento16, que 

                                                           
15 Há de se mencionar que o conjunto de experiências presentes, sobretudo, nas décadas de 1960 e 1970 

originaram distintas correntes sistêmicas relacionadas à agricultura. Conforme Hildebrand et al. (1988), ainda 

que esses esforços tenham ocorrido isolados uns dos outros, o resultado foi o aparecimento de abordagens que, 

na realidade eram respostas semelhantes a um mesmo problema, entre elas a abordagem francófona, discutida 

nessa dissertação e, a abordagem anglófona denominada Farming System Research (FSR). Em síntese a FRS se 

diferencia da abordagem francesa, principalmente por privilegiar o nível da exploração agrícola, sendo esse o 

objeto central de suas pesquisas. Para Cochet (2011) e Dufumier (2007) essa abordagem integra muito pouco a 

dimensão histórica da dinâmica agrária por não considerar o entorno no qual as unidades de produção estão 

inseridas, o que compromete, portanto, a análise das transformações em uma escala nacional ou global. Para 

discussões e comparações entre essas perspectivas ver Jouve (1995). Cabe ressaltar que do mesmo modo que a 

abordagem francesa apresenta inúmeros debates e reinvenções a partir, principalmente, da sua aplicação, a FSR 

também, para uma retomada da trajetória dessa abordagem ver Norman (2002).  
16 Aqui cabem duas ressalvas, a primeira refere-se ao entendimento que o conceito de sistemas agrários não 

“nasce” nesse contexto, pois já vinha sendo utilizado nos estudos da geografia agrária, como se demonstra 

posteriormente. Em segundo lugar, entende-se que a pesquisa-desenvolvimento bem como o conceito de sistemas 

agrários incorpora inúmeras concepções e divergências, entre elas inclusive a diferenciação entre pesquisa-

desenvolvimento ascendente e pesquisa-desenvolvimento descendente (SCHMITZ, 2001). Entretanto, essas 
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podem ser considerados de modo geral a expressão em termos da pesquisa e do 

desenvolvimento em relação a adoção da abordagem sistêmica aos estudos, projetos e 

políticas voltadas a agricultura. 

A retomada dessas discussões se apresenta com o intuito de demonstrar que a 

Teoria dos Sistemas Agrários não se origina do “nada”. E, mais que isso expressa que o 

próprio conceito de sistemas agrários não é único e incorpora distintas perspectivas. Entre 

essas, as que dão ênfase a ação e participação dos agricultores influenciada, sobretudo, por 

uma perspectiva sistêmica construtivista. Denominadas, por autores como Pinheiro (2000, p. 

10) de soft-systems cuja intenção reside em “entender as relações humanas e interagir (visão 

construtivista)”. 

Por fim, cabe ressaltar que embora se apresente essas tendências dentro da 

abordagem sistêmica a partir de um quadro de conceitos separados, dificilmente essas teorias 

se apresentam dessa maneira na realidade, podendo por vezes se sobrepor parcialmente. 

Entende-se, portanto, que seja improvável que os autores citados aqui possuam apenas uma 

influência teórica, na mesma medida em que esses modelos não se aplicam “puramente” aos 

problemas presentes na realidade.  Assim, a ênfase dada as divergências representa um 

esforço didático de tentar elucidar essas distintas concepções.  

 

3.1 ABORDAGEM SISTÊMICA FRANCESA: A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA É 

REALIZADA POR AGRICULTORES!17 

 

No contexto francês, a década de 1950 foi caracterizada pela rápida modernização18 da 

agricultura e pela euforia dos pesquisadores com o modelo vigente tanto na pesquisa quanto 

no modelo de desenvolvimento (VISSAC, 1986; CORNU, 2014). A pesquisa se localizava 

em um esquema linear clássico, no qual assumia a responsabilidade pela elaboração de 

inovações, agrupadas em pacotes e modelos tecnológicos. Por sua vez, o desenvolvimento 

                                                                                                                                                                                     
discussões fogem do escopo da presente dissertação na medida em que aqui se propõe apenas demonstrar como 

emerge a pesquisa-desenvolvimento em termos gerais. 
17 Para Lefort (1983) esse simples lembrete permite revelar a vaidade dos esquemas simplistas e lineares 

orientados pelo progresso científico daquele período.   
18 A aceleração da modernização da agricultura, denominada de Revolução Verde representa um dos elementos 

que promoveram algumas reflexões na França, sobretudo, a partir das experiências das cooperações 

internacionais. De modo, que a constatação dos efeitos sociais e ambientais colaborou para as críticas 

posteriores. Em síntese, a Revolução Verde também denominada por Mazoyer e Roudart (2010, p. 420) como 

Segunda Revolução Agrícola dos Tempos Modernos é marcada pela inserção de novos meios de produção 

agrícola, quais sejam: “a motorização (motores a explosão ou elétricos, tratores e engenhos automotivos cada vez 

mais potentes), a grande mecanização (máquinas cada vez mais complexas e eficientes); e a quimificação 

(adubos minerais e produtos de tratamento)”. E, além disso, por priorizar algumas regiões e agricultores 

capitalizados.  
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adaptava os agricultores para receber o progresso técnico promovido pela pesquisa. Dessa 

forma, tanto a geração quanto a difusão de tecnologias residia nesse esquema linear pesquisa-

desenvolvimento-agricultores (LEFORT, 1983; TREBULL e DUFUMIER, 1983; JOUVE, 

1984). Assim, como sintetiza Lefort (1983), naquela época residia na pesquisa, a criação e a 

proposição de inovação e, no desenvolvimento, seu difusionismo. 

A inspiração para essa transformação veio das Ilhas Britânicas, mas também dos 

Estados Unidos (Plano Marshall). Assim, as condições naturais e estruturais da agricultura 

francesa eram certamente diferentes, mas o modo mutualista (crédito, cooperação) permitiu 

que os agricultores franceses se especializassem e intensificassem suas produções. A partir de 

uma orientação baseada em uma confiança cega no progresso do conhecimento. Estas novas 

práticas tornar-se-ão a força motriz do produtivismo das unidades de produção, graças ao 

apoio efetivo de um sistema de pesquisa e desenvolvimento (BÉRANGER e LACOMBE, 

2014). 

Contudo, como salienta Dumont (1973), Trebull e Dufumier (1983) a racionalidade do 

progresso agrícola favoreceu os agricultores mais ricos, aprofundando a desigualdade no 

campo. Para Dumont (1973) esse processo conferiu uma perspectiva pessimista, 

principalmente, em relação à diminuição da fome nos países em desenvolvimento. Esse 

modelo mostrava seus resultados e, eles eram preocupantes.  

Assim, na década de 1960 e 1970 emergem intensos debates em torno da constatação 

dos limites econômicos, sociais e ambientais promovidos pelo modelo de agricultura 

implementado, e, por outro lado pelo crescente interesse dos pesquisadores sobre a adoção 

dos agricultores as tecnologias desenvolvidas no campo, além da percepção de inúmeros 

fracassos dos programas e projetos de desenvolvimento proveniente das experiências de 

cooperação internacional.  

Nesse contexto, a pesquisa francesa se localizava em uma encruzilhada, o que torna o 

Instituto Nacional de Pesquisa Agronômica (INRA) um observatório interessante no 

questionamento da linearidade e do progresso científico (CORNU, 2014).  Os debates que 

seguem relacionados a novas práticas de pesquisa agronômica se intensificam no Service 

d’expérimentation et d’information (SEI), criado no interior do INRA em 1967, sob direção 

de  Jean Rebischung.  

Conforme Deffontaines e Osty (1977) o objetivo geral do SEI era estudar as vias de 

desenvolvimento da agricultura, na perspectiva da produção e das inovações técnicas. 

Apresentava uma equipe de agrônomos, que abordavam esses temas a partir de distintos 

ângulos e níveis, devido à evolução das demandas, mas também devido à evolução da equipe 
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em direção à multidisciplinaridade. Para os autores, o SEI abordava temas familiares aos 

geógrafos, por formas e interrogações peculiares ao que eles denominaram de abordagem dos 

agrônomos. 

Por outro lado, como observa Cornu (2014) essas discussões também são 

desenvolvidas nas instituições de ensino agronômico como o Institut national agronomique-

Paris Grignon (INA- PG, atual AgroParisTech), École nationale supérieure des sciences 

agronomiques appliquées-Dijon (ENSSAA), além da Délégation générale à la recherche 

scientifique et technique (DGRST) e, dos programas multidisciplinares do Centre national de 

la recherche scientifique (CNRS) 19. 

No INRA, as críticas começam a ser sistematizadas no grupo Analyse et synthèse 

criado em 1969, composto por pesquisadores como Stéphane Hénin e Jean-Pierre 

Deffontaines onde a percepção da necessidade do conhecimento aprofundado da realidade 

pelos agrônomos já estava presente. Outro importante elemento naquele período foi a entrada 

de Jacques Poly na direção do instituto. Segundo Cornu (2014) Jacques Poly vinha 

questionando o paradigma do INRA, em função da percepção dos danos sociais e ambientais 

do produtivismo. 

Assim, diante desse cenário, vários atores da pesquisa, dentro e fora do INRA, 

particularmente no ensino superior agronômico, estavam buscando formas de romper a 

linearidade do progresso, em formas de ação mais próximas e interdisciplinares com os atores, 

como forma de resolver as contradições desse modelo dominante. Esses estudos se 

desenvolveram em diferentes direções. Em termos relacionados a questão da adoção das 

tecnologias, algumas pesquisas dão ênfase as práticas dos agricultores, seja em relação as suas 

técnicas propriamente ditas quanto as suas decisões e, respectivamente ao seus objetivos.  

Esse é o caso, por exemplo, da pesquisa relacionada a adoção das inovações técnicas 

de Petit (1971) onde constata a falta de uma ferramenta de análise para compreender 

concretamente situações reais, nas quais os agricultores estavam inseridos, seu argumento era 

o seguinte: para o agricultor adotar uma inovação era preciso estar convencido de seus 

benefícios e assumir seus riscos. Entretanto, para que isso ocorresse era necessário 

compreender quais são os elementos utilizados pelo agricultor para tomar a decisão de adotar 

                                                           
19Assim, além das citadas, instituições como, a Office de la recherche scientifique et technique outre-mer 

(ORSTOM), vinculada as pesquisas sobre terroir (escola terroir) desenvolvidas por Paul Pélissier e Gilles 

Sautter, sobretudo nas áreas rurais africanas e o Centre de coopération internationale en recherche agronomique 

pour le développement (CIRAD). Esse último a partir do trabalho R. Tourte e sua equipe em Sine Saloum, no 

Senegal, em 1963 que serviu como uma fundação dos estudos agrários dentro do CIRAD e levou a criação de 

uma unidade de Sistemas Agrários com a criação do Departamento de Sistemas Agrários (DSA) em 1984 

(GAUTIER e KULL, 2015). 
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ou não uma determinada inovação e, isso passava necessariamente pelo estudo concreto desse 

agricultor.  

As pesquisas desenvolvidas pelo SEI com colaboração de pesquisadores do ENSSAA, 

seguiram na mesma linha. Conforme Deffontaine e Osty (1977) foram frequentemente 

percebidos a relutância dos agricultores em adotar as técnicas oferecidas a eles. Essas 

pesquisas sugeriram uma nova questão sobre a agricultura: em que condições as escolhas dos 

agricultores são feitas e, mais especificamente, como as escolhas são feitas em relação às 

técnicas e sistemas de produção? Os autores começam a identificar que as decisões são 

tomadas a partir de variáveis que não se relacionavam estritamente com a lógica de 

maximização do rendimento, e, apresentavam relação, fundamentalmente, com os objetivos 

da família. Era necessário, portanto, identificá-los e compreende-los. As reflexões dos autores 

residem na questão da gestão das unidades, concebem, portanto, a necessidade de identificar 

os projetos a longo prazo, pois esses serão responsáveis pelo conjunto de decisões tomadas20. 

Também interessado nos objetivos do agricultor, principalmente nas técnicas aplicadas 

na unidade. Além de dar ênfase no nível de análise do sistema de cultivo em relação às 

pesquisas agronômicas, o estudo de Sebillotte (1974) estabelece a agronomia enquanto 

disciplina interessada nas relações do cultivo com o sistema clima-solo-planta. Propõe, 

portanto, que as análises dessa disciplina compreendam esses elementos em profundidade, em 

seu conjunto e que se reconheça que as relações estudadas por ela são complexas e, portanto, 

necessitam de aportes das demais disciplinas para serem compreendidas. Para Sebillotte 

(1974) o objeto da pesquisa agronômica é representado por um sistema, que deve ser estudado 

no tempo e no espaço. Nesse sentido, precisa ser compreendido no seu conjunto e não a partir 

de elementos isolados. Em consonância com as críticas referentes na época, salienta que o 

estudo em profundidade das relações planta-solo-clima-técnica não deve visar 

exclusivamente a maximização do rendimento das culturas, e, sim ser coerente com os 

objetivos apresentados pelo agricultor.  

Essas questões originam muitas pesquisas centradas nas práticas dos agricultores21, 

conforme Landais, Deffontaines e Benoit (1988). A problemática pode ser resumida da 

seguinte forma: trata-se de uma perspectiva no qual os agricultores são considerados 

tomadores de decisão e atores e, que se concentra nas práticas agrícolas de maneira 

                                                           
20 A partir dessa perspectiva serão propostas, inclusive, tipologias em relação aos projetos dos agricultores. 
21 Dessas pesquisas se origina o conceito de fato técnico que representou a ênfase nas práticas dos agricultores 

como elementos fundamentais para compreender e explicar suas distintas tomadas de decisões. Desse modo, se 

supera o entendimento de que as ações dos agricultores são irracionais (BROSSIER e HUBERT, 2001).  
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privilegiada. Isto é, a maneira pela qual as técnicas são implementadas no contexto da unidade 

de produção e, principalmente, porque são incorporadas. 

Entretanto, como salienta Trebull e Dufumier (1983) a observação da deterioração 

agrícola e alimentar de muitos países mesmo com o lançamento de programas de 

desenvolvimento originou uma reflexão importante, presente no bojo das discussões daquele 

período. A questão que se colocava referia-se as causas dos fracassos desses projetos, indo 

além da simples constatação de resistência dos agricultores as inovações tecnológicas e 

organizacionais desenvolvidas em contextos distintos. Era necessário, portanto, que os 

métodos de concepção, execução e avaliação desses projetos fossem revistos e questionados.  

Nessa perspectiva, Jouve (1984) observou que as intervenções de agrônomos, seja em 

pesquisa ou desenvolvimento, eram baseadas em suposições frequentemente de natureza 

subjetiva, básicas e generalistas que raramente levavam em conta as condições reais de 

produção. Desse modo, as falhas desses projetos eram resultado da ausência de um 

conhecimento profundo da realidade que dificultava a compreensão da configuração e das 

dinâmicas da agricultura.   

Segundo Lefort (1983) esse processo evidenciava a linearidade das transferências 

tecnológicas, ao produzir pacotes ou modelos tecnológicos, testados em condições 

controladas. Por conseguinte as propostas técnicas resultantes eram inadequadas às condições 

agronômicas nas quais os agricultores estavam inseridos, condições essas, bem diferentes das 

estações experimentais, ou inaplicáveis para os agricultores, devido à falta de condições 

econômicas e meios de produção (JOUVE, 1984). 

Essas críticas agrupavam-se em torno da constatação da ausência de diálogo entre 

pesquisa e desenvolvimento. Como Lefort (1988) observou, pesquisadores e desenvolvedores 

tendiam a se culpar pelos fracassos de muitos programas de desenvolvimento. A 

especialização simplista foi considerada pelo autor como uma das origens dessa problemática 

no qual os desenvolvedores culpavam os pesquisadores pelo seu distanciamento do campo e 

sua tendência a experimentar as inovações somente em condições controladas. E, os 

pesquisadores por sua vez, culpavam os desenvolvedores por sua incapacidade de difundir as 

tecnologias verificadas nas estações experimentais. 

Para Lefort e Pasquis (1983) a dificuldade de comunicação entre pesquisa e 

desenvolvimento podia ser explicada a partir dos seguintes fatores: relações muito marcadas 

por esquemas racionalistas; a anterioridade da pesquisa na difusão das técnicas, que conduziu 

a uma hierarquia das ciências e quase monopólio da inovação e; a linearidade das 
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transferências técnicas, afastando cada vez mais os agricultores da reflexão e da 

experimentação. 

Esses trabalhos sistematizam, em partes, a problemática colocada no contexto francês. 

De certo modo, a maior parte das elaborações sobre esse período converge em críticas 

referentes à pesquisa, ou seja, a perspectiva científica orientada pelos pressupostos do 

paradigma da ciência tradicional, as quais refletiam no desenvolvimento de tecnologias 

descoladas da realidade. Era necessário, por um lado, compreender os objetivos, as práticas, 

as racionalidades dos agricultores. Por outro lado, havia aqueles que além da problemática da 

geração e adoção de tecnologias colocavam em questão o próprio modelo de desenvolvimento 

e enfatizavam as limitações dos programas e políticas de desenvolvimento em curso naquele 

período, incapazes de apresentar resoluções efetivas aos problemas encontrados no campo. 

Havia nessa segunda vertente reflexões críticas que extrapolavam a pesquisa “pura”, residia 

aqui, portanto, uma preocupação prática.  

Do mesmo modo, essas discussões estavam presentes no INRA, no final da década de 

1970 e são organizadas coletivamente para argumentar a necessidade de uma liberdade 

científica no instituto, essas reflexões dão origem a Comissão Bouchet em 1977.  As reflexões 

produzidas na comissão foram alimentadas pelas contribuições de Pierre-Louis Osty e demais 

pesquisadores tanto do INRA como do ENSSAA (CORNU, 2014). 

Paralelamente, o desenvolvimento das teorias sistêmicas influenciava a elaboração 

desses estudos, os quais se estruturam em torno de um modo distinto de enxergar a agricultura 

a partir da sua complexidade e das suas interações. Essa perspectiva fica evidente na 

contribuição de Osty (1978) quando reivindica a necessidade da exploração agrícola ser 

compreendida como um sistema. Para Osty (1978) as explorações vinham sendo mal 

analisadas, pois eram consideradas apenas como uma adição de meios técnicos de produção e 

uma justaposição de tipos de manejos do solo, etc. Percebia que os procedimentos clássicos 

eram imperfeitos para compreender o conjunto e a eficácia das atividades agrícolas. Assim, 

para compreender a exploração agrícola enquanto sistema era necessário considerar o 

conjunto desse objeto antes de aprofundar o estudo das suas partes, e, perceber as relações 

essenciais internas e sua articulação no tempo. Osty (1978, p. 49, tradução nossa) observou, 

portanto, naquele contexto que “para renovar a nossa abordagem aos problemas do 

desenvolvimento agrícola, devemos preencher lacunas teóricas, melhorar o trabalho 

multidisciplinar”.  

Nesse contexto, conforme Cornu (2004) a Comissão Bouchet apresenta um relatório 

onde as reflexões multidisciplinares e pluri-institucionais dos anos de 1960 e 1970, resumidas 
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anteriormente, são sistematizadas. Nele, legitima o conceito de sistemas agrários22 e propõe a 

criação de um novo departamento responsável por assumir o legado da SEI, em particular 

suas áreas de experimentação e, por repensar a adaptação da agronomia aos contextos locais. 

Desse modo, é fundado em 1979 em assembleia geral o departamento de Sistemas Agrários e 

Desenvolvimento (SAD), sob direção de Bertrand Vissac. O objetivo inicial do SAD era 

abordar os sistemas agrários em sua globalidade, compreendendo seus componentes 

biológicos e socioeconômicos, nos diferentes níveis de escala.  

Entretanto, para Trebull e Dufumier (1983) havia uma questão fundamental, qual seja: 

como complementar as abordagens de pesquisa e desenvolvimento, ou seja, como unificá-las 

sob os mesmos objetivos e métodos?  Para os autores a abordagem sistêmica forneceria o 

quadro geral para responder essa pergunta, ao possibilitar conforme Lefort (1983) a 

compreensão das relações, e colocar em evidência os níveis de organização, a partir de um 

conjunto de conhecimentos multidisciplinares ultrapassando a especialização da ciência e a 

fragmentação dos saberes. Nesse sentido, a abordagem sistêmica, levava a uma renovação do 

processo científico que vincula pesquisa e desenvolvimento (BROSSIER, 1987).  

No que se refere a pesquisa, o esforço era a descompartimentalização até então 

essencialmente desenvolvida em estações experimentais (LEFORT, 1983). A pesquisa deve, 

portanto, facilitar a inovação e sua apropriação, para além de uma análise externa da 

realidade. Daí a necessidade da pesquisa agronômica diversificar e adequar às condições reais 

de produção às referências técnicas e organizacionais que vinha propondo (TREBULL e 

DUFUMIER, 1983). 

Como Jouve e Mercoiret (1987) sintetizam, a perspectiva defendida pelos 

pesquisadores das instituições de ensino e pesquisa representava um contraponto ao modelo 

de desenvolvimento tão criticado naquele período. O entendimento era, portanto, de que o 

desenvolvimento não podia ser realizado sem o apoio dos agricultores. Sem essa associação, 

qualquer tentativa de intervir seria, mais cedo ou mais tarde, condenada ao fracasso. Era 

necessário substituir o esquema linear da pesquisa e do desenvolvimento, por uma relação 

triangular recíproca entre os participantes, em todas as fases dos processos de transformação 

das condições de produção. 

Esta era a maneira de associar pesquisa e desenvolvimento, promovendo a 

contribuição ativa dos agricultores na definição dos objetivos e na constituição de referências 

técnicas do desenvolvimento rural. A proposta consistia, portanto, em demonstrar que 

                                                           
22 Esse conceito foi primeiramente elaborado pelos geógrafos franceses, no entanto, para compreender as 

problemáticas daquele período é incorporado e readequado pelas ciências agrárias.  
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pesquisa e desenvolvimento eram complementares e estabelecer uma ponte entre elas, para 

que não fossem desarticuladas. Desse modo, a promoção de um diálogo, permitiria conduzir 

uma nova prática de intervenção para o desenvolvimento tanto no nível de concepção ou 

orientação de projetos, quanto na difusão de resultados, sem esquecer-se da elaboração de 

programas e projetos de pesquisa (LEFORT, 1983; LEFORT e PASQUIS, 1983).  

Nesse contexto, Jouve (1984) afirma que somente uma abordagem compatível com a 

exigência de compreender a realidade dos agricultores conseguiria inverter o processo 

clássico que vai da experimentação à unidade de exploração. Para tanto, era necessário que se 

constituísse um diagnóstico prévio das condições de produção para deduzir as linhas mais 

importantes e adequadas. No quadro das relações da abordagem da agronomia tradicional essa 

atitude representava uma mudança profunda das bases da sua orientação, no qual o 

diagnóstico da realidade a ser transformada representava uma condição prévia de toda a 

atividade de pesquisa ou de desenvolvimento. 

Esse era o entendimento presente no que os autores denominaram de abordagem 

(JOUVE e MERCOIRET, 1987), noção (LEFORT, 1983) ou metodologia (TREBULL e 

DUFUMIER, 1983) pesquisa-desenvolvimento ou pesquisa com e para o desenvolvimento 

(LEFORT e PASQUIS, 1983), a qual visa associar as competências e responsabilidades dos 

pesquisadores, dos agricultores e dos agentes de desenvolvimento. Além disso, conforme 

Jouve (1984) a proposta reside sobre a modificação dos processos de criação e de 

transferência de inovações a partir dessa relação entre esses agentes, no qual inovações 

técnicas e sociais são consideradas aspectos complementares e indissociáveis no processo de 

transformação das unidades de exploração.  

Para Jouve e Mercoiret (1987) a pesquisa-desenvolvimento pode ser definida como 

uma experimentação em escala real com relações estreitas com os agricultores, a fim de 

promover melhorias técnicas, econômicas e sociais de seus sistemas de produção e de seus 

modos de exploração. Sua abordagem geral apresenta três grandes fases: o diagnóstico, a 

experimentação e, a transferência e apropriação de inovações. Assim, para Jouve e Clouet 

(1984) qualquer processo de pesquisa e desenvolvimento deve começar com a análise dos 

sistemas agrários, realizando conforme Trebull e Dufumier (1983) um caminho descendente 

analítico com uma abordagem sintética agregativa.  

Além disso, o diagnóstico não se limita as condições de produção, mas abrange 

também os modos de exploração do meio analisado a partir das práticas dos agricultores.  A 

fase de experimentação, por sua vez, diz respeito tanto sobre as melhorias técnicas dos 

sistemas de produção, quanto as melhorias organizacionais que permitem a adoção das 
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inovações. Para Lefort e Pasquis (1983) essa fase permite confirmar ou invalidar as hipóteses 

formuladas a partir da enquete. Assim, para a inclusão das inovações é necessário: a) 

existência de uma equipe pluridiscplinar; b) vontade política da organização dos agricultores; 

c) uma cooperação com as instituições de desenvolvimento e; c) condições sociais que 

permitam as inovações (JOUVE e MERCOIRET, 1983). Por fim, a fase de transferência e 

apropriação das inovações refere-se, em grande parte, a formação dos agentes de 

desenvolvimento e dos agricultores. 

Pode-se perceber, a partir dessa breve e sucinta discussão que ocorreu, de certo modo, 

uma mudança de paradigma de inúmeros pesquisadores oriundos de institutos de pesquisa e 

desenvolvimento. Há, portanto, uma modificação na maneira de compreender a agricultura, 

afetando, sobretudo o modelo de pesquisa e desenvolvimento. Dessa mudança de paradigma 

emerge o conceito de sistemas agrários, que reflete a adoção do paradigma sistêmico dentro 

das pesquisas na agricultura, naquele contexto. Por outro lado, emerge, simultaneamente, a 

partir das críticas relacionadas ao modelo de desenvolvimento, a pesquisa-desenvolvimento, 

enquanto “um modo de organizar a pesquisa em uma dada situação” (WÜNSCH, 1995, p. 10) 

e uma “modalidade de intervenção em meio rural” (JOUVE, 1995, p. 07, tradução nossa). Por 

sua vez, a pesquisa-desenvolvimento incorpora o enfoque sistêmico para realizar uma análise-

diagnóstico dos sistemas agrários. De modo geral, o que se discute aqui representa como o 

conceito de sistemas agrários e a pesquisa-desenvolvimento emergem paralelamente num 

contexto de reflexões críticas em torno, sobretudo, do modelo de desenvolvimento que 

incorpora as bases do paradigma da ciência tradicional.  

 

3.1.1 Os sistemas agrários: distintas percepções 

 

Como se pode observar a história de como os sistemas agrários foi adotado nas 

pesquisas francesas está estreitamente ligada ao contexto institucional. Conforme 

Deffontaines e Brossier (2000) o conceito teve um papel fundamental na criação do SAD 

como na constituição de um campo científico com várias abordagens distintas, mas 

relacionadas, desenvolvidas nas instituições de ensino e pesquisa. Assim, como discutido 

anteriormente o conceito dos sistemas agrários é incorporado pelas ciências agrárias em um 

contexto, resumido por Miguel, Mazoyer e Roudart (2009, p. 20), no qual configurava, 

 
Constatação do fracasso de grande parte dos projetos de desenvolvimento rural 

concebidos a partir dos anos 1960; 
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Impacto contraditório das técnicas oriundas da Revolução Verde em unidades de 

produção agrícolas (UPA) semelhante; 

Compartimentalização e isolamento crescente das diferentes áreas de conhecimento 

(Ciência Agrárias, Ciências Sociais, etc.); 

Crescente distanciamento entre a pesquisa agronômica e a extensão rural;  

Não-correspondência entre a racionalidade técnica oriunda do conhecimento 

científico e a racionalidade dos agricultores.  
 

Para Roca (1987) a inclusão da noção de sistemas pela geografia e agronomia pode ser 

percebida desde 1922 quando no Larousse Agricole se inclui a expressão sistema de cultura, 

contudo, somente na década de 1950 os conceitos sistêmicos começam a ser sistematizados. 

Nesse sentido, Cochet (2011) afirma que o próprio conceito de sistemas agrários vinha sendo 

elaborado pela geografia francesa, sendo apropriado e reelaborado pelas ciências agrárias 

somente décadas mais tarde para responder as problemáticas apresentadas no período. No que 

tange a geografia agrária, a primeira definição tomada como referência pertence a Cholley 

(1946, p. 82, tradução nossa) quando  fala sobre o método da pesquisa:  

 
Seria possível chegar muito mais de perto da realidade, considerando que a atividade 

agrícola revela uma verdadeira combinação ou um complexo de elementos oriundos 

de diferentes campos intimamente ligados; elementos a tal ponto unidos que é 

inconcebível que um deles se transforme radicalmente sem que os outros não sejam 

sensivelmente afetados e que a combinação inteira não se encontre modificada em 

sua estrutura, no seu dinamismo, e mesmo nos seus aspectos exteriores.  

 

Para Deffontaines e Brossier (2000) a elaboração dos pesquisadores da geografia 

constituía uma expressão material sob a forma de objetos concretos observáveis. Nessa 

perspectiva, os geógrafos entendem que os fenômenos presentes na agricultura são um 

conjunto de elementos físicos, biológicos, econômicos, demográficos os quais formam uma 

combinação cuja expressão no espaço representa certo tipo de habitat, em certa organização 

de terroir, em certa paisagem.  

Cholley (1946) teorizava sobre a necessidade de uma renovação das pesquisas acerca 

dos métodos utilizados, reivindicava por um lado o uso dos métodos históricos para 

compreender a agricultura em longos períodos, e, por outro a incorporação do método 

biológico, baseado nas interações entre os componentes de um sistema.  Em que pese a 

conformação desse conceito, Cochet (2011) salienta que somente vinte anos após as 

elaborações de Cholley (1946) que autores como Paul Pélissier, a partir da sua tese Les 

Paysan du Sénegal em 1966, avançam no uso da abordagem sistêmica de maneira mais 

sistematizada, no estudo das sociedades agrárias, mesmo sem mencionar o conceito de 

sistemas agrários. Assim, o conjunto de estudos derivados da perspectiva de Paul Pélissier 
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conformou um campo de estudos de terroirs africanos, que representa um acervo de trabalhos 

que utilizaram o conceito de sistemas agrários. 

No entanto, para Cochet (2011) a perspectiva dos geógrafos negligenciou as 

características dinâmicas, evolutivas das sociedades agrárias e suas respectivas interações. 

Isso por reduzirem o sistema agrário à estrutura agrária, que por sua vez corresponde aos 

arranjos, formas e aos próprios ordenamentos dos campos, pastagens, do tamanho das 

unidades de produção e das formas de posse da terra.  

Em contrapartida, a partir da década de 1970 agrônomos e agroeconomistas 

desenvolvem esse conceito tendo como pano de fundo as discussões que foram abordadas na 

seção anterior. Entretanto, como Deffontaines e Brossier (2000) afirmam, ainda que o tenham 

reelaborado, seguem a tendência dos geógrafos. Roca (1987), em concordância, salienta que 

os agrônomos dessa corrente científica compartilhavam em partes das preocupações dos 

geógrafos ao entender que a análise do sistema agrário passa por uma leitura cuidadosa da 

paisagem, resultante de práticas agrícolas baseadas na percepção do meio.  

Assim, a definição de sistemas agrários desenvolvida pelos agrônomos e 

agroeconomistas representa, conforme Defontainnes e Brossier (2000, p. 16, tradução nossa)  

 

uma ferramenta de análise, um meio de conhecimento, um método para analisar a 

organização de uma agricultura local, para comparar e classificar situações locais, 

para acompanhar e antecipar uma evolução de pequenos territórios em uma 

perspectiva de gestão ou de desenvolvimento local.  

 

Deffontaines e Osty (1977) em pesquisa a campo levantaram a hipótese da existência 

de espaços no qual as relações entre as unidades de produção e seu meio apresentavam 

características particulares e se organizavam em sistemas que deveriam ser chamados de 

sistemas agrários, conceito ainda pouco utilizado naquele período. Para os autores, esse 

conceito designava um conjunto de organizações e atividades rurais em interações entre si e a 

comunidade. Este conjunto representado por uma unidade geográfica apresentava para os 

autores uma originalidade fisionômica, econômica e sócio-política.  

  Para Cochet (2011) a definição de Deffontaines e Osty (1977) limita-se as interações 

entre unidades de produção, o ambiente e a economia. Por sua vez, outras definições são 

restritas mais a perspectiva bioecológica e sociocultural, como é o caso de Vissac e Hentgen 

(1979 apud DEFFONTAINES e BROSSIER, 2000, p. 17, tradução nossa) ao definir que em 

um espaço, 
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o sistema agrário é definido pela associação de produções e de técnicas 

implementadas por uma sociedade em vista de satisfazer suas necessidades. Exprime 

em particular a interação entre um sistema bioecológico representado pelo meio 

natural e um sistema sociocultural, por meio das práticas resultantes, especialmente, 

do acervo técnico. 

 

Outras definições de sistemas agrários são apresentadas por Deffontaines e Brossier 

(2000). Por exemplo, a utilizada por Larrère (1974 apud DEFFONTAINES e BROSSIER, 

2000, p. 17, tradução nossa) no qual o sistema agrário é compreendido como um “conjunto 

organizado de relações que se estabelecem historicamente entre uma estrutura (ou formação) 

social determinada e o território analisado” ou ainda conforme Jouve (1996 apud 

DEFFONTAINES e BROSSIER, 2000, p. 17, tradução nossa) ao se constituir enquanto 

“ferramenta intelectual que permite apreender a complexidade de cada forma de agricultura e 

de perceber, em linhas gerais suas transformações e sua diferenciação”. 

Entretanto, para Cochet (2011), Miguel, Mazoyer e Roudart (2009) foi Marcel 

Mazoyer responsável pelo departamento de econômica e sociologia rural do INRA em 1972 e 

em seguida titular da Cátedra de Agricultura Comparada no INAP-G em 1974, quem dará ao 

conceito de sistema agrário uma dimensão menos estruturalista e mais dinâmica23.  

Assim, para Mazoyer (1987, p. 11, apud COCHET, 2011, p. 100, tradução nossa) um 

sistema agrário representa “um modo de exploração do meio, historicamente constituído e 

durável, e responsável às condições e necessidades do momento”. Permite-se a partir dos 

sistemas agrários explicar a evolução histórica e a diferenciação geográfica das formas de 

agricultura mundiais, acompanhar e caracterizar as grandes mudanças que afetam os 

processos de produção, no qual são consideradas variáveis essenciais,   

 
o meio de cultivo e suas transformações historicamente adquiridas, os instrumentos 

de produção e a força de trabalho que os implementa, o modo de artificialização  do 

meio que resulta, a divisão social do trabalho entre agricultores, artesãos e indústria 

e, por consequência, o excedente agrícola e sua repartição, as relações de troca, as 

relações de propriedade e as relação de força, enfim, o conjunto de ideias e 

instituições que permitem assegurar a reprodução social... (MAZOYER, 1987, p. 12, 

apud COCHET, 2011, p. 100, tradução nossa). 

 

Por outro lado, Deffontaines e Brossier (2000) apontam uma segunda vertente dos 

sistemas agrários. Esta possui como base a perspectiva construtivista e a modelização 

sistêmica24. Segundo os autores, nessa abordagem o sistema agrário é uma dinâmica de 

                                                           
23Cochet (2007, p. 282, tradução nossa) salienta sobre a abordagem da Agricultura Comparada que “se as 

estruturas agrárias são naturalmente dignas de interesse, e especialmente abordadas a partir da paisagem, é sem 

dúvida a inteligência do funcionamento do sistema (agrário) que está no centro de nossa abordagem, com o 

entendimento de que a abordagem histórica protege a agricultura comparada de todo o excesso do estruturalismo 

e do funcionalismo”.  
24 Baseada nas discussões de Jean-Louis Le Moigne. 
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projetos realizados pelos atores, no qual se confere ênfase a ação analisada e a participação do 

pesquisador. A ação deve, portanto, ser situada em seu contexto e em sua complexidade, onde 

reside a necessidade de uma abordagem interdisciplinar, como definida por Brossier e Hubert 

(2001)25.  

Trata-se na realidade, de uma reelaboração do conceito dos sistemas agrários26, 

Soulard e Kockmann (2012) chegam a denominá-la de sistemas agrários II, que representa 

um conceito operacional para elaborar projetos de mudança ou inovação nos territórios, 

entende-se, portanto, que o sistema agrário está ancorado em uma área geográfica fazendo 

parte de uma história ecológica e social. A proposição de Deffontaines e Brossier (2000) 

agrega a perspectiva dos geógrafos/agroeconomistas e a perspectiva construtivista como 

alternativa pertinente para perceber e compreender os novos problemas e novos atores 

implicados na diversificação e na evolução das funções do espaço rural. 

Em geral, autores como Brossier e Hubert (2001) entendem que pesquisas orientadas 

para uma ação, ou seja, relacionadas a perspectiva de programas e projetos de 

desenvolvimento que são motivadas por problemas que representam uma demanda social 

necessitam de uma metodologia particular, a pesquisa-ação, no qual os pesquisadores são 

compreendidos como partes do sistema estudado e os atores estão, portanto, diretamente 

ligados as pesquisas. Afirmam, portanto, que o estudo de uma exploração é realizado 

coletivamente, destacando que se deve “insistir na natureza coletiva desse trabalho que pode 

até ser considerado como um excelente critério do processo de elaboração e funcionamento 

das abordagens sistêmicas, incluindo os atores sociais, objetos e sujeitos da pesquisa” 

(BROSSIER e HUBERT, 2001, p. 27, tradução nossa). 

Paralelamente emergem críticas relacionadas a questão da participação dos atores27 

nos projetos e programas de desenvolvimento. A crítica reside na constatação de que a 

participação preconizada a partir da pesquisa-desenvolvimento se restringe a alcançar os 

objetivos já determinados previamente pelos pesquisadores, se apresenta então como uma 

                                                           
25 Brossier e Hubert (2001) entendem como interdisciplinaridade a criação de um campo científico comum entre 

especialistas para construir uma paridade entre as disciplinas. O objetivo reside, portanto, em tentar sobrepor, 

pelo menos parcialmente, os mapas cognitivos de diferentes abordagens, de modo a criar gradualmente um novo, 

comum a várias disciplinas. 
26 Soulard e Kockmann (2012) denominam de sistema agrário II a reelaboração de Deffontaines e Brossier 

(2000) no contexto do programa de pesquisa Agriculture-Environnement Vittel (AGREV), realizado de 1987 a 

1996. Essa perspectiva entende que o sistema agrário não existe a priori, é, portanto, construído pelos atores, 

incluindo os pesquisadores, como foi no caso Vittel. Algumas elaborações (LEMERY, BARBIER e CHIA, 

1997) oriundas dessa experiência apontaram para limitações no uso da abordagem sistêmica e da pesquisa-

desenvolvimento, sugerindo, portanto, esse novo modelo de sistema agrário e o uso da pesquisa-ação.  
27 Para Albadejo e Casabianca (1997) na perspectiva da pesquisa-desenvolvimento o discurso continua a basear-

se sobre uma concepção linear e descendente dos processos de inovação, no qual, a participação torna-se apenas 

uma fase de legitimação das intervenções propostas.  
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participação funcional.  Nessas perspectivas em termos de enfoque adotado, a visão sistêmica 

construtivista28 (quando utilizada)29 se apresenta como alternativa, no sentido de compreender 

as relações entres os atores, incluindo o pesquisador, os quais produzem resultados a ação. 

Assim, a partir do contexto no qual essas críticas estão inseridas, em termos de investigações 

voltadas para uma ação, se apresentam as propostas de pesquisa-ação30 (ALBADEJO e 

CASABIANCA, 1997; LEMERY, BARBIER e CHIA, 1997), as quais convergem na 

preocupação relacionada a prática dos agricultores gerando novos termos e proposições 

metodológicas. 

Há, portanto, uma sistematização das críticas relacionadas por um lado a perspectiva 

sistêmica nas pesquisas, no sentido de refletir sobre o lugar do observador em relação ao 

sistema estudado e, a incorporação dos demais atores. Paralelamente críticas relacionadas aos 

modelos das pesquisas voltadas ao desenvolvimento no quadro da pesquisa-desenvolvimento 

que incorporam a reflexão em relação a participação dos agricultoresnesses processos.  

Desse modo, demonstra-se que mesmo nas elaborações relacionadas ao próprio 

conceito de sistema agrário não são uniformes. Pelo contrário são marcados por distintos 

debates oriundos de contextos e pesquisas nos quais os pesquisadores estavam inseridos. 

Além disso, outro elemento fundamental - não abordado pelo presente estudo - para a 

compreensão tanto da emergência da abordagem sistêmica no contexto francês, quanto das 

distintas noções de sistemas agrários e, da pesquisa-desenvolvimento, é a agenda política 

presente nesse período, que de certo modo propicia a emergência e, principalmente a 

institucionalização de uma ou outra perspectiva tanto teórica quanto metodológica.  

  

                                                           
28 Os debates teóricos em torno das teorias sistêmicas incorporam a visão construtivista e dessas modificações 

acabam gerando tipos de sistemas distintos, que correspondem ao hard-systems e soft-systems, no qual o último 

representa a visão sistêmica construtivista dessa abordagem (PINHEIRO, 2000).  
29 Conforme observa Schmitz (2005) na perspectiva da pesquisa-ação há uma flexibilidade quanto a abordagem a 

ser utilizada, podendo ou não ser vinculada a alternativa sistêmica.  
30 Geraram também as pesquisas-participativas.  
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4 A TEORIA DOS SISTEMAS AGRÁRIOS: COMPREENDENDO A 

COMPLEXIDADE E DIVERSIDADE DAS FORMAS DE AGRICULTURA 

 

Nas discussões precedentes, identificou-se a gradativa adoção da abordagem 

sistêmica, principalmente, no contexto francês. Nesse universo, a conformação do conceito de 

sistema agrário representa o arcabouço de formulações daquele período, entre eles a 

concepção de Marcel Mazoyer, que representa um entendimento mais dinâmico e 

compreensivo do sistema agrário. Nesse sentido, a perspectiva teórica e metodológica 

adotada no presente estudo vincula-se as contribuições de Mazoyer (1992) e Mazoyer e 

Roudart (1997; 2010) elaboradas no campo de estudos vinculados a Agricultura Comparada.  

Fundada em 1878 por Eugène Risler, a Cátedra de “Agricultura Comparada e 

Desenvolvimento” do INA-PG31 apresenta como objetivo analisar e explicar a diversidade das 

modalidades de desenvolvimento rural tanto na França quanto no resto do mundo. A 

perspectiva apresentada por Eugène Risler, para enfatizar a diversidade espacial da agricultura 

que muitos especialistas haviam negligenciado, era relacionada, fundamentalmente, às 

questões de natureza edáficas e climáticas (DUFUMIER, 2007; COCHET, 2011). 

No entanto foi René Dumont, quarto professor responsável pela Cátedra, quem deu 

toda sua dimensão a esta abordagem global e multidisciplinar da agricultura, no qual se 

constitui a Agricultura Comparada, salientando a importância de compreender as condições 

macroeconômicas, sociais e políticas, para descrever e tomar as múltiplas formas de 

desenvolvimento da agricultura. A partir de uma longa experiência adquirida em viagens pela 

França e pelo mundo para estudar a diversidade da agricultura, avançou na comparação de 

sistemas agrícolas de distintos locais e, traz uma nova dimensão à agronomia, em seu sentido 

amplo, dando ênfase na comparação de produtividades brutas do trabalho (DUFUMIER, 

2007).  

Conforme Cochet, Devienne e Dufumier (2007) Dumont pode ser considerado um 

precursor, pois é o primeiro a apontar as lacunas na produtividade do trabalho e a se 

preocupar com as consequências dramáticas dessas desigualdades em escala global, desse 

modo, em função das suas contribuições ficou conhecido como agronome de la faim 

(agrônomo da fome). Essa foi uma das principais questões tratadas pelo pesquisador, 

particularmente preocupado em aumentar a produção de alimentos nos países mais afetados 

pela desnutrição, no decorrer de suas pesquisas, percebe que era preciso ir além do aumento 

                                                           
31 Atualmente AgroParisTech, na Unidade de formação e de pesquisa (UFR).  
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da produtividade, havia uma necessidade, portanto, de compreender as relações sociais de 

produção no qual a agricultura estava inserida, para intervir nessas realidades com soluções 

concretas para os agricultores.  

Segundo Cochet, Devienne e Dufumier (2007, p. 100, tradução nossa) atualmente a 

agricultura comparada pode ser compreendida como uma disciplina “de ciências sociais, que 

mantém relações com a geografia rural, história e, a economia (mas também a antropologia, 

etnologia, sociologia...)”. Contudo, antes de ser uma disciplina, inicialmente, a agricultura 

comparada se constituiu como uma “abordagem da agricultura, uma prática de longo prazo, 

um “modo” de ver e entender” (COCHET, DEVIENNE e DUFUMIER, 2007, p. 103, 

tradução nossa).  

Conforme salientado pelos autores, o seu objeto é representado pelo desenvolvimento 

agrícola. Entretanto, esse termo toma a perspectiva adotada pelos autores definida por 

Mazoyer (1987 apud Cochet 2011a p. 16) “como uma mudança gradual no processo de 

produção agrícola no sentido de uma melhoria do ambiente cultivado, ferramentas, materiais 

biológicos (plantas cultivadas e animais domésticos), condições de trabalho agrícola e 

satisfação das necessidades sociais” no qual se compreende que o desenvolvimento agrícola  

 

não se limita ao crescimento agrícola, impulsionado por serviços de pesquisa e 

extensão, mas abrange um conjunto de processos (técnicos, econômicos, sociais, 

ambientais) para a transformação agrícola, cujos elementos, causas e mecanismos 

podem ser tanto endógenos quanto resultantes de diferentes contribuições, 

enriquecimentos ou inovações exógenas (COCHET, DEVIENNE e DUFUMIER, 

2007, p. 104, tradução nossa). 

 

Nessa perspectiva, conforme, Dufumier (2007, p. 613, tradução nossa) a principal 

questão colocada para a agricultura comparada trata-se de “como tornar inteligível a 

diversidade das formas concretas de agricultura em todo o mundo, e como extrair 

conhecimentos de ordem geral, sem levar a generalizações abusivas ou a modelizações 

exageradamente simplificadoras?” Para tanto, nas últimas décadas foram sendo elaboradas 

pouco a pouco conceitos e métodos para dar conta dessa problemática, entre eles o sistema 

agrário. 

Nesse sentido, a partir de 1970, na linha de trabalho de Dumont, Marcel Mazoyer 

constrói uma teoria interpretativa do desenvolvimento agrícola apresentada no livro História 

das Agriculturas no Mundo em conjunto com Laurence Roudart. A pesquisa expressa nessa 

obra pretende fornecer  
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(...) um corpo de conhecimentos sintéticos que explique as origens, as 

transformações e o papel da agricultura no futuro do homem e da vida, em diferentes 

épocas e nas distintas partes do mundo; um corpo de conhecimentos que possa, ao 

mesmo tempo, integrar-se à cultura geral e constituir uma base conceitual, teórica e 

metodológica para todos aqueles que têm a ambição de intervir no desenvolvimento 

agrícola, econômico e social (MAZOYER e ROUDART, 2010, p. 43). 

 

A estrutura conceitual elaborada por Mazoyer organizada na Teoria dos Sistemas 

Agrários é a perspectiva adotada no presente trabalho. Entende-se, portanto, que sua 

contribuição possibilita compreender a complexidade de cada forma de agricultura além de 

possibilitar comparações entre elas. Da mesma forma a organização de uma teoria possibilita 

tornar inteligível a realidade complexa que constitui uma situação agrária concreta, e 

desenvolver um campo de conhecimento sobre o funcionamento, as condições e modalidades 

de transformação das agriculturas.  Assim, nas discussões que seguem será aprofundada a 

elaboração de Mazoyer, bem como as contribuições de Marc Dufurmier. 

Dufumier, assim como Mazoyer, também foi orientado pela Agricultura Comparada e 

sistematizou uma perspectiva metodológica, sobretudo no que se refere a análise e diagnóstico 

de realidades agrárias. Essas elaborações foram formuladas a partir das inúmeras experiências 

em projetos, principalmente localizados em países do terceiro mundo, os quais serão 

abordados na última parte desse capítulo. Atualmente a Cátedra está sob direção de Hubert 

Cochet e, alguns de seus trabalhos serão utilizados para algumas discussões consideradas 

pertinentes, acerca, sobretudo do conceito de sistemas agrários. 

Por fim, as contribuições da perspectiva abordada aqui, são produtos de experiências 

junto aos agricultores em diferentes partes do mundo. As elaborações realizadas pelos 

pesquisadores são sobretudo “concebidas como uma síntese da experiência camponesa” 

(MAZOYER e ROUDART, 1997, p. 595) e, não somente como um exercício acadêmico. 

 

4.1 AS ELABORAÇÕES DE MARCEL MAZOYER E ROUDART 

 

Para Cochet (2011) a proposta de Marcel Mazoyer ultrapassa a formulação de um 

conceito e representa um modelo teórico e metodológico no qual se constitui a Teoria dos 

Sistemas Agrários, essa também é a perspectiva assumida no presente estudo. As elaborações 

do autor em conjunto com Roudart, estabelecem o sistema agrário enquanto uma ferramenta 

intelectual para apreender e compreender a complexidade das formas de agriculturas reais, 

definido como a “expressão teórica de um tipo de agricultura historicamente constituído e 

geograficamente localizado” (MAZOYER e ROUDART, 2010, p. 75). 
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Realiza-se, portanto, uma análise metódica tanto da sua organização quanto do seu 

funcionamento. Além disso, outro aspecto importante é a capacidade a partir desse conceito 

de classificar as inúmeras formas de agricultura identificadas no passado ou no presente, em 

um número limitado de sistemas, caracterizados por suas respectivas organizações e 

funcionamentos (MAZOYER e ROUDART, 1997).  

Para Mazoyer e Roudart (1997) essa teoria é composta por duas ferramentas 

intelectuais, quais sejam: a teoria de evolução e da diferenciação dos sistemas agrários. A 

primeira possibilita representar as transformações contínuas na agricultura de uma região e do 

mundo como uma sucessão de sistemas distintos, os quais apresentam etapas de uma série 

histórica. Conjuntamente, a diferenciação dos sistemas agrários é uma ferramenta que 

permite apreender, em linhas gerais, e explicar a diversidade da agricultura de cada época 

estudada. Em síntese, possibilitam “apreender a complexidade de cada forma de agricultura e 

de perceber, em grandes linhas, as transformações históricas e a diferenciação geográfica das 

agriculturas humanas” (MAZOYER e ROUDART, 2010, p. 71). Desse modo, entende-se que 

essas ferramentas apresentam uma função heurística no qual permite “apreender, analisar, 

compreender e explicar uma realidade infinitamente complexa, extremamente diversificada e 

constantemente mutável” (MAZOYER e ROUDART, 1997, p. 595). Os autores recorrem a 

Thom32 (1990, apud MAZOYER e ROUDART, 1997, p. 595) ao afirmar que  

 

para que a descrição verbal não matemática de uma forma espaço-temporal seja 

consensual, esta forma deve ser conceitualmente classificada e estabilizada. Essa é 

uma condição essencial. Se nós não tivermos um conceito correspondente a uma 

forma nós somos incapazes de reconhecer essa forma, até mesmo de percebê-la. A 

construção de uma taxonomia (...) não requer uma teoria (...) que torne possível 

reconhecer se duas formas estão ou não a ser compreendidas sob o mesmo conceito?  

 

Desse modo, Mazoyer e Roudart (1997; 2010) propõe com a Teoria dos Sistemas 

Agrários explicar a organização e funcionamento desses sistemas e a partir disso projetar um 

arquétipo, que representa uma imagem coerente da agricultura em estudo, a qual compreende 

sua racionalidade. Pretende-se com isso destacar as razões de ser dos tipos de agriculturas, 

identificando a sua capacidade de adaptação para que se perpetue no tempo e espaço. Além 

                                                           
32René Thom, matemático francês reconhecido pela elaboração da Teoria das Catástrofes a qual representa uma 

tentativa de compreender as relações entre o contínuo e o descontínuo, ou como diz Lovois (2009, p. 13) “o 

efeito de pequenas perturbações na organização de sistemas”. Além disso, foi uma figura importante nos debates 

franceses, principalmente na polêmica discussão com autores como Ilya Prigogine e Edgar Morin. O centro da 

discussão era a defesa por parte de Thom do uso do determinismo e da sua profunda crítica aos autores citados, 

por se opor a ideia de uma metamorfose da ciência representada por uma mudança paradigmática. Para Thom os 

autores deveriam restabelecer o determinismo nas suas elaborações, por acreditar que renunciar o determinismo 

era deixar-se levar pelas modas teóricas da época. Prigogine estabelece um debate com Thom, para afirmar o 

contrário (PRIGOGINE, 1983).   
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disso, permite ao classificar essas agriculturas, compreender suas particularidades e 

limitações.    

Em vista disso, se necessita estabelecer como definir seu objeto, a agricultura. Para 

Mazoyer e Roudart (2010, p. 71) a agricultura precisa ser vista como um objeto real, mas, ao 

mesmo tempo compreendida a partir do que “o observador pensa desse objeto real, o que diz 

sobre ele, constituindo um conjunto de conhecimentos abstratos” no qual se constitui o 

“verdadeiro objeto concebido, ou objeto teórico de conhecimento e de reflexão”33.  

É dito, portanto, que “a agricultura se apresenta como um conjunto de formas locais, 

variáveis no espaço e no tempo, tão diversas quanto as próprias observações” (MAZOYER e 

ROUDART, 2010, p. 71). Entretanto, passíveis de serem estratificadas em um número finito 

de tipos de agricultura em uma determinada época e em um determinado local. 

Por outro lado, a observação dessas agriculturas infere que elas mesmas constituem 

objetos complexos, compostos de objetos reais, como o meio cultivado e as unidades de 

produção em seu entorno, os quais também podem ser compreendidos enquanto objetos 

complexos e mutáveis, que por sua vez são formados por outros objetos (MAZOYER, 1992; 

MAZOYER e ROUDART, 2010). Considera-se que “as formas de agricultura observáveis 

são, portanto, objetos complexos, mutáveis, variando no tempo e no espaço” (MAZOYER, 

1992, p. 4, tradução nossa) e, passíveis de serem compreendidos a partir da abordagem 

sistêmica.  

O uso dessa abordagem para Mazoyer (1992) pressupõe delimitar uma fronteira 

teórica entre este objeto e o resto do mundo, ou seja, distingui-lo dos demais objetos que são 

de natureza semelhante, mas que são suficientemente distintos deles é, portanto classificá-los. 

Diferenciam-se as formas de agricultura em sistemas necessários para delimitar sua 

abrangência geográfica e estuda-se sua dinâmica e evolução ao longo do tempo, bem como as 

suas relações com os demais sistemas que o envolvem, ou seja, com o resto do mundo, em 

distintos momentos.  

Em termos de estrutura, o objeto complexo é composto de subsistemas hierarquizados 

e interdependentes. Esses apresentam uma organização, uma combinação de funções 

complementares, as quais asseguram a circulação interna de todos os fluxos (de matéria, 

energia, valor, etc.) e, as trocas deste sistema com o exterior (em relação de troca com um 

                                                           
33 Ou seja, como objeto real e construído pelo observador. Sugere-se que essa perspectiva apresenta elementos 

tanto estruturalistas quanto construtivistas, mesmos sendo mais vinculada a primeira vertente. Além disso, para 

Mazoyer (1992, p. 22, tradução nossa) a participação dos agricultores também é uma questão abordada, como se 

pode perceber no trecho em que afirma que “o método participativo de preparação e de operacionalização destes 

projetos de desenvolvimento é igualmente necessário a [sua] eficácia”.  
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meio ecológico e um meio econômico, social e institucional), afinal se constituem sistemas 

abertos.  

Entende-se a agricultura, portanto, como uma combinação por um lado de espécies 

(selvagens e domesticadas) em um local, mantido e explorado por unidades de produção, que 

são compostas, por outro lado, de seres humanos que desenvolvem atividades. Assim, o 

sistema agrário para dar conta desta dupla combinação - biológica e social - apresenta dois 

subsistemas, o ecossistema cultivado e o sistema social, que configuram os subsistemas que o 

compõem.  

Os ecossistemas cultivados são produtos históricos dos ecossistemas originais e das 

transformações que ocorreram tanto nos sistemas agrários passados como no atual. Desse 

modo, são renovados pelo funcionamento dos sistemas agrários atuais (MAZOYER, 1992). 

Além disso, são constituídos de subsistemas (hortas, terras lavráveis, pastagens, florestas), 

que são manejados de maneira distinta, os quais cumprem a função de suprir tanto as 

necessidades dos seres humanos quanto dos animais. Esse subsistema se decompõe nas 

denominadas terras lavráveis que por sua vez são constituídas por glebas que apresentam 

várias parcelas. Do mesmo modo o sistema de criação é composto por subsistemas que variam 

conforme o rebanho de cada espécie, no qual esses mesmos rebanhos podem ser compostos de 

lotes que representam seus respectivos subsistemas (MAZOYER e ROUDART, 2010).  

A renovação dos ecossistemas cultivados é realizada pelo seu funcionamento, que é 

composto por distintas funções, quais sejam:  

 
(...) função de desmatamento e de contenção de vegetação selvagem (derrubada-

queimada, aração manual ou com arado, escarificação, tratamento para eliminar 

ervas invasoras...); função de renovação da fertilidade (pousio de longa duração 

estrume, dejeções animais, adubos minerais...); condução dos cultivos (rotações, 

itinerários técnicos, operações culturais...) e condução técnica dos rebanhos 

(reprodução, calendários forrageiros...) etc. (MAZOYER e ROUDART, 2010, p. 

73). 

 

Assim, são essas funções que promovem a circulação da matéria e energia, além disso, 

é por meio delas que ocorre a circulação externa com os demais ecossistemas presentes no 

entorno. O ecossistema cultivado também se constitui um sistema aberto e, portanto, realiza 

trocas com os demais ecossistemas, muitas vezes longínquos. Essa característica, por sua vez, 

é um elemento que impede o estudo e a compreensão de um sistema agrário de maneira 

isolada, pois ele se influencia pelas trocas presentes nesse meio. 

Entende-se o ecossistema cultivado, conforme, Mazoyer (1992) como um todo 

indissociável que pode dar sua fisionomia a um sistema agrário, entretanto, enquanto recurso 
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renovável esse subsistema se relaciona com a exploração dos agricultores, na medida em que 

se utilizam da fertilidade34 do ecossistema para suprir suas necessidades. Essa exploração se 

realiza a partir de distintas práticas que dependem dos meios de produção que dispõe e, de 

uma organização econômica e social, particular. Desse modo, o outro lado do sistema agrário 

é representado pelo sistema social ou sistema técnico, econômico e social, composto por  

 
(...) homens e mulheres (força de trabalho, conhecimento e savoir-faire), meios 

inertes (instrumentos e equipamentos produtivos) e de matéria viva (plantas 

cultivadas e animais domésticos) que dispõe a população agrícola para desenvolver 

as atividades de renovação e de exploração da fertilidade do ecossistema cultivado, a 

fim de satisfazer direta (por autoconsumo) ou indiretamente (por trocas) suas 

próprias necessidades (MAZOYER e ROUDART, 2010, p. 73). 

 

Assim, para Mazoyer (1992) esses recursos humanos e materiais e, estas atividades 

produtivas são organizadas em unidades de produção. Essas por sua vez, podem ser 

distinguidas a partir de uma perspectiva técnica e econômica – o sistema de produção – e por 

meio do plano social – a categoria social. O sistema de produção, de maneira simplificada, 

pode ser compreendido como uma combinação entre as atividades produtivas e os meios de 

produção presentes na unidade. Por outro lado, a categoria social é representada pela maneira 

como a mão de obra está organizada, pelo conjunto de regras estabelecidos pelo agricultor e 

pelo seu acesso à terra, além do tamanho dessa área.  

O sistema social, portanto se constitui para Mazoyer e Roudart (2010, p. 74, grifo do 

autor) “como uma combinação particular de um número limitado de tipos de 

estabelecimentos, definidos técnica, econômica e socialmente”. Além disso, assim como o 

ecossistema cultivado essa estrutura é uma herança do passado, com um funcionamento que 

pode ser modificado de ano em ano. Compreender essas modificações é fundamental para 

identificar as estratégias realizadas pelos estabelecimentos para garantir essas renovações. A 

partir dessas modificações que se pode dizer que alguns estabelecimentos progridem ou 

regridem e podem desaparecer. Essas tendências refletem, em síntese, a capacidade desses 

estabelecimentos de adquirirem novos meios de produção e de desenvolver novas atividades.  

O sistema social pode, por outro lado, se renovar sem mudanças nítidas por um longo 

período, caso seja uma situação vantajosa será denominada de estabilidade do contrário será 

considerada uma situação de estagnação. Dessas dinâmicas dos estabelecimentos resulta o 

desenvolvimento de um sistema agrário, assim, segundo Mazoyer e Roudart (2010, p.75)  

 

                                                           
34 A fertilidade no contexto da Teoria dos Sistemas Agrários não se restringe apenas a fertilidade do solo e 

engloba a fertilidade do ecosssistema. 
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Costumamos dizer que há desenvolvimento geral quando todos os tipos de 

estabelecimentos agrícolas progridem, adquirindo novos meios de produção, 

desenvolvendo suas atividades, aumentando suas dimensões econômicas e seus 

resultados. O desenvolvimento é desigual quando certos estabelecimentos 

progridem muito mais rapidamente que outros. No entanto, ele é contraditório 

quando certos estabelecimentos progridem enquanto outros estão em crise e 

regridem. A crise de um sistema agrário é considerada geral quando todos os tipos 

de estabelecimentos regridem e tendem a desaparecer.  

Em certos casos, os estabelecimentos agrícolas que progridem podem adotar novos 

meios de produção, desenvolver novas práticas e novos sistemas de cultivo e de 

criação e, portanto, engendrar um novo ecossistema cultivado: assim emerge um 

novo sistema agrário. Chama-se de revolução agrícola essa mudança no sistema 

agrário. 

 

A versão completa do uso desse aparato teórico e metodológico organizada por 

Mazoyer e Roudart (2010) apresenta um estudo profundo, oriundo da experiência de ambos 

os pesquisadores, sobre as distintas transformações que os sistemas agrários passaram ao 

longo da história e, as respectivas revoluções agrícolas, produto dessas transformações. A 

contribuição dessas elaborações é fundamental para a compreensão das formas de agriculturas 

que constituem um determinado local, para que seja possível a formulação de projetos e 

políticas de desenvolvimento rural e agrícola.  Da mesma forma, incorpora uma maneira de 

olhar a agricultura a partir da sua complexidade e, principalmente, do seu movimento. 

Diferentemente da crença estabelecida após a Revolução Verde de que há uma 

homogeneidade entre os agricultores, essa ferramenta demonstra o contrário, que existem 

distintas formas e tipos de agriculturas espalhadas por todo mundo e, compreendê-las é 

imprescindível.  

Contudo, Mazoyer e Roudart (1997) salientam que somente a teoria não é suficiente 

para uma análise concreta das transformações de uma agricultura, nem para estabelecer 

propostas adequadas de desenvolvimento. Para isso, a teoria deve estar armada de métodos 

relevantes de análise e formulação de projetos e políticas. Por outro lado, a Teoria dos 

Sistemas Agrários não pretende ser compreendida como um conjunto de conhecimentos já 

pré-concebidos no qual a orientação seja apenas aplicar em meio real os conceitos teóricos, é, 

portanto por isso que os autores afirmam que “a teoria não é um dogma” (MAZOYER e 

ROUDART, 1997, p. 595; MAZOYER e ROUDART, 2010, p. 77).   

 

4.2 ANÁLISE-DIAGNÓSTICO DOS SISTEMAS AGRÁRIOS 

  

A problemática da ineficácia dos projetos e políticas de desenvolvimento rural e 

agrícola foi um dos principais temas dos debates realizados desde o final da década de 1970, 

retomado sucintamente no capítulo anterior desse estudo. As discussões geradas naquele 
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período convergiram para a necessidade do diagnóstico profundo das realidades agrárias, nas 

quais os agricultores estavam inseridos, tanto para a formulação de políticas ou projetos de 

desenvolvimento (TREBULL e DUFUMIER, 1983; JOUVE, 1984). 

No contexto da pesquisa-desenvolvimento, o diagnóstico representa um dos principais 

passos para o reconhecimento da realidade. Conforme Jouve e Clouet (1984) para poder 

realizar as perguntas certas qualquer processo de pesquisa e desenvolvimento necessita iniciar 

a partir de uma análise da organização social e das sociedades rurais, ou seja, pelo diagnóstico 

de seus sistemas agrários. Assim, o diagnóstico torna-se uma condição prévia da atividade de 

pesquisa e desenvolvimento.  

Presente nessas discussões e, sobretudo, nas pesquisas e projetos a campo, Marc 

Dufumier a partir de 1977 se junta a INA-PG, após anos de experiência em projetos de 

desenvolvimento em países do Terceiro Mundo (Madagascar, Venezuela e Laos) e, se dedica 

principalmente as questões que envolviam a formulação, desenvolvimento, implementação e 

avaliação de projetos e políticas de desenvolvimento agrícola e rural (DUFUMIER, 2007). 

Em conjunto com demais pesquisadores, envolvidos no contexto da pesquisa-

desenvolvimento, entende que os numerosos fracassos dessas políticas e projetos eram 

oriundos da ignorância em relação às realidades agrárias. Para Dufumier (1985) o primeiro 

erro refere-se a proposição de intervenções sem o conhecimento da complexidade dos 

sistemas de produção presentes no nível das explorações agrícolas, por outro lado, a 

negligencia dos objetivos socioeconômicos dos agricultores, ou seja, das suas estratégias. É 

imprescindível, portanto, compreender as práticas, sua evolução e sua racionalidade 

socioeconômica. 

Contudo, para o autor o papel dos projetos de desenvolvimento em zonas particulares, 

como no caso da América Latina bem como em outros países do terceiro mundo envolviam 

elementos mais complexos. Nesses contextos, para o autor era necessário garantir a proteção 

dos preços relativos nas fronteiras e conduzir a evolução da propriedade da terra num sentido 

mais igualitário. Para Dufumier35 (2007, p. 621, tradução nossa) “o fato é que a atenção dada 

à “engenharia de projetos” muitas vezes tendia, na época, a obscurecer a importância das 

                                                           
35 As elaborações do autor são produto da sua experiência em projetos de desenvolvimento rural, principalmente, 

em países do terceiro mundo visando orientar os profissionais que trabalham nesses contextos. Em suas 

pesquisas, a partir do diagnóstico das realidades agrárias apresenta uma profunda preocupação sobre a 

conjuntura no qual essas agriculturas estavam inseridas, seus estudos demonstram, portanto, uma situação 

problemática, sobretudo, para os camponeses. Conforme o autor, esses vinham sendo excluídos dos processos 

produtivos, entende, portanto que “(...) a proteção da agricultura dos países mais pobres é hoje uma condição 

absolutamente necessária para que o campesinato do terceiro mundo possa interromper o movimento atual de 

descapitalização e tentar, ao contrário, reequipar as suas unidades produtivas” (DUFUMIER, 2010, p. 33). 
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políticas fundiárias e ainda mais das políticas macroeconômicas sobre as transformações da 

agricultura e do futuro dos camponeses”.  

Nesse contexto, Dufumier (2010) sistematiza uma metodologia de análise-diagnóstico 

utilizada pela Cátedra de Agricultura Comparada INA-PG, denominada Análise Diagnóstico 

dos Sistemas Agrários (ADSA), elaborada para ser desenvolvida, fundamentalmente, em 

países do terceiro mundo, “cujos complexos problemas agrícolas, normalmente associados a 

técnicas pouco usuais em relação aos padrões ocidentais e a grandes dificuldades de 

intervenção do poder público, tornam a elaboração de projetos de desenvolvimento uma tarefa 

extremamente difícil” (SILVA NETO, 2007, p. 34).  

Conforme Cochet (2011a) o uso da ADSA se espalhou para outras instituições de 

ensino superior, tanto na França36 como no exterior (México, Brasil, Equador, Senegal, 

Vietnã, Laos, etc.), além de ser publicada por algumas organizações internacionais, como a 

FAO. No Brasil, vem sendo desenvolvido desde a década de 1980 universidade, sendo 

algumas delas: Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul 

(UNIJUI)37, Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)38, Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul(UFRGS)39, Universidade Federal da Bahia (UFBA)40 . Em que pese a relação 

com a FAO no país, foi utilizada sistematicamente a partir de 1995 pelo Projeto de 

Cooperação Técnica com o INCRA, voltado “para a elaboração de diagnósticos para 

diferentes microrregiões do país, centrados na análise de assentamentos de Reforma Agrária, 

a partir dos quais foram apresentadas diretrizes para o desenvolvimento rural local” 

(GARCIA FILHO, 1999), além de ser incorporada no Projeto Lumiar e aplicada em cursos de 

formação aos agentes envolvidos nesses projetos. Nos últimos anos vem sendo utilizada, de 

maneira adaptada, nas experiências realizadas no Programa de Ates de Santa Catarina e do 

Rio Grande do Sul (FIALHO et al., 2017). 

Atualmente, no contexto francês, conforme Dufumier (2007, p. 623, tradução nossa) 

os demais estudos realizados pelo CIRAD, INRA e Agro Paris Tech, continuam a se dedicar 

para qualificar o método, em uma perspectiva de que os próprios especialistas em 

desenvolvimento possam realizar as análises-diagnósticos dos sistemas agrários “que lhe 

permitam identificar e caracterizar as condições ecológicas, técnicas e socioeconômicas que 

                                                           
36 Como, por exemplo, no Institut des régions chaudes (IRC) em Montpellier e na École supérieure 

d'agrodéveloppement international (ISTOM). 
37 Desenvolvido no Departamento de Estudos Agrários e Programa de Pós-Graduação em desenvolvimento. 
38 Realizados pelo Departamento de Educação Agrícola e Extensão Rural (DEAER) e pelo Programa de Pós-

Graduação em Extensão Rural. Atualmente aplicado em projetos de extensão vinculados a Reforma Agrária, em 

parceria com o INCRA.  
39 Realizados no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural. 
40 No Programa de Pós-Graduação em geografia e no Grupo de Pesquisa Agricultura Familiar/CNPQ/UFBA. 
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são a origem da diversidade e da complexidade de sistemas de produção agrícola e que 

presidem a sua evolução nas regiões rurais”. 

 

4.2.1 Princípios da Análise Diagnóstico dos Sistemas Agrários 

 

As formulações sistematizadas por Dufumier (2010) têm servido de orientação para 

inúmeros projetos e políticas de desenvolvimento. Objetiva-se com ela, como já foi dito, obter 

o conhecimento e compreensão rigorosa acerca dos processos de desenvolvimento rural nos 

quais se pretende intervir. Para tanto, 

  

tem por objetivo principal identificar e classificar hierarquicamente os elementos de 

toda natureza (agroecológicos, técnicos, socioeconômicos...) que mais condicionam 

a evolução dos sistemas de produção e compreender como eles interferem 

concretamente nas transformações da agricultura (DUFUMIER, 2010, p. 58). 

 

Assim, a partir do levantamento desses elementos será possível orientar as ações 

pretendidas e identificar as tendências do desenvolvimento agrícola, onde residem as 

limitações e potencialidades que interferem no contexto dos distintos atores. Por outro lado, 

trata-se de compreender as práticas dos agricultores e, sobretudo as razões pelas quais são 

realizadas, para que seja possível “prever as condições sob as quais eles eventualmente 

poderiam modificar o seu comportamento” (DUFUMIER, 2010, p.58). 

Além disso, segundo Dufumier (2010, p. 59) a ADSA representa um “prognóstico com 

indicadores capazes de esclarecer as perspectivas, o cenário futuro”, que possibilitará a 

formulação de hipóteses acerca da evolução e transformação dessas variáveis.  

O autor chama atenção para os casos em que distintas modalidades de análise-

diagnóstico coletam um número demasiado grande de informações, que muitas vezes se 

mostram insuficientes para compreender de fato a realidade. Essa problemática oriunda do 

caráter disciplinar dos profissionais inseridos nesses projetos deve ser modificada para uma 

perspectiva integradora em que se estabeleça “rapidamente de um quadro não exaustivo, mas 

holístico da situação agrária” (DUFUMIER, 2010, p. 59). 

Para atender essas necessidades a ADSA apresenta alguns princípios, o primeiro deles 

privilegia uma análise progressiva da realidade, a fim de apreender os fenômenos ali 

presentes. A orientação é que se inicie em um nível global, seja ele um país, estado, região, 

etc., e se avance gradativamente até chegar às unidades de produção. Em cada uma dessas 
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etapas será levantada uma série de informações as quais serão confrontadas em cada passo 

seguinte, para que ao final sejam tecidas as interpretações.  

Os passos progressivos deverão caminhar junto à percepção e retomada de uma 

evolução histórica, será, portanto, a partir dessa análise histórica que se revelará as dinâmicas 

passadas e suas respectivas contradições, para que seja possível projetar tendências futuras. 

Assim, conforme Dufumier (2010, p.60) 

 
A análise histórica deve permitir que se identifiquem as relações de causalidade na 

cronologia das transformações sociais e das mudanças técnicas, sabendo-se que as 

causas, necessariamente, precedem os efeitos. Convém mostrar como os fatos de 

natureza muito diversa podem encadear-se logicamente, uns aos outros, resultando 

numa profunda transformação das realidades agrárias. A partir daí torna-se possível 

intervir nas situações agrárias concretas, com conhecimento de causa, desde que se 

conheçam as origens e as causas reais da sua existência. 

 

A ADSA por ser orientada pela Teoria dos Sistemas Agrários privilegia a 

identificação, compreensão e interpretação das transformações dessas agriculturas. Do mesmo 

modo, compreende a agricultura como um objeto sistêmico, complexo e aberto, o que 

promove a necessidade de análise dessas situações agrárias também complexas. Ainda que 

Mazoyer e Dufumier não explicitem a definição do que entendem por complexidade41, 

Dufumier (2010, p. 61) entende que o caráter complexo se constitui na interação de 

fenômenos “(...) de ordem ecológica, técnica, socioeconômica, cultural e política”, para tanto, 

a importância deve ser dadas as relações ao invés de uma compreensão isolada de cada um 

dos fenômenos. 

Do contrário às metodologias tradicionais em que se privilegia as informações 

quantitativas das regiões, aqui há uma ressalva em sua aplicação, sobretudo em relação a 

ferramenta da média aritmética, para Dufumier (2010) essas podem mascarar os fenômenos e 

muitas vezes retratar uma realidade que nem sequer existe. A questão reside em enfatizar as 

diferenças, para que não se caia em generalizações onde os agricultores e o espaço no qual 

estão inseridos, sejam compreendidos como um todo homogêneo. É, portanto, recomendado o 

uso da tipologia em todos os níveis de análise a partir de variáveis que possam explicar a 

causa dessas distinções.   

 

 

 

 

                                                           
41 Interpretação baseada nos textos aqui utilizados.  
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4.2.2 Passos da análise-diagnóstico, escalas e conceitos sistêmicos  

 

O procedimento da ADSA inicia a partir do momento em que se estabelece o nível de 

análise que se quer atingir, determinados conforme o objetivo da análise-diagnóstico, aqui, 

portanto, a escala a ser trabalhada não é rígida e pode ser adequada no decorrer do estudo. 

Desse modo, podem iniciar desde o contexto internacional, passando pelo nacional, regional, 

zonas homogêneas, até chegar à unidade de produção. 

No que se refere a análise do contexto internacional, é importante compreender o 

mercado mundial no qual a agricultura está inserida, o principal para Dufumier (2010, p.68) é 

estabelecer “(...) quais são os fatores mais determinantes na formação dos preços dos produtos 

agrícolas e dos meios de produção necessários à agricultura, no mercado internacional, bem 

como prever suas prováveis tendências”. Além disso, analisar o contexto internacional 

pressupõe avaliar o nível de concorrência entre os agricultores das regiões, para evitar sua 

inclusão em concorrências prejudiciais.  

Por sua vez, a análise do contexto nacional, em geral, deve localizar o lugar que a 

agricultura ocupa na economia do país, analisar suas relações com os demais setores e os 

impactos gerados ao meio ambiente. No que diz respeito a análise-diagnóstico da região 

pretende-se identificar, descrever e localizar os grandes modos de exploração e de 

beneficiamento dos ecossistemas, identificar e localizar as transformações e, sobretudo os 

elementos que possibilitaram esses processos. Isto é, retomar a trajetória histórica da 

agricultura para compreender as relações ali presentes e identificar quais os principais 

elementos responsáveis pelas diferenciações entre os agricultores e as zonas homogêneas. 

Além disso, estabelecer como a agricultura está conformada atualmente e, identificar suas 

limitações e potencialidades.   

Segundo Dufumier (2010, p. 74) da análise regional se espera obter uma estratificação 

em zonas consideradas relativamente homogêneas “do ponto de vista das grandes 

transformações da agricultura”. Entretanto, essas também apresentam diferenciações no seu 

interior relativas tanto as condições ecológicas quanto as condições socioeconômicas. Desse 

modo, o passo seguinte é realizar uma análise-diagnóstico dessas zonas. Para Dufumier (2010, 

p. 74) nesse nível, objetiva-se “compreender a disposição dos diferentes tipos de terrenos 

propícios à agricultura no espaço de atuação de cada comunidade, bem como verificar se as 

diversas categorias de produtores praticam (ou não) diferentes sistemas de produção 

agrícola”.  Assim, são repetidos os estudos realizados nas regiões, agora, em nível de zona 

homogênea.  
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O ideal é que sejam realizadas leituras das paisagens e entrevistas com agricultores 

mais completas para identificar as formas de uso desse espaço, as potencialidades ecológicas, 

os tipos de uso e posse da terra. Por outro lado é fundamental distinguir as categorias dos 

agricultores para que se identifiquem as condições socioeconômicas desiguais.  Os recursos 

disponíveis em cada unidade de exploração determinarão, de certo modo, o estabelecimento 

de um tipo de sistema de produção e seu respectivo manejo. Contudo, “essa atenção especial 

aos meios de trabalho e condições materiais de existência não chega, evidentemente, a refletir 

nenhum desprezo pelas crenças religiosas, tampouco pelos valores culturais das categoriais 

sociais em questão” (DUFUMIER, 2010, p. 79). 

Essas informações evidenciam os processos de diferenciação promovidos naquelas 

zonas, conforme Dufumier (2010, p. 75) “podem-se distinguir, em geral, diferentes trajetórias 

de evolução”. Assim, para identificar e caracterizar os sistemas de produção existentes no 

interior de um sistema agrário é indispensável para Cochet (2011a) examinar as condições de 

acesso que cada categoria social apresenta. Frequentemente, essas condições de acesso 

contribuem significativamente para esclarecer as escolhas dos agricultores e, portanto, 

explicar certos aspectos da combinação produtiva. Desse modo, os sistemas de produção 

aplicados pelos agricultores de uma região não devem ser apreendidos sem perceber a 

estrutura complexa das relações sociais nas quais eles são exercidos. A fim de compreender 

tais diferenciações, são realizadas nesse nível duas tipologias, de produtores e de sistemas de 

produção.   

A tipologia dos produtores possibilitará agrupá-los conforme as categorias sociais 

presentes naquele espaço, enquanto a tipologia de sistemas de produção será realizada, em 

geral, conforme critérios já localizados na tipologia anterior, por meio da identificação de 

elementos que diferenciam e aproximam os sistemas de produção. Nessa perspectiva, as 

unidades agrupadas em um tipo de sistema de produção devem apresentar uma racionalidade 

semelhante relacionada aos meios de produção, ao funcionamento e a combinação de 

produções.  

Autores (NEUMANN, 2004; NEUMANN e FIALHO; 2009) propõe ainda uma 

tipologia de estabelecimentos anterior aos sistemas de produção para melhor compreender o 

espaço rural. Estratifica-se, portanto, os estabelecimentos conforme a sua dinâmica e a 

utilização do espaço no qual está inserido. Aqui são incluídos tanto os estabelecimentos 

agrícolas como os não-agrícolas, após, segue-se para a tipologia somente das unidades que 

apresentam atividades agrícolas. 
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Por fim, no último passo da análise-diagnóstico pretende-se compreender 

profundamente os sistemas de produção, portanto, convém realizar o estudo das práticas em 

nível de unidade de produção. Assim, deve-se fundamentalmente, identificar e apreender o 

funcionamento em termos globais da unidade de produção, ou seja, as relações entre os 

elementos que a compõe. Do mesmo modo, será retomada a evolução da unidade e os 

elementos que possibilitaram a sua permanência e reprodução. Essas análises servirão para 

evidenciar as potencialidades e limitações que os agricultores enfrentam nesse nível de 

análise. Os objetivos são, portanto, segundo Dufumier (2010, p. 83)  

 
identificar e hierarquizar os principais problemas técnicos e econômicos com os 

quais se confronta cada uma das categorias de produtores. Ela visa notadamente a 

precisar bem as dificuldades que os agricultores experimentam para satisfazer 

melhor os seus interesses respectivos a partir dos recursos disponíveis. 

 

Aqui serão aprofundados os estudos dos sistemas de produção identificados, no nível 

anterior, presentes nas zonas homogêneas nas quais está sendo realizado o estudo. Os sistemas 

de produção em nível das unidades de exploração podem ser definidos 

 
como a combinação (no espaço e no tempo) dos recursos disponíveis e das próprias 

produções: vegetais e animais. Ele pode ser assim concebido como uma combinação 

mais ou menos coerente de diversos subsistemas produtivos:  

- os sistemas de cultivo, definidos com base nas parcelas ou grupos de parcelas 

trabalhados de maneira homogênea, segundo os mesmo itinerários técnicos e 

sucessões de culturas; 

- os sistemas de criação definidos com base nos rebanhos ou parte deles; 

- os sistemas de transformação, na “fazenda”, dos produtos agrícolas: debulha dos 

grãos, fabricação de cerveja de bananas, fabricação de manteiga e queijos de 

fazenda, etc. (DUFUMIER, 2010, p. 85) 

 

Cochet e Devienne (2006) chamam atenção para as limitações do uso restrito do 

conceito de sistema de produção somente para uma unidade de produção, os autores entendem 

que se acaba perdendo a compreensão e apreensão da dinâmica mais geral, restringindo as 

proposições técnicas para cada agricultor. Nessa perspectiva o conceito de sistema de 

produção deve ser aplicado sobre um conjunto de unidades de produção que apresentem 

características semelhantes em termos de recursos e que sejam possíveis de serem 

comparados. Desse modo, o sistema de produção representa uma construção intelectual, ou 

seja, um modelo, a fim de compreender a origem, funcionamento e perspectivas futuras de um 

tipo de exploração agrícola, presente em um dado sistema agrário.  O desafio para Cochet 

(2011a) é, portanto, compreender a dinâmica de um sistema agrário, a evolução dos sistemas 

de produção que o compõem, e seu futuro. 
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Em relação a complexidade dos sistemas de produção dificilmente o seu estudo 

permite trabalhar com um conjunto numeroso de unidades de produção, assim, se propõe o 

uso de amostras dirigidas. Conforme Dufumier (2010) cada uma das unidades escolhidas 

representa o arquétipo do sistema de produção no qual estão inseridas.  A questão é englobar 

os casos representativos, mas além deles “convém notar que o estudo de casos extremos ou 

marginais pode vir a ser de uma grande utilidade; não raro, a explicação de suas 

particularidades permite compreender melhor as situações mais correntes” (DUFUMIER, 

2010, p. 94). 

Autores como Paul et al. (1994) propõe ainda o uso de outro conceito mais abrangente 

do que esse de sistema de produção, um “metassistema, que chamamos de sistema de 

atividade42, que constitui o verdadeiro domínio de coerência das práticas e escolhas do 

agricultor, incluindo aquelas que resultam no estabelecimento do sistema de produção 

observado”43. Cochet (2011a) pondera que o uso desse conceito pode ser promissor para 

compreender a pluriatividade44, ainda que essa não seja uma característica nova para os 

agricultores. Dufumier (2006), do mesmo modo, apresenta a possibilidade de se trabalhar com 

o sistema de atividade em alguns casos, entretanto, defende que sejam utilizados ainda os 

demais conceitos representativos dos subsistemas, como o sistema de cultivo e de criação, 

para levar em conta o modo como a natureza sazonal e aleatória da agricultura impõe 

restrições específicas as demais atividades. Para Dufumier (2006) e Cochet (2011a) a questão 

é avaliar o contexto no qual se está estudando para perceber qual o melhor conceito a ser 

utilizado. Assim, tudo que se refere ao sistema de atividade e que possa contribuir para 

explicar o porquê e como os processos produtivos são constituídos na agricultura devem ser 

observados atentamente. Nesses casos, conforme os autores, o sistema de produção pode ser 

então concebido como um subsistema dos sistemas de atividades. 

A análise-diagnóstico da unidade de produção inclui outros conceitos, como é o caso 

do sistema de cultivo. Para Sebillotte (1982 apud DUFUMIER, 2010, p. 87) esse representa 

um 

 

                                                           
42 Para uma revisão do conceito ver Gasselin, Vaillant e Bathfield (2014). 
43 Para os autores, portanto, era “necessário reconhecer que as estratégias familiares, além de ir além da mera 

atividade agrícola, só podem ser entendidas à luz de estratégias mais amplas”. Essas percepções foram 

elaboradas a partir de estudos das complexas agriculturas caribenhas. 
44 É importante explicitar de qual pluriatividade se está falando, distinguir, conforme Dufumier (2006), por um 

lado os casos em que a pluriatividade é um recurso para agricultores que apresentam rendas agrícolas muito 

abaixo do limite de sobrevivência – há uma situação de complemento de renda para sobreviver e talvez um 

processo de relativa proletarização -, e, em outro caso a pluriatividade pode ser reflexo da modificação da 

disponibilidade de tempo para as atividades agrícolas quando há outras oportunidades promissoras de trabalho. 
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Conjunto de modalidades técnicas executadas em parcelas tratadas de maneira 

idêntica. Cada sistema de cultivo se define: 

- pela natureza das culturas e sua ordem de sucessão; 

- pelos itinerários técnicos aplicados a essas diferentes culturas, inclusive a definição 

das variedades das culturas escolhidas. 

Numa mesma unidade de produção agrícolas, caracterizada por seu sistema de 

produção, podem ser encontrados um ou mais sistemas de cultivo. 

  

Para Cochet (2011a, p. 56, tradução nossa) o conceito apresentado por Sebillotte 

constitui uma perspectiva mais técnica, no qual se aplica “não a uma cultura, mas a uma 

parcela (ou conjunto de parcelas) cultivada de alguma forma pelo agricultor”. Nesse caso o 

importante é identificar o papel do cultivo nas parcelas, além das associações realizadas, 

como é o caso dos consórcios e, avaliar os efeitos residuais gerados pelas sucessões de 

culturas. Por outro lado, deve-se também estudar um segundo subsistema, o sistema de 

criação. Esse representa conforme Landais (1994, p. 20) “um conjunto de elementos em 

interação dinâmica organizada pelo homem para valorizar recursos por meio de animais 

domésticos para obter várias produções (leite, carne, couros e peles, trabalho, estrume, etc.) 

ou para outros fins”. O conjunto de técnicas utilizadas nesses subsistemas é representado pelo 

itinerário técnico definido por Sebillotte (1974, p. 8) como as “combinações lógicas e 

ordenadas de técnicas que permitem controlar o ambiente e derivar uma determinada 

produção a partir dele”.  

Segundo Dufumier (2010, p. 99) o estudo é finalizado “pelo exame das modalidades 

de alocação dos recursos disponíveis na unidade produtiva entre os diversos sistemas de 

cultivo, de criação e de primeira transformação dos produtos”. Para tanto, utiliza-se o método 

do Valor Agregado45, para compreender dois aspectos, quais sejam: a geração de valor para 

coletividade, a partir da contribuição de cada um dos sistemas de produção e, identificar a 

renda gerada para o agricultor, após a distribuição entre os demais agentes envolvidos no 

processo produtivo. Após as avaliações econômicas, conforme Silva Neto (2007, p. 40) é 

possível definir proposições “de ação técnica, organizacional, gerencial e de políticas públicas 

para o desenvolvimento dos diferentes tipos de unidades de produção, bem como estratégias 

de intervenção no processo de desenvolvimento local”. 

Percebe-se, que a análise-diagnóstico dos sistemas agrários envolve várias escalas, as 

quais, por sua vez se utilizam de determinados conceitos como instrumentos de compreensão, 

esses elementos são apresentados no Quadro 1. 

 

                                                           
45 Para compreensão do método no quadro da ADSA ver Lima et al. (2001), Garcia Filho (1999) e Silva Neto 

(2016). 
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Quadro  1 - Escalas de análise e os respectivos conceitos propostos pela ADSA. 

Conceito 

  Sistema Agrário 

 

Sistema de 

Produção/ sistema 

de atividade 

 

Sistema de cultivo/ 

sistema de criação 
  

Objeto/escala de 

análise 
Parcela/rebanho Exploração agrícola Comunidade/região/país 

Tipo de análise 
Agro-ecológico 

(biotécnico) 

Agro-

socioeconômico  

Agro-geográfico e 

socioeconômico  
Fonte: Cochet (2011a, p. 59). 

 

No Quadro 1, estão ilustradas as escalas de análise e os respectivos conceitos 

adequados a cada uma delas, que foram abordados anteriormente. Nesse sentido, a ADSA 

desenvolvida pela agricultura comparada propõe um uso telescópico46 nesses três níveis de 

análise, contempla-se dessa forma uma abordagem do complexo, no qual se parte dos níveis 

mais gerais para o particular. Assim, a parcela e o rebanho serão compreendidos em nível das 

práticas representado pelo itinerário técnico, a unidade de produção em nível da integração 

entre distintos sistemas de cultivo e de criação, que conformam o sistema de produção e, por 

fim, a região ou uma escala mais ampla, como o país, em nível de sistema agrário. É, 

portanto, a interdependência entre essas distintas escalas que possibilitarão a compreensão da 

dinâmica do sistema agrário. Desse modo, a perspectiva aqui apresentada, no qual se vincula 

o presente estudo, se contrapõe a compreensão de que os problemas podem ser “apreendidos e 

ainda mais solucionados em uma única escala de análise” (COCHET, 2011a, p. 59, tradução 

nossa), como o são os que se baseiam “em inferências indutivas” (SILVA NETO, 2007, p. 

37).  

Entretanto, para autores vinculados a agricultura comparada (COCHET, DEVIENNE 

e DUFUMIER, 2006; COCHET, 2011; 2011a) o conceito de sistemas agrários e a ADSA 

vivem um “refluxo da abordagem” após trinta anos da criação do SAD47. Elencam algumas 

questões que podem contribuir ao menor uso da abordagem, como: a) o fato de ser 

considerado um conceito exigente pela complexidade e abrangência, em relação a 

combinação de escalas e relações de distintas esferas (técnica e social); b) limitações na sua 

aplicação em função das estruturas monodisciplinares das instituições de ensino e pesquisa; c) 

                                                           
46 Para Cochet (2011a) remete a mudança de escala, que representa um caminho de “ida e vinda” de um nível 

para outro, imposto pela observação e, revelado pelo campo.  
47 Vide, segundo Cochet (2011a) a mudança do nome do antigo Departamento de Sistemas Agrários e 

Desenvolvimento (SAD) para Departamento de Ciências para a Ação e Desenvolvimento (SAD). 
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sistemas agrários “mais abertos” em função da intensificação da globalização48; d) dificuldade 

de delimitar algumas agriculturas, como aquelas dependentes de migrações sazonais e 

plurianuais (em relação ao espaço)49; e, f) aceleração das modificações tanto dos elementos 

dos sistemas quanto das suas interações. 

Conforme Cochet (2011; 2011a), esses elementos, sobretudo, os últimos que se 

acentuaram nas últimas décadas, exigem adaptações tanto das ferramentas quanto dos 

conceitos utilizados. Desse modo, salienta que o fundamental para a compreensão dessas 

novas dinâmicas é a análise processual da realidade, ou seja, é o processo que deve ser 

investigado, em todos os seus componentes espaciais e temporais. Entende que cada um dos 

espaços e períodos são partes de um conjunto e de uma dinâmica dada, e é essa dinâmica 

interna que possibilita caracterizar, em última instância o sistema agrário em movimento.  

Nessa perspectiva, se a concepção de sistemas agrários pretende identificar, em 

grandes linhas, a dinâmica e as transformações das agriculturas, ela própria está sempre em 

movimento. Sua estrutura e funcionamento requerem, portanto, para ser apreendidos e 

compreendidos, a definição de um estado no qual o sistema se encontra em um dado 

momento histórico. Em outras palavras, significa projetar esse estado para identificar as 

interações e os mecanismos fundamentais que permitem a sua existência e, sua caracterização. 

Trata-se, portanto, de tentar perceber e compreender o movimento, e identificar as condições 

de sua permanência ou as limitações presentes. Por fim, Cochet (2011a, p. 63, tradução nossa) 

questiona se 

  
(...) o retorno do “local”, da “paisagem” e do “território” nas abordagens ambientais, 

a necessidade crescente de uma compreensão global dos problemas e o caráter 

indissociável da “tecnologia” e do “social”, não impõe colocar uma atenção 

particular nessa escala de análise e apreender o todo para compreender as partes? 

 

Por outro lado, no que tange as reflexões metodológicas, contribuições de Silva Neto 

(2007) podem servir de complementação e fundamentação em termos teórico e 

epistemológico ao relacionar os princípios da ADSA à Teoria da Complexidade50 e ao 

Realismo Crítico51. O argumento do autor reside na observação de que ainda que seja 

                                                           
48 Produção agropecuária, envolvida, inúmeras vezes, em longas cadeias de comércio. 
49 Essa situação faz com que se reconsiderem as fronteiras do sistema estudado. 
50 A Teoria da Complexidade foi considerada como um novo paradigma científico ou como uma nova aliança 

entre a ciência e a sociedade (Prigogine e Stengers, 1997). 
51 Para Bhaskar (2008) a realidade se apresenta em três esferas: a factual, o real e a empírica. A primeira 

comprende os fenômenos que não são necessariamente observáveis por meio dos sentidos, a segunda refere-se as 

propriedades mais profundas da realidade e, a última, diferentemente dos empiristas é apenas um estrato que 

contém os fenômenos que são observáveis diretamente. A ciência é estratificada em dimensão intransitiva 

(perspectiva ontológica) e transitiva (objetos que são produtos sociais da atividade humana). Conforme Silva 

Neto (2007, p. 45) a perspectiva ontológica do realismo entende que “a sociedade não se distinguiria dos objetos 
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utilizada para o estudo de situações complexas a ADSA não define de maneira sistematizada a 

noção desses termos. Além disso, entende que há uma distinção entre a ADSA e os demais 

métodos, principalmente, no que se refere a “suas características essencialmente (mas não 

exclusivamente) qualitativas, com fortes restrições ao emprego de análises estatísticas” 

(SILVA NETO, 2007, p. 34). Essas duas perspectivas seriam contempladas, por um lado, pelo 

uso das elaborações de Prigogine e Stengers (1997) sobre estruturas dissipativas e por outro, 

por meio das contribuições do Realismo Crítico bhaskariano no sentido de “propor o poder 

explicativo como o principal critério de cientificidade de uma teoria (em oposição à 

identificação das leis científicas a correlações invariáveis entre fatos, proposta pelo 

Positivismo)” (SILVA NETO, 2007, p. 35). 

As considerações de Silva Neto (2007) e dos autores vinculados a Cátedra da 

Agricultura Comparada apontam para reflexões e importantes em termos conceituais e 

metodológicos, por um lado e, por outro em relação a elementos que possam contribuir ao 

debate do uso atual da abordagem dos sistemas agrários.   

                                                                                                                                                                                     
estudados pelas ciências naturais. Isto porque, embora as estruturas sociais dependam, pelo menos em parte, do 

conhecimento que as pessoas possuem dela, este conhecimento é sempre obtido sobre uma sociedade que existe 

anteriormente a estas pessoas. Desse modo, o conhecimento não determina imediatamente a estrutura social, mas 

sim participa da sua “reprodução” (o que inclui sua eventual transformação, de forma progressiva ou não)”.  



95 
 

5 TIPOLOGIA, UMA FERRAMENTA PARA OLHAR A REALIDADE 

 

No capítulo anterior, foram citados os princípios gerais incorporados pela ADSA, 

metodologia baseada na Teoria dos Sistemas Agrários, entre esses princípios, reside aquele 

que consiste na identificação das diferenciações do espaço em estudo. É preciso evidenciar as 

heterogeneidades e, sobretudo, compreender as suas razões de ser. Essa perspectiva se 

incorpora nos passos progressivos presentes na ADSA e origina como visto a estratificação de 

zonas homogêneas, produtores e sistemas de produção. Nesse sentido, de acordo com os 

objetivos que o presente trabalho pretende alcançar, esse capítulo tratará especificamente da 

tipologia. 

As tipologias mesmo sofrendo certo refluxo nas pesquisas, principalmente, no período 

que denominamos aqui da emergência e consolidação do paradigma da ciência tradicional 

pela forte crença na superioridade de leis em detrimento dos conceitos, classificações e 

tipologias (MARRADI, 2007) foi e ainda se configura uma ferramenta fundamental para 

relacionar teoria e realidade. 

Segundo Marradi (2007) o termo tipologia em um sentido etimológico pode ser 

compreendido como uma reflexão dos tipos ou estudo dos tipos e, é utilizada enquanto 

ferramenta intelectual ou ferramenta metodológica importante desde Aristóteles até as 

ciências sociais modernas. Essa será a primeira consideração importante acerca da tipologia 

enquanto uma ferramenta intelectual que se distingue das demais ferramentas como a 

classificação e a taxonomia. 

 Assim, as diferenciações são tratadas na primeira parte do presente capítulo com o 

intuito de buscar responder se as tipologias podem ser consideradas como classificações da 

realidade? Afinal, em termos gerais, a que se propõe a tipologia? Conjuntamente, tenta-se 

localizar a tipologia nos processos de investigação, na medida em que ela responde não 

somente aos objetivos estabelecidos, mas, sobretudo, a maneira de olhar a realidade.   

Além dos contornos gerais em relação a tipologia propriamente dita, pretende-se, 

identificar como essa ferramenta metodológica emerge no contexto francês no período que 

discutiu-se no capítulo 2 dessa dissertação. Naquele momento as reflexões em termos de 

elaboração de tecnologias coerentes as necessidades dos agricultores e da percepção do 

fracasso de programas e projetos de desenvolvimento, colocam a questão da compreensão da 

realidade na ordem do dia. É no bojo dessas discussões que se populariza a construção de 

tipologias por constituir uma ferramenta essencial para orientar as pesquisas e ações em torno 

da elaboração de referências e proposições no nível do diagnóstico.  
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Assim, uma vez que se adota como base teórica-metodológica a Teoria dos Sistemas 

Agrários elaborada nesse cenário procura-se apresentar sucintamente algumas proposições de 

modelos de tipologia relacionados a diversidade da agricultura. Essas perspectivas se 

diferenciam entre si e possibilitam um exercício de comparação em relação a proposta da 

abordagem dos sistemas agrários a partir dos elementos de diferenciação incorporados em 

cada proposta.  

Cabe ressaltar que não se desconsidera os inúmeros trabalhos desenvolvidos a partir 

das tipologias relacionadas com a agricultura brasileira. Como, por exemplo, em relação a 

agricultura familiar, no qual se insere a pesquisa de Kageyama e Bergamasco (1985) ao expor 

uma importante tipologia a partir de dados do IBGE, no qual as unidades produtivas 

brasileiras são estratificadas em relação, principalmente, a força de trabalho, como maneira de 

“expressão das distintas formas de organização produtiva e de valorizar o patrimônio e/ou o 

capital” (KAGEYAMA e BERGAMASCO, 1989/1990, p. 53). Em uma mesma perspectiva o 

estudo desenvolvido pelo convênio FAO/INCRA (1994) que estratifica as unidades 

produtivas a partir do mesmo critério52. Ainda em relação as tipologias a partir dos dados 

censitários, Kageyama, Bergamasco e Oliveira (2013, p. 107)53 estratificam estabelecimentos 

agropecuários “para analisar algumas características de área, valor da produção, produtividade 

e receitas”.  

Há de se mencionar, os estudos orientados pela Teoria dos Sistemas Agrários que 

utilizaram seus respectivos procedimentos metodológicos, entre eles a tipologia, para 

compreender as dinâmicas e processos de evolução histórica e diferenciação geográfica da 

agricultura (SILVA NETO e BASSO, 2015). Entre esses, pode-se citar, o estudo 

desenvolvido por Silva Neto e Basso (2015)54 e demais colaboradores, que expõe uma 

profunda e rigorosa análise da agricultura no RS. Nessa obra, são apresentadas a formação 

histórica da agricultura gaúcha que identifica os sistemas agrários do estado, seguido de 

estudos municipais, que refletem a grande diversidade da agricultura, com a finalidade de 

elaborar orientações para promoção de políticas públicas adequadas a essa diversidade. Por 

sua vez, Miguel (2009) também utilizando a abordagem, com objetivos distintos do estudo 

                                                           
52 O uso desse tipo de variável em ambos os trabalhos visa superar a tendência frequente nas análises sobre o 

tema de atribuir um limite máximo de área ou de valor de produção à unidade familiar, associando-a, 

equivocadamente, à “pequena produção”(GUANZIROLLI e CARDIM, 2000).). Além disso, os tipos produzidos 

a partir das pesquisas da FAO/INCRA (1994) serviram de critérios orientadores para crédito, posteriormente em 

1996 no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). Mais tarde complementada 

pela variável relacionada a remuneração do trabalho (GUANZIROLLI e CARDIM, 2000). 
53 Como fonte de dados o Censo Agropecuário de 2006. 
54 Primeira edição publicada em 2005. 
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anterior, apresenta a evolução e diferenciação dos sistemas agrários demonstrando as 

particularidades presente nesse processo e nas distintas formas de agricultura do estado. 

Além desses, há ainda aqueles que utilizam das técnicas da estatística multivariada 

para a elaboração da tipologia, sob distintas orientações teóricas. Pode-se citar algumas 

pesquisas, quais sejam: tipologias relacionadas à pobreza e ruralidade (SCHNEIDER e 

WAQUIL, 2001; KUHN D., 2008; CONCHA, SCHNEIDER e WAQUIL, 2013); 

agrupamento de municípios paulistas (KAGEYAMA e LEONE, 1999); para identificar estilos 

de agricultura (CONTERATO, 2008; CONTERATO e SCHNEIDER, 2010; CONTERATO, 

WAQUIL e SCHNEIDER, 2010); uso da ADSA e ferramenta estatística para tipologia de 

espaços homogêneos (NEUMANN, 2003; HAAS, 2008); ADSA e ferramentas estatísticas 

para tipologia de agricultores e sistemas de produção (OLIVEIRA, 2000; ANDREATTA, 

2009). 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE TIPOLOGIA 

 

A construção de tipologias vem sendo um recurso utilizado em diversas áreas para, em 

geral, ordenar e sistematizar algumas conceituações de fenômenos sociais que são 

considerados complexos55. Apresenta-se, como um recurso para tornar a complexidade 

inteligível em relação aos objetivos que se quer alcançar (SILVA NETO e BASSO, 2015). E, 

se associa a capacidade de distinguir e categorizar fenômenos e ou objetos ao permitir 

organizar o pensamento acerca da realidade e sendo incorporado “na linguagem cotidiana e 

também na linguagem científica” (ROLDÁN, 1996, p. 13). 

Mas afinal, no que consiste a tipologia? Para responder essa questão, primeiramente, 

entende-se ser necessário estabelecer, de maneira genérica o que se considera por tipologia e, 

portanto, é pertinente diferenciar termos que são utilizados inúmeras vezes de maneira 

indistinta cujos quais representam processos ou operações diferentes, quais sejam: 

classificação, taxonomia e tipologia.  

Para Marradi (1990) essas operações se distinguem em relação às propriedades de 

diferenciação ou fundamentum divisionis. Nesse sentido, as classificações correspondem as 

subdivisões realizadas a partir da articulação de somente um fundamentum divisionis no qual 

o produto gerado produz uma lista de classes ou um esquema classificatório constituído de 

                                                           
55 Conforme Roldán (1996) nos estudos sociológicos alguns autores são reconhecidos por incorporar esse 

recurso em suas elaborações, como Émile Durkheim e Max Weber, entre outros. Em Marradi (2007) se apresenta 

uma discussão da importância da construção de tipologias nas ciências sociais. 
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diversas classes. Por sua vez, quando se incorporam critérios sucessivos e hierárquicos, o 

produto resultante é uma taxonomia constituída por distintos táxons. A tipologia diferencia-se 

dessas demais operações na medida em que considera dois ou mais princípios classificatórios 

que são considerados simultaneamente, sendo composta, portanto, por tipos. Assim, nas 

tipologias ao invés de um conjunto unidimensional de classes se cria “um conjunto n-

dimensional de tipos (onde n representa o número de fundamenta)” (MARRADI, 2007, p. 

12).  

Nessa perspectiva Roldán (1996, p. 13) observa que tipologia e tipo são conceitos que 

correspondem a noções que compreendem e resumem, ao mesmo tempo, “uma diversidade de 

características, situações, fenômenos ou indivíduos que compartilham algum caráter mais 

evidente ou notório e que pode ser identificado como um modelo ou protótipo diferenciado”.  

Em conformidade, para Perrot e Landais (1993) os verdadeiros tipos são produtos de 

combinações de múltiplas características que expressam a realidade de maneira simplificada, 

respeitando as principais características e possibilitando a análise do objeto em questão. Como 

define Jolliviet (1965 apud PERROT e LANDAIS 1993, p. 15, tradução nossa) a tipologia 

permite 

 

identificar os elementos significativos a serem comparados, dá-lhes significado 

numa construção global abrangente; torna os objetos comparáveis, uma vez que são 

analisados segundo as mesmas dimensões, as do espaço de seus atributos, permite 

finalmente situá-los entre si e, assim, respeitar seu particularismo 

 

Os autores propõe uma diferenciação dos tipos em relação a observação empírica e a 

racionalidade presente na sua construção. Há, assim, dois tipos fundamentais, os tipos 

extraídos e os tipos construídos. O primeiro corresponde a expressão dos dados observados, 

que se baseiam, sobretudo nas médias e características comuns que são mais aparentes e mais 

acessíveis ao pesquisador. Por outro lado, os tipos construídos são elaborados a partir de uma 

posição teórica previamente adotada. Nesse caso se da atenção as escolhas dos critérios de 

diferenciação, pois são elas que condicionam as expressões do fenômeno estudado. Para 

Perrot e Landais (1993) os tipos construídos correspondem às tipologias realizadas em torno 

da abordagem sistêmica do funcionamento das explorações. Assim, conforme Wunsch (1995) 

reside uma diferença, sobretudo, na maneira de dedução, enquanto no primeiro caso os tipos 

são deduzidos dos dados de observação no segundo os tipos são deduzidos de uma posição 

teórica.  
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Hauswirth (2013) de maneira semelhante, sugere que a questão que diferencia as 

tipologias e consequentemente seus modelos tipológicos se refere a abordagem no qual essas 

propostas são desenvolvidas. O autor distingue duas abordagens, a saber: construtivista e 

positivista. A primeira visa revelar o funcionamento dos sistemas de produção e incorpora 

instrumentos qualitativos, como a análise histórica56. Por outro lado, a abordagem positivista 

utiliza grande número de dados, os tipos produzidos não são determinados a priori a partir do 

funcionamento das explorações e, os instrumentos incorporados são em geral representados 

pelas técnicas da estatística multivariada.   

Em relação as perspectivas compreendidas no quadro da abordagem positivista o autor 

cita os trabalhos elaborados por Kostrowicki (1977). Esses por sua vez são desenvolvidos no 

quadro das discussões da geografia. Assim, ao longo da década de 1960 os pesquisadores da 

geografia discutiram sobre a necessidade da construção de instruções metodológicas 

padronizadas para os estudos tipológicos. Essas questões deram origem a Comissão de 

Tipologia Agrícola criada pela Assembleia Geral da União Geográfica Internacional durante o 

XX Congresso Internacional de Geografia em Londres no ano de 1964. Conforme exposto por 

Kostrowicki (1977) a percepção dos pesquisadores vinculados a Comissão dava ênfase ao uso 

dos métodos quantitativos pela maior confiabilidade dos dados. A problematização abordada 

se refere as tipologias intencionais, mesmo com alta qualidade às vezes superior aos métodos 

mais sofisticados (como os estatísticos) dificilmente são passíveis de comparação após certo 

período, pois a própria linha de raciocínio do pesquisador muda com o tempo 

(KOSTROWICKI, 1977). Para Kostrowicki (1977), portanto, com os métodos quantitativos é 

possível alcançar os mesmos resultados a partir de um mesmo banco de dados e variáveis. 

De maneira próxima a Hauswirth (2013), Whatmore (1994, p. 32) entende que as 

tipologias diferem, sobretudo “na relação entre observação (empírica), representação 

(experiência) e teoria (explicação)”. Essas diferenciações estabelecidas por Whatmore (1994) 

são sistematizadas em uma classificação de tipologias em relação às estruturas 

epistemológicas nas quais estão inseridas (Quadro 2). 

 

 

 

Quadro 2 - Três principais estruturas epistemológicas e as características da construção 

tipológica associadas a cada uma delas. 
 

                                                           
56 Como exemplo o autor cita as pesquisas de Landais (1998) e Girard (2006), que serão abordadas em alguma 

medida ao longo do capítulo. 
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Tipologias 
Contexto 

epistemológico 

Base para 

abstração 

Objetivo 

analítico 

primário 

Influência nas 

Políticas 

Públicas 

Abordagem 

positivista 
Positivista 

Caraterísticas 

formais e 

morfológicas 

(área explorada, 

trabalho, etc.) 

Ordenar as 

observações 

empíricas 

Influente 

devido a: 

a) autoridade 

do método 

“científico” 

b) 

replicabilidade 

técnica 

Abordagem 

relacional 
Realista 

Relações causais e 

estruturais  

(grau de 

mercantilização 

dos processos 

produtivos etc.) 

Desenvolvimento 

teórico  

(explicar os 

processos causais) 

Influência 

restringida por 

a) 

“ilegitimidade” 

concedida ao 

raciocínio 

explicativo 

b) falta de 

critérios / 

métodos 

padronizados 

Abordagem 

“interpretativa” 

(análise de 

discurso e 

experiências) 

Hermenêutico 

Discursos 

Interpretativos / 

Representacionais 

(por exemplo, 

identidade própria 

em relação aos 

outros) 

Desenvolvimento 

teórico 

(explicar os 

processos 

comportamentais) 

Marginalizada 

devido a 

a) desafio ao 

método 

“científico” 

b) problemas 

de utilização 

técnica 
Fonte: Whatmore (1994, p. 33). 

 

Assim, para a Whatmore (1994, p. 32) as tipologias pela perspectiva positivista 

incorporam as características morfológicas observadas em relação a uma determina unidade 

de análise, “independentemente de um ponto de referencia teórico ou conceitual explícito”.  

Por sua vez tipologias presentes no quadro da abordagem realista objetivam identificar 

“padrões coerentes de relações econômicas e sociais entre o objeto de estudo e seu contexto 

estrutural, produzindo uma tipologia estrutural ou “relacional”” (WHATMORE, 1994, p. 32). 

Em termos de adoção para os processos de elaboração de políticas públicas, Whatmore (1993) 

salienta que essas tipologias relacionais dificilmente são privilegiadas, principalmente, por 

necessitar de informações que não estão presentes nas estatísticas oficiais e incluir trabalhos a 

campo. A última estrutura, que corresponde a perspectiva hermenêutica, vem sendo 

estabelecida no campo de pesquisa das ciências sociais e “centra-se no papel dos atores 

humanos em dar sentido ao mundo em que habitam e agir com base nesses significados, e na 
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incorporação desses processos subjetivos nos termos de qualquer análise de padrões de 

comportamento ou relacionamentos” (WHATMORE, 1994, p. 34). 

Essas diferenciações abordadas revelam de certa forma o pano de fundo no qual as 

tipologias se inserem. E explicitam o caráter articulado da construção tipológica (ROLDÁN, 

1996) na medida em que ocupam um lugar intermediário entre a teoria57 e a realidade. 

Em relação ao julgamento dos modelos tipológicos, para Marradi (1990) e Roldán 

(1996, p. 14) a questão que está colocada não se refere a avaliações baseadas em juízo de 

valor (ferramentas boas ou ruins) e sim em relação “a adequação desses instrumentos aos 

problemas da investigação tratada e aos objetivos que se pretende alcançar”, afinal, como 

salienta Veiga (1995, p. 19) “sendo instrumentos de análise, as tipologias variam conforme os 

diferentes objetivos das pesquisas”. Assim, para Roldán (1996, p. 14) faz-se necessário que os 

modelos tipológicos apresentem hipóteses de conteúdo que sejam referenciadas teoricamente, 

essas enquanto “uma entidade linguística de conteúdos e com sentido, um juízo que afirma ou 

nega um tipo de relação entre um modelo e uma realidade concreta elegida”. 

Por fim, em geral pode se considerar em concordância com Roldán (1996, p. 10) que 

“a construção de tipologias satisfaz a necessidade de classificar ou estruturar e, em geral, 

resumir em um conjunto reduzido e significativo de categorias ou tipos os indivíduos, grupos, 

instituições, sociedades ou qualquer outra unidade de análise que é objeto de estudo”. De 

modo que na seção que segue serão abordadas algumas propostas de construção de tipologia, 

em especial, aquelas que reivindicam uma abordagem sistêmica para compreensão da 

agricultura, no contexto francês, por se tratar do contexto no qual emerge a ADSA.  

 

5.2 PROPOSIÇÕES DE TIPOLOGIAS NO CONTEXTO FRANCÊS: O MODELO DA 

ADSA EM COMPARAÇÃO 

 

Segundo alguns autores (CHOCHET e DEVIENNE, 2006; COCHET, 2011a) após a 

década de 1960 as pesquisas relacionadas ao desenvolvimento agrícola utilizaram métodos de 

tipologia a fim de compreender a agricultura francesa.  Esse recurso emerge nesse contexto no 

bojo das problematizações, abordadas nos capítulos anteriores.  

Essa perspectiva se contrapôs aquela na qual a diversidade da agricultura era vista 

como empecilho para uma modernização rápida das explorações agrícolas (PERROT e 

LANDAIS, 1993). Desse modo, conforme Perrot e Landais (1993, p. 14, tradução nossa) 

                                                           
57 Consideram-se teorias enquanto formulações orientadas por determinados paradigmas e ou abordagens. 
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salientam a diversidade começa a ser vista “como uma das riquezas da agricultura, como um 

sinal de sua adaptabilidade, e a manutenção dessa diversidade é cada vez mais referida como 

um objetivo em si”. 

Conjuntamente as reflexões em torno do “objetivo de explicar porque todos os 

agricultores de uma mesma região não reagem da mesma maneira a recomendação técnica, a 

inovação” (COCHET, 2011a, p. 113, tradução nossa) representam o contexto no qual a 

ferramenta da tipologia começa a ser considerada fundamental no processo de análise-

diagnóstico. Assim, “com essa consciência foram desenvolvidos métodos para apreender essa 

diversidade sem cair em um particularismo paralisante” (PERROT, 1990, p. 53, tradução 

nossa). 

Para Perrot (1990, p. 53, tradução nossa) “a tipologia constitui um modelo da 

diversidade das explorações que permite orientar a pesquisa de referências técnico-

econômicas ao se apoiar sobre o estudo da complexidade do funcionamento dos sistemas de 

produção” sendo assim, se constitui como uma ferramenta metodológica que possibilita 

integrar o serviço de orientação aos agricultores. A tipologia, segundo Dufumier (1990, p. 70) 

deve “evidenciar as diferenças observadas nas trajetórias de evolução e dar conta da 

diversidade de critérios de gestão levados em consideração pelos agricultores no 

funcionamento dos respectivos sistemas de produção”.  

Assim, conforme Brossier e Petit (1977, p. 31, tradução nossa) falar em tipologias “é, 

portanto pensar que convém distinguir no interior de uma população as explorações agrícolas 

de tipos diferentes”. Além disso, segundo Perrot (1990, p. 53, tradução nossa) no âmbito do 

desenvolvimento agrícola a tipologia pode contribuir ao 

  
- fornecer uma imagem da atividade agrícola local ou regional, no uso para tomadas 

de decisão, nas múltiplas operações de desenvolvimento; 

- servir de quadro nas análises de grupo; 

- manter um papel central em uma abordagem de orientações individuais aos 

agricultores. 

 

Assim, conforme Landais, Deffontaines e Benoit (1988) o interesse pela construção de 

tipologias por parte dos atores envolvidos no desenvolvimento agrícola, daquele período, se 

justifica pela sua capacidade de orientar e estruturar as pesquisas em torno de referências 

relacionadas a agricultura francesa, no nível de diagnóstico e de apoio técnico-econômico aos 

agricultores.  Desse modo, as tipologias devem ser operacionais para contribuir com a ação 

desses profissionais e do Estado, ou seja, devem constituir uma ferramenta para o 

desenvolvimento agrícola (PERROT, 1990). 
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Tais métodos começam a ser discutidos e formulados no âmbito das instituições 

vinculadas ao desenvolvimento agrícola, como o INRA e, instituições de pesquisa como o 

INA-PG. Conforme Landais (1996) e Landais (1998) no INA-PG, inicialmente se elaborou 

uma proposta baseada no conceito de funcionamento de exploração, desenvolvido entre os 

anos de 1975 e 1985, sobretudo, por Alain Capillon. Para Perrot (1990) essa proposição 

metodológica pode ser considerada ainda como a formulação de tipologias de trajetórias. 

Nessa perspectiva as explorações agrícolas de uma determinada região estudada são 

estratificadas a partir de critérios, como de idade do “chefe” da família e tamanho da área da 

exploração. Os tipos são assim reunidos em metaclasses que vão reagrupando as explorações 

consideradas homogêneas conforme os critérios definidos e, sobretudo, quanto as escolhas da 

produção – natureza e intensidade – e dos seus determinantes – humanos, psíquicos ou 

econômicos.  A partir desses elementos são conformados os tipos de funcionamento sobre as 

trajetórias que foram sendo reconhecidas (PERROT, 1990). Capillon e Manichon (1979, 

apud Wunsch, 1995, p. 62) propõem, portanto, “que cada tipo seja definido por suas 

estratégias de produção, que se expressam fundamentalmente nas combinações de atividades 

de produção”. 

Landais (1996) chama atenção que na proposta de Alain Capillon, a dimensão 

histórica possui um papel central, pois esses tipos representam trajetórias de evolução que 

refletem a história e a lógica de sua diferenciação no último período. Todas essas informações 

recolhidas a partir de enquetes. Ainda segundo o autor, a perspectiva de Alain Capillon se 

apresentou como uma alternativa popular na França, entretanto, para Landais (1996, p. 11, 

tradução nossa, grifo nosso) muitos estudos baseados nessa metodologia pouco tem a ver com 

a proposta original de Alain Capillon, na medida em que 

 
a escolha das variáveis pesquisadas raramente se baseia na teoria do funcionamento 

de exploração agrícola ( que merece ser adaptado às situações estudadas, 

especialmente em países estrangeiros); as trajetórias de diferentes tipos de 

explorações nem sempre são reconstituídas; o processamento dos dados é 

frequentemente delegado a análises estatísticas multivariadas que funcionam "às 

cegas". 

 

Por sua vez, a equipe INRA-SAD / ENSSAA propõe uma metodologia de tipologia no 

qual o conceito central, consiste no projeto de longo prazo do agricultor (BROSSIER e 

PETIT, 1977). Assim, para Brossier e Petit (1977, p. 31, tradução nossa) é necessário 

compreender que “a ação dos agricultores varia em função das representações da sua situação 

(passado) e do seu projeto (futuro)”, o projeto para os autores abrange o ambiente no qual o 

agricultor está inserido e o caráter adaptativo do comportamento humano. Desse modo, 
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identificar e conhecer a natureza do projeto do agricultor e a avaliação da situação no qual ele 

está inserido contribui para “explicar as decisões tomadas e permite, portanto, a construção de 

uma tipologia que de conta da dinâmica de evolução das explorações” (BROSSIER e PETIT, 

1977, p. 31, tradução nossa). 

Para Brossier e Petit (1977) no projeto de longo prazo estão presentes os objetivos e 

planos de ação do agricultor e, essas questões influenciam as decisões tomadas por ele em 

relação as mudanças em termos de financiamento, investimento e, as técnicas de manejo 

aplicadas. É, portanto, responsável pela evolução do próprio sistema de produção. Contudo, 

para os autores o projeto depende do sistema de valores do agricultor e, sobretudo, “de sua 

situação, ou seja, a sua relação com todo o seu ambiente (família, exploração, fornecedores, 

clientes, colegas...). A situação é, portanto, um conjunto de restrições às quais o agricultor 

está sujeito ou acredita que está” (BROSSIER e PETIR, 1977, p. 33, tradução nossa).  

Assim, todos esses elementos são levados em consideração para compreender o 

comportamento econômico dos agricultores e, sua respectiva diferenciação. Estabelece-se 

uma tipologia de projetos e situações (LANDAIS, DEFFONTAINES E BENOIT, 1988).  

Para Perrot (1990) nessa abordagem é dada ênfase na situação familiar o que contribui 

com o avanço de Osty (1978) sobre o conceito de sistema família-propriedade. Perrot (1990) 

ainda argumenta que a dificuldade apresentada nessa metodologia de identificar o projeto do 

agricultor levou ao desenvolvimento da proposta de Roybin e Cristofini (1985 apud 

LANDAIS, DEFFONTAINES e BENOIT, 1988). 

Para Landais, Deffontaines e Benoit (1988) essa proposta de tipologia se vincula a 

perspectiva dos métodos desenvolvidos sobre o funcionamento de explorações agrícolas que 

se ancora sobre o conceito de sistema de práticas (CRISTOFINI et al., 1978)58. Entende-se, 

assim, que “é na integração das múltiplas práticas implementadas que se expressa a 

especificidade que caracteriza o sistema considerado em seu funcionamento” (LANDAIS, 

DEFFONTAINES e BENOIT, 1988, p. 147, tradução nossa, grifo nosso).  

Nesses estudos desenvolvidos por pesquisadores do SAD (Cristofini et al., 1978) os 

indicadores relacionados ao funcionamento dos sistemas de produção, em especial, nos 

sistemas de criação, são privilegiados. Assim, se distingue os tipos de funcionamento a partir 

da identificação e descrição dos sistemas de práticas exercidos pelos agricultores, agrupando-

                                                           
58 Cristofini et al. (1978) na pesquisa para compreender sistemas de criação de uma região, se utilizam das 

práticas utilizadas pelos criadores enquanto critério de distinção e como chave para a análise. A prática é 

compreendida pelos autores como “uma atitude geral do criador para com seu rebanho e território, como uma 

forma de agir globalmente” (CRISTOFINI et al, 1978, p. 93, tradução nossa). 
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os conforme as distintas lógicas de funcionamento identificadas. Apresentando-se a 

diversidade dos sistemas de produção a partir dessa distinção.  

Essa metodologia aplicada na escala de pequenas regiões utiliza entrevistas 

aprofundadas sobre o funcionamento e dinâmica das explorações agrícolas59. No que se refere 

ao tratamento dos dados, esse é realizado manualmente pelos pesquisadores (LANDAIS, 

DEFFONTAINES e BENOIT, 1988; LANDAIS, 1996).  

Por fim, geram-se filières d'évolution no qual esses tipos são ordenados. Para Landais 

(1996), a perspectiva de filières d'évolution se aproxima daquela proposta por Alain Capillon 

ao retomar e expressar as trajetórias. (CRISTOFINI et al., 1978; CRISTOFINI, ROYBIN e 

EBAIX, 1994). Wünsch (1995, p. 63) observa que em comparação, o método proposto por 

Alain Capillon é inverso ao de Cristofini, na medida em que inicialmente “elaboram-se os 

tipos de funcionamento, privilegiando o nível estratégico, e depois são analisadas as práticas, 

sua variabilidade no interior de cada tipo”.  

Uma quarta perspectiva metodológica quanto ao procedimento da tipologia, é 

representada pelas formulações de Perrot (1990), Perrot e Landais (1993a, segundo texto)60. 

Nessa proposta, os autores pretendem priorizar as informações já existentes, dando ênfase nas 

informações dos especialistas, produzindo, portanto, tipologias baseadas nos conhecimentos 

desses atores e não nas informações coletadas em cada uma das explorações agrícolas, como 

afirma Perrot (1990, p. 55) “na abordagem que propomos, a escolha das variáveis torna-se 

objeto de pesquisas, que não são mais realizadas com agricultores, mas com informantes 

privilegiados que são seus interlocutores habituais” o procedimento, portanto, “consiste em 

não mais realizar pesquisas nas explorações agrícolas, mas avaliar o que já está disponível 

localmente para apreender a diversidade”. 

Por sua vez, propõe um método de nuvens dinâmicas para a análise dos dados e 

extração dos tipos. Desse modo, realizam a agregação dessas explorações agrícolas a partir de 

um coeficiente de semelhança calculado e ajustado a partir das informações dos especialistas, 

em uma sequência iterativa, ou seja, com avaliação contínua desses atores. Assim, as 

explorações agrícolas vão sendo continuamente agregadas em torno de polos suficientemente 

semelhantes.  

                                                           
59 Em relação a escala, os autores (CRISTOFINI, ROYBIN e EBAIX,  1994) apresentam uma adaptação 

metodológica, no qual a escala corresponde aos cantons (divisões administrativas) onde se propôs a construção 

prévia da tipologia de cantons, a fim de reduzir o número de casos a serem estudados, e então desenvolver uma 

tipologia de propriedades para cada tipo de canton . A tipologia deve servir, portanto, ao desenvolvimento 

regional dos cantons. 
60 Método construído a partir das pesquisas realizadas em colaboração entre INRA-SAD e Institut de l’élevage 

(PERROT, 1990; LANDAIS, 1996). 
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Essa proposta metodológica se apresenta como uma contraposição as metodologias 

abordadas anteriormente, Perrot (1990) entende que essas apresentam características 

incompatíveis com os objetivos necessários de serem alcançados pela tipologia naquele 

momento, entende desse modo, que as entrevistas realizadas eram demoradas, que utilizavam 

amostras pequenas e não necessariamente representativas e, ainda compreendiam áreas 

geográficas muito limitadas. A proposta de Perrot (1990) ao dar ênfase aos especialistas se 

contrapõe tanto as metodologias estritamente intencionais quanto aquelas puramente 

estatísticas (LANDAIS, 1996).  

Contudo, para Landais (1996) as metodologias desenvolvidas por Perrot (1990) e 

Cristofini (CRISTOFINI, ROYBIN e EBAIX, 1994) são inspiradas na proposta de Alain 

Capillon na medida em que são derivadas do conceito sistêmico de funcionamento da 

exploração agrícola. Entre eles pode-se ainda incluir as elaborações de Brossier e Petit (1977), 

que serviram de ponto de partida para Cristofini.  

Para Wünsch (1995, p. 62 e p. 64) a diferença entre esses métodos reside, 

fundamentalmente, sobre “a natureza dos dados a recolher e na maneira como estes são 

tratados” e entende que na “construção de cada tipo, o modelo de funcionamento, é deduzido 

a partir da comparação do funcionamento das unidades individuais” a partir do: a) 

funcionamento e trajetória (CAPILLON e MANICHON, 1979, apud WUNSCH, 1995); b) 

situação e projeto do agricultor (BROSSIER e PETIT, 1977); c) sistemas de práticas; e d) 

informação dos especialistas (PERROT, 1990; PERROT e LANDAIS, 1993a).  

Por outro lado, Cochet (2011a) problematiza esses modelos tipológicos que 

compreendem o sistema de produção condicionado aos objetivos e projetos do agricultor61. 

Para o autor, a entrada por esses critérios na identificação da diversidade pode ocasionar 

alguns problemas. Apresenta, portanto, o seguinte questionamento: “todos os agricultores que 

desejam instalar seus filhos – como tipicamente um projeto de longo prazo ou um objetivo 

claramente expresso – colocariam em prática, para atender esse objetivo, o mesmo sistema de 

produção? (COCHET, 2011a, p. 114, tradução nossa)” Ou ainda, o objetivo, por exemplo, de 

tirar férias direciona as escolhas do agricultor?  

A questão para Cochet (2011a, p. 114, tradução nossa) consiste que tais critérios não 

determinam “por si só, nem mesmo parcialmente, a combinação dos fatores de produção e das 

próprias atividades da exploração”. Com isso, o autor compreende que os objetivos, projetos e 

desejos do agricultor emergem das características da exploração agrícola que tornam possível 

                                                           
61 O autor se refere principalmente as formulações de Alain Capillon, Brossier e Petit (1977) e Jouve (1986). 
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essas expressões, para o autor as propostas metodológicas das tipologias abordadas 

anteriormente, em geral, invertem causas e consequências. 

Bergeret e Dufumier (2002) apontam que é importante evidenciar os interesses dos 

agricultores, uma vez que é absurdo realizar proposições opostas a esses interesses e, 

principalmente aos recursos que esses agricultores dispõem. Cabe ressaltar, contudo, que os 

autores optam por utilizar interesses ao invés de objetivos por compreender que ao falar 

somente em objetivos corre-se o risco de  

 
[...] se satisfazer com vagas declarações de intenções, algumas das quais podem 

estar em conformidade com os pesquisadores que depois projetam os objetivos dos 

agricultores que não são realmente deles. O uso da noção de interesse nos obriga a 

verificar objetivamente quais são os elementos materiais que condicionam 

concretamente as diferenças de interesses (BERGERET e DUFUMIER, 2002, p. 

337). 

 

Essas perspectivas, relacionadas a agricultura comparada compreende a tipologia no 

quadro da ADSA de maneira distinta as demais. Primeiramente, ao entender que o processo 

produtivo adotado pelos agricultores não é realizado isoladamente. Isto é, considera-se que os 

agricultores estão envolvidos em relações sociais que de certo modo condicionam tanto o tipo 

de produção praticado quanto as técnicas produtivas adotadas nas explorações. Por sua vez, 

entende-se que tais técnicas são adotadas a partir da disponibilidade de recursos necessários 

ao seu desenvolvimento, em geral, que compreendem a relação capital/trabalho. Assim, todos 

esses elementos elencados vão distinguir, em um primeiro nível, os tipos de produtores 

agrícolas na análise-diagnóstico, antes mesmo de se refletir sobre os sistemas de produção 

exercidos pelos agricultores (DUFUMIER, 1990).  

Em que pese o estabelecimento dos critérios para realizar as tipologias, na perspectiva 

da ADSA, esses não podem ser restringir as informações internas das explorações agrícolas, 

torna-se necessário relacionar essas informações com as condições econômicas de cada tipo 

de agricultor, na medida em que irá interferir nas diversas formas de produção. E, mais que 

isso é necessário identificar e compreender as condições gerais que estão no em torno das 

explorações agrícolas (DUFUMIER, 1990). Para tanto, se propõe o levantamento dessas 

informações em um quadro espacial e temporal mais abrangente, a partir da análise histórica, 

ao recuperar por um lado a dinâmica intergeracional “que construiu a evolução diferencial das 

trajetórias e dos sistemas e, por outro, o da diferenciação geográfica dos sistemas agrários” 

(COCHET, 2011a, p. 117, tradução nossa). 

Todas essas questões vão sendo incorporadas de maneira sucessiva nos passos 

progressivos propostos por essa abordagem e possibilitam a formulação de hipóteses 
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preliminares sobre os principais elementos que interferem na diferenciação e diversidade das 

explorações agrícolas (DUFUMIER, 2010). Assim,  

 
portanto, parece-nos que é a identificação desses mecanismos de diferenciação e 

dessas trajetórias que é mais capaz de permitir uma identificação efetiva e cognitiva 

dos sistemas de produção existentes em uma região, muito além de tal e tal critério 

considerado "discriminatório" ou de tal ou tal "objetivo" declarado (COCHET, 

2011a, p. 116, tradução nossa). 

 

Desse modo, na perspectiva da ADSA as demais propostas de tipologia centram de 

certo modo, as análises na escala do individuo e, ainda que seja uma maneira de apreender 

uma parte da diversidade em nível microrregional apresenta limitações para compreender a 

diversidade de maneira mais abrangente. Isto é, entende-se que a diversidade da agricultura 

não se reduz apenas a “variedade de olhares sobre a agricultura, portanto, não se limita a 

diversidade resultante da livre escolha dos atores e das representações que podem explicar ou 

justificar essas escolhas” (COCHET, 2011a, p. 117, tradução nossa). 

Para o autor o método, presente na perspectiva da agricultura comparada, permite 

destacar as distintas trajetórias e explicar, os mecanismos responsáveis por essas 

diferenciações. Além disso, a partir das ferramentas incorporadas no decorrer da metodologia 

são explicitadas as relações existentes entre os tipos de explorações agrícolas e ressaltados os 

distintos impactos sobre os ecossistemas explorados em relação ao funcionamento dos 

sistemas de produção. Todos esses elementos permitem que se configure um quadro de 

tipologias que considere informações mais amplas (COCHET, 2011a). 

Assim, ainda que haja uma convergência em termos da necessidade de compreender a 

diversidade no arcabouço da abordagem sistêmica, há uma diferenciação quanto aos 

elementos que possibilitam as explicações e identificações dessas diferenças. Por um lado, as 

tipologias orientadas pela ADSA buscam identificar as unidades de produção a partir das 

categorias sociais dos agricultores e dos seus sistemas de produção, além de incorporar essas 

diferenciações em um nível de análise mais abrangente, procurando compreender 

conjuntamente a dinâmica do sistema agrário no qual essas unidades estão presentes. Por sua 

vez, as demais tipologias citadas no presente capítulo se centram muito mais na identificação 

das práticas dos agricultores que corresponde a ênfase na ação dos agricultores no âmbito das 

unidades de produção.  

O que se quer demonstrar é que seja uma compreensão baseada nas estruturas 

epistemológicas (WHATMORE, 1994) ou sob uma perspectiva dos paradigmas subjacentes 

(HAUSWIRTH, 2013) a tipologia enquanto ferramenta metodológica que responde a um 

objetivo se orienta, principalmente, pelas perspectivas tomadas em relação ao objeto em 
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questão, em ultima instância, será esse modo de compreensão que conduzirá a forma como o 

modelo será elaborado.  
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6 TIPOLOGIA BASEADA NO CONCEITO DE SISTEMAS AGRÁRIOS: 

ADAPTAÇÕES CONCEITUAIS E METODOLÓGICAS 

 

O debate em torno da temática relacionada a tipologia, como visto, vem sendo 

incorporado cada vez mais nas perspectivas relacionadas a agricultura, principalmente aquelas 

vinculadas a questões de desenvolvimento. As questões abordadas no capítulo precedente 

delimitam o que se entende por tipologia e, serão a base para as análises presentes aqui. 

Desse modo, com o intuito de mapear e identificar como o modelo tipológico vem 

sendo elaborado em trabalhos orientados pela Teoria dos Sistemas Agrários e, sua proposta 

metodológica, ADSA, se elabora um estado do conhecimento a partir das dissertações e teses 

produzidas no Brasil extraídas do Banco de Teses da Capes (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior)62 sistema online oficializado. Assim, em um 

primeiro momento o presente capítulo tratará como foram selecionados tais trabalhos e 

baseados em quais critérios esses foram analisados. 

Vale mencionar que além de mapear as produções, se propõe a partir desse estado do 

conhecimento revelar os instrumentos utilizados, as adaptações conceituais, a incorporação de 

abordagens teóricas distintas e, as avaliações dos autores em relação à construção da 

tipologia. Esses sãos os objetivos da seção 6.2 que aborda as pesquisas no qual se utiliza 

ADSA e as tipologias mistas, como por exemplo, as que incorporam a abordagem dos estilos 

de agricultura e as técnicas da estatística multivariada. Sugere-se que esses elementos possam 

enriquecer o debate relacionado às tipologias baseadas na ADSA e contribuir com reflexões 

metodológicas acerca dessa temática. 

 

6.1 SISTEMAS AGRÁRIOS: A INCORPORAÇÃO DO CONCEITO NAS 

DISSERTAÇÕES E TESES BRASILEIRAS 

 

Em geral, o estado da arte se constitui em um tipo de pesquisa de caráter 

bibliográfico, que objetiva mapear produções acadêmicas a fim de “responder que aspectos e 

dimensões vêm sendo destacados e privilegiados em diferentes épocas e lugares, de que 

formas e em que condições têm sido produzidas certas dissertações de mestrado, teses de 

doutorado, publicações em periódicos e comunicações em anais de congressos e de 

seminários” (FERREIRA, N., 2002, p. 258). Para Romanowski e Ens (2006, p. 39) 

                                                           
62 Disponível em: <http://bancodeteses.capes.gov.br/>. 
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podem significar uma contribuição importante na constituição do campo teórico de 

uma área de conhecimento, pois procuram identificar os aportes significativos da 

construção da teoria e prática pedagógica, apontar as restrições sobre o campo em 

que se move a pesquisa, as suas lacunas de disseminação, identificar experiências 

inovadoras investigadas que apontem alternativas de solução para os problemas da 

prática e reconhecer as contribuições da pesquisa na constituição de propostas na 

área focalizada. 

 

Conforme exposto por Romanowski e Ens (2006) os estudos denominados estado da 

arte compreendem amplos setores das produções acadêmicas. Nessa perspectiva aqui se 

realiza o que se pode denominar de estado do conhecimento na medida em que se aborda 

“apenas um setor das publicações sobre o tema estudado” (ROMANOWSKI e ENS, 2006, p. 

40). 

Com o intuito de apreender essas produções acadêmicas utilizou-se o Banco de Teses 

da Capes, banco de dados oficial que compreende as dissertações e teses brasileiras. Assim, 

em uma primeira etapa foram extraídos os trabalhos do sistema de buscas a partir da inclusão 

do conceito de sistemas agrários. O uso desse critério tem intenção de identificar, portanto, as 

pesquisas em que os procedimentos utilizados se baseiam no conceito de sistemas agrários. 

Esse mapeamento identificou registros de 125 trabalhos63 entre dissertações e teses, desde 

1996 até 2018. 

 

Tabela 1 - Número de registros com o uso do conceito "sistemas agrários". 

Tipo de produção Registros Arquivos encontrados 

Dissertações 92 73 

Teses 33 26 

Total 125 99 

Fonte: Banco de Teses e Dissertações da CAPES. 

 

Entretanto, conforme a Tabela 1 no que se refere as dissertações, dos 92 registros 

presentes no Banco da CAPES somente 73 arquivos foram encontrados e, das teses somente 

26 arquivos, o que corresponde a um total de 99 trabalhos extraídos. Em um segundo 

momento esses trabalhos foram analisados a partir da leitura parcial dos seguintes itens: 

resumo, introdução, objetivos, metodologia e conclusão. Essa segunda análise possibilitou a 

exclusão de 14 trabalhos que não utilizaram nem a Teoria dos Sistemas Agrários e, nem sua 

                                                           
63 Excluídos registros repetidos. 
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respectiva metodologia, ADSA. Assim, foram retidas 64 dissertações e 21 teses distribuídas 

em 21 universidades. Cabe destacar, como evidencia o Gráfico 1 as duas instituições que mais 

apresentam trabalhos referentes a essa abordagem, UFRGS e UNIJUI. As demais apresentam 

menos de dez registros. 

 

Gráfico  1 -Distribuição nas universidades brasileiras dos trabalhos que utilizam os "sistemas 

agrários". 

 

 

Fonte: Banco de Teses e Dissertações da CAPES. 

 

 

Contudo, visto que o objetivo da elaboração do presente estado do conhecimento é 

compreender como vem sendo utilizada e realizada a tipologia orientada pela Teoria dos 

Sistemas Agrários, optou-se por realizar uma nova exclusão dos trabalhos nos quais a 

tipologia não foi realizada. A partir da análise dos critérios já mencionados foram excluídos 

19 trabalhos, sendo 13 dissertações e seis teses. Esses utilizaram a Teoria dos Sistemas 

Agrários e, conjuntamente a sua proposta metodológica (ADSA) de maneira adaptada. Isto é, 
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as ferramentas utilizadas dessa metodologia envolveram, em geral, somente a análise histórica 

dos sistemas agrários e ou análise econômica de determinado sistema de produção, já 

previamente selecionado. 

 

Gráfico  2 - Distribuição nas universidades brasileiras dos trabalhos que realizaram tipologias 

a partir da ADSA. 

 

 

Fonte: Banco de Teses e Dissertações da CAPES. 

 

Como exposto no Gráfico 2 os 66 trabalhos retidos após essa última classificação 

foram distribuídas em 15 universidades, entre elas, UFRGS e UNIJUI com maior número de 

trabalhos, desenvolvidos nos programas de pós-graduação de desenvolvimento rural e 

desenvolvimento regional, respectivamente. Percebe-se, portanto, o destaque da região sul 

com um total de 42 trabalhos (UFRGS, UNIJUI, UFSM, FURG e UFSC).  

Entre os critérios analisados, os objetivos foram sistematizados da seguinte forma: 

ADSA para analisar e compreender processo/fenômeno, ADSA para analisar e compreender 

políticas públicas, ADSA com recorte de atividade produtiva e ADSA de uma região (Gráfico 

3). 
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Gráfico 3 - Sistematização dos trabalhos em relação ao objetivo geral. 

 

 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 

Essa classificação teve intuito de compreender em qual contexto a ADSA e, 

especialmente a tipologia, está sendo incorporada, na medida em que a ADSA visa uma 

análise-diagnóstico de determinado local para distintos fins “com objetivos específicos os 

mais diversos, que vão desde estudos puramente acadêmicos até a definição de intervenções 

para a promoção do desenvolvimento” (SILVA NETO e BASSO, 2015, p. 25).  

Desse modo, se destacam os estudos em que a ADSA foi incorporada como meio para 

análise-diagnóstico de uma região, que corresponde a 50% dos trabalhos analisados, como por 

exemplo, os estudos: de Bolter (2009) em Roque Gonzales, RS; de Melz (2009) em Iporã do 

Oeste, SC; de Haas (2008) na região de abrangência do Conselho Regional de 

Desenvolvimento (COREDE) – Missões, RS; de Alende (2006) na fronteira oeste do RS. 

 Em segundo, com 32% as pesquisas que incluíram a ADSA para analisar e 

compreender determinado sistema ou atividade produtiva praticada por grupos de agricultores 

em distintas regiões de estudo. Como exemplo, podem-se citar alguns trabalhos de: Cajado 

(2013) sobre pesca artesanal em Itapipoca, CE; Gehke (2010) sobre a meliponicultura no vale 

do Rio Rolante, RS; Vieira da Silva (2013) sobre o extrativismo do pinhão em São Francisco 
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de Paula, RS; Andreatta (2009) sobre a bovinocultura de corte do RS; Severo C. (2008) sobre 

a pesca artesanal em Praia de Pinheira, SC. 

Por outro lado, aqueles que utilizaram a ADSA como meio para compreender 

determinados processos ou fenômenos em curso nas regiões em estudo correspondem a 9%. 

Como exemplo, Mósena (2008) quando utiliza a ADSA para avaliar a influência do fenômeno 

da arenização sobre as transformações nos sistemas de produção de São Francisco de Assis, 

RS. Do mesmo modo, Britto (2004) para compreender a relação do processo de êxodo do 

campo em relação a região metropolitana de Salvador (BA) ou ainda como Lima (2005) para 

analisar o processo de conversão agroecológica no município de Ipê no RS.  

Os trabalhos classificados como ADSA para analisar e compreender políticas públicas 

também corresponde a 9% do total analisado. Incluído nesses casos, por exemplo, a pesquisa 

de Silva J. (2014) que analisa o Programa Garantia-Safra a partir da análise-diagnóstico de um 

assentamento em Ocara, CE. Outro caso é o trabalho desenvolvido por Santos P. (2009) para 

compreender os efeitos do Programa Nacional de Crédito Fundiário nos beneficiários 

localizados em Inhacorá, RS. 

 

6.2 FERRAMENTAS EM QUESTÃO: TIPOLOGIA ANÁLISE DIAGNÓSTICO DOS 

SISTEMAS AGRÁRIOS E TIPOLOGIAS MISTAS 

  

Em relação à elaboração das tipologias, foram analisados quais trabalhos construíram 

os modelos tipológicos somente a partir dos instrumentos orientados pela ADSA e, quais 

incorporaram demais ferramentas. Essas análises foram realizadas a partir das metodologias 

apresentadas nessas pesquisas e, foram divididas nos seguintes grupos: a) ADSA; b) ADSA 

em conjunto com estilos de agricultura; e c) ADSA em conjunto com estatística multivariada 

(Tabela 2).  

 

Tabela 2 - Classificação dos trabalhos quanto a ferramenta tipológica. 

Tipos de produções 
ADSA + estilos de 

agricultura 
ADSA  

ADSA + estatística 

multivariada 

 

Dissertações 1 47 3  

Teses 0 12 3  

Total 1 59 6  

Fonte: Autora. 
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A distinção dessas pesquisas a partir desses grupos busca evidenciar e diferir os casos 

em que as tipologias foram realizadas a partir dos procedimentos orientados pela ADSA 

daqueles que se definiu como tipologias mistas, uma vez que incorporam demais 

instrumentos para a identificação dos tipos. Contudo, há de se mencionar que o presente 

estado do conhecimento, busca não somente “identificar a produção, mas analisá-la, 

categorizá-la e revelar os múltiplos enfoques e perspectivas” (ROMANOWSKI e ENS, 2006, 

p. 39). E, é nessa concepção que se discute essas formas tipológicas, busca-se, portanto, além 

de identificar como vêm sendo realizada as tipologias compreender as adequações propostas 

pelos autores, em função da natureza dos seus distintos objetos e objetivos. 

Desse modo, os aspectos analisados e demonstrados nas seções que seguem se 

referem, em específico, a como essas tipologias foram conformadas. Dar-se-á ênfase, nas 

seguintes questões: instrumentos utilizados, adaptações conceituais, inclusão de abordagens 

teóricas distintas e, quando for pertinente, avaliações dos autores em relação à construção da 

tipologia. Além dessas questões, cabe destacar certas decisões para a condução da discussão 

que segue.  

O grupo tipologia ADSA compreende a maior parte desses trabalhos (89%). Nesse 

grupo estão presentes as pesquisas que se orientam fundamentalmente pela ADSA. Entretanto, 

há de se ponderar que nesse grupo foram incluídos aqueles que apresentam tanto adequações 

conceituais quanto aqueles que utilizam conceitos que não são usualmente utilizados em 

trabalhos que se orientam pela ADSA. Entre esses últimos, se inclui as pesquisas no qual o 

conceito de sistema de atividades foi incorporado enquanto um sistema ou um metassistema 

que abrange inclusive o sistema de produção. Entende-se que se por um lado essas 

elaborações residem no campo das discussões acerca da pluriatividade elas se orientam, 

sobretudo a partir da ADSA, nessas pesquisas. Sugere-se que há uma adaptação conforme as 

necessidades colocadas em relação à realidade estudada64. 

Por sua vez, o grupo que se denomina ADSA e estilos de agricultura incorpora 

conceitos distintos daqueles presentes na ADSA, bem como o grupo anterior. Entretanto, aqui 

se incorpora uma abordagem que representa um modo de apreensão da realidade diferente e, 

principalmente, porque a abordagem dos estilos de agricultura por si só apresenta uma 

tradição de estudos que se debruçam sobre a questão da tipologia. Cabe, nessa perspectiva, 

separá-la das demais. 

                                                           
64 Como recomendam Dufumier (2006) e Cochet (2011a) quando se referem ao uso do sistema de atividades. 
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Por fim, as pesquisas que mesclam ADSA e técnicas da estatística multivariada 

englobam as pesquisas onde na tipologia foram incorporadas essas técnicas em algum 

momento da estratificação, para distintos fins. As discussões relacionadas a esses trabalhos 

são fundamentais para a presente dissertação na medida em que se insere nas reflexões 

metodológicas, relacionadas às tipologias mistas. 

De certo modo, será demonstrado em todos esses grupos, o que Roldán (1996) chama 

atenção quando diz que as tipologias ao mesmo tempo em que se orientam por uma 

determinada teoria e seus respectivos conceitos também geram novos conceitos e categorias, 

em relação às distintas realidades estudadas.  Constitui-se, portanto, como “um processo de 

investigação não exclusivamente linear e sim com caminhos de ida e volta entre conceitos e 

dados” (ROLDÁN, 1996, p. 18). 

 

6.2.1 Tipologia mista: Análise Diagnóstico dos Sistemas Agrários e Estilos de 

Agricultura  

 

A partir da análise quanto à ferramenta de tipologia utilizada nas teses e dissertações 

extraídas do Banco da CAPES se identificou um trabalho no qual são associados em termos 

teórico-metodológico a Teoria dos Sistemas Agrários e Estilos de Agricultura. Dessa forma, 

se optou por diferenciar das demais classificações, uma vez que nesse caso estão associadas 

duas percepções distintas quanto a propostas de tipologia.  

O trabalho em questão elaborado por Neske (2009) se propõe a compreender a 

pecuária familiar no território Alto Camaquã e se insere nas compreensões de que os espaços 

rurais não são espaços que apresentam como função exclusiva a produção de alimentos e, 

portanto, enfatiza o caráter multifuncional65, da categoria social agricultura familiar. 

Essas compreensões localiza esse trabalho naqueles que refletem sobre os impactos da 

modernização da agricultura brasileira dando ênfase no caso do RS no qual esse processo 

“representou um condicionante importante que foi responsável por criar padrões diferenciados 

e específicos de desenvolvimento conforme as particularidades socioeconômicas, culturais e 

ambientais de cada contexto agrário” (NESKE, 2009, p. 20). 

                                                           
65 A pesquisa de Neske (2009) se insere no amplo debate originado no contexto europeu que emerge no Brasil, 

principalmente no decorrer da década de 1990 a partir da avaliação acerca das “alterações nos mercados de 

trabalho rurais, com destaque para análise das atividades não-agrícolas” no qual se inclui as formulações do 

Professor José Graziano da Silva. Essas perspectivas, originam distintas compreensões sobre o espaço rural, 

sobretudo em relação as suas funções que deixam de ser relacionadas estritamente a produção agropecuária.  
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Assim, a produção desses padrões diferenciados em termos da categoria social 

pecuarista familiar no caso do território, demonstram para o autor a presença de um processo 

de modernização incompleto na medida em que se “mantém nos dias atuais muitas 

características produtivas “pré-modernas” ao não ter incorporado ipsis literis os padrões 

tecnológicos normativos proclamados pela modernização da agricultura” (NESKE, 2009, p. 

22). 

Desse modo, o autor incorpora a noção de mercantilização66 para compreender “as 

respostas diferenciais produzidas em circunstâncias estruturais similares” (SCHNEIRDER e 

NIERDELE, 2008, p. 45) como é o caso dos pecuaristas familiares no território do Alto do 

Camaquã. Incorpora-se, portanto, a mercantilização como “resultado de um amplo processo 

de negociação e disputa entre os atores sociais (individuais e coletivos; locais e externos) que 

envolve o controle dos recursos utilizados nos processos produtivos e, dessa forma, o domínio 

dos mercados” (SCHNEIRDER e NIERDELE, 2008, p. 45).  

Dessa forma, o trabalho em questão da ênfase “as formas distintas de como as 

unidades familiares estão envolvidas no processo mais geral de mercantilização e como elas 

desenvolvem estratégias diferencias visando à construção da autonomia do grupo familiar” 

(NESKE, 2009, p. 23).  É nesse contexto que se adota o que se pode denominar de 

abordagem dos estilos de agricultura (farming styles), para compreender as práticas 

produtivas e de trabalho no que se refere a unidade familiar, na medida em que se entende que 

essa categoria social “é a expressão natural de um processo (inacabado) de diferenciação 

social decorrente das diferentes etapas da evolução e transformações dos sistemas agrários” 

(NESKE, 2009, p. 27). 

Conforme Conterato (2008, p. 74) o estilos de agricultura se configura enquanto 

ferramenta analítica baseada nas elaborações de Jan Douwe van der Ploeg, a partir da 

definição original de Evert Hosftee, “em relação à perspectiva do ator”67. Segundo Ploeg 

(1994, p. 17) na proposta de Hofstee é dada ênfase às dimensões de cultura e localidade ao 

considerar o estilo de agricultura como “conjunto complexo mas integrado de noções, normas, 

elementos de conhecimento, experiências, etc., portados por um grupo de agricultores em uma 

                                                           
66 O debate em torno do processo de mercantilização incorporado nessa perspectiva, refere-se as elaborações  

desenvolvidas ao longo dos anos de 1990, sobretudo por Norman Long e Jan Douwe van der Ploeg ao se 

contrapor a compreensão desse processo enquanto “uma força externa” (CONTERATO, 2008, p. 41) aos 

agricultores. Para esses autores era necessário “pensar as interfaces dos produtores com as estruturas e 

dispositivos das sociedades dominadas pelas regras impostas pelo mercado, sem cair num determinismo ex ante” 

(SCHNEIDER e NIERDELE, 2008, p. 45).  
67 Em contraponto a perspectiva dualista – de submissão ou integração do mundo rural (CONTERATO, 2008)– 

das teorias estruturalistas do período, Ploeg e Long propõe uma perspectiva orientada aos atores “para analisar a 

mercantilização e sua inclusão adjacente as formas familiares de produção” (NESKE. 2009, p. 37). 
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região específica, que descreve o modo com que a práxis agrícola é levada adiante”. Desse 

modo, para Schneider e Nierdele (2008) uma versão “mais acabada” do conceito de estilos de 

agricultura incorpora a perspectiva de repertório cultural68 e, pode ser compreendido 

enquanto 

  
um repertório cultural, uma composição de ideias normativas e estratégicas sobre 

como a agricultura (farming) será feita. Um estilo envolve um modo específico de 

organização da unidade agrícola: prática agrícola e desenvolvimento são definidos 

pelo repertório cultural, o qual por sua vez é testado, afirmado e, se necessário, 

ajustado pela prática. Por conseguinte, um estilo de agricultura é uma forma 

concreta da práxis, uma unidade particular de pensamento e ação, de teoria e prática 

(PLOEG, 2003, p. 241, apud SCHNEIDER e NIERDELE, 2008, p. 52) 

 

Para tanto, como sintetiza Schneider (2010) a perspectiva de estilos de agricultura 

proposta por Ploeg abrange três componentes, quais sejam: normas, práticas e relações com o 

mercado. Conjuntamente, se constituem como representações da modernização aplicada a 

agricultura de duas formas distintas, seja referente aqueles no qual se internaliza esse processo 

ou aos que na contramão se distanciam desse processo constituindo-se, portanto, como “um 

elemento teórico central para medir o grau de mercantilização das explorações familiares e o 

desenho de métodos de desenvolvimento, sejam mais endógenos ou mais exógenos” 

(CONTERATO, 2008, p. 77). 

Essa dupla via para Ploeg (1994) corresponde a capacidade de agência dos indivíduos 

ao apresentar diferenciadas estratégias relacionadas ao mercado – distanciamento/integração – 

que conformam espaços de manobra. Nesse sentido, para Ploeg (1994, p. 09) os “atores 

sociais, são capazes de definir e influenciar a forma como relacionam sua atividade agrícola 

aos mercados e à tecnologia”. 

É a partir dessa compreensão que Neske (2009, p. 30) relaciona o conceito de estilos 

de agricultura com a ADSA, ao sugerir que o “sistema agrário permite apreender os diferentes 

estilos de agricultura e explorar a sua ação prática”. Nessa perspectiva, a tipologia presente na 

pesquisa de Neske (2009, p. 41) se diferencia daquela proposta pela ADSA, uma vez que são 

realizadas tipologias de estilos de agricultura, ao invés de categoria social por compreender 

que “a mercantilização social e econômica das unidades familiares não provoca a geração de 

uma categoria social nova, pois mesmo num contexto mercantilizado a família não altera o 

seu caráter familiar”. 

                                                           
68 Segundo Long (2001, p. 91) repertório cultural “aponta para as maneiras pelas quais vários elementos 

culturais (noções de valor, tipos e fragmentos de discursos, ideias organizacionais, símbolos e procedimentos 

rituais) são usados e recombinados na prática social, conscientemente ou não”. 
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Assim, o autor identifica “distintas racionalidades socioeconômicas no que se refere às 

formas de inserção dos mercados ou, então, a busca pela diversificação da renda familiar em 

atividades não-agrícolas” (NESKE, 2009, p. 58) e, a partir delas estratifica três estilos de 

agricultura, a saber: pecuaristas familiares não-especializados e pluriativos, pecuaristas não-

especializados dependentes de transferências sociais e pecuaristas familiares especializados. 

Percebe-se nessas denominações o destaque dado à relação dos agricultores com os mercados 

em que estão inseridos, em medidas diferentes. A partir dos distintos estilos identificados 

realiza, posteriormente, uma tipologia dos sistemas de produção, considerados predominantes 

naquele território. 

Cabe ressaltar que Ploeg (1994) problematiza algumas questões em relação as 

tipologias desenvolvidas no quadro da abordagem sistêmica, em especial a farming systems. 

Para o autor essas tipologias são incapazes de lidar com as instabilidades temporais (por 

exemplo, de um ano para o outro) que podem redesenhar os esquemas nos quais se localizam 

os cultivos.  

Um segundo problema é que para o autor essas abordagens apresentam como ponto de 

partida a heterogeneidade, o que para ele pode tornar as tipologias complexas e confusas na 

medida em que padrões considerados subjacentes podem ser despercebidos. Conjuntamente 

problematiza que se o significado expresso pelo agricultor relacionado “à suas atividades não 

é tomado como um princípio organizador para a construção de esquemas de classificação, 

abordagens como a atual abordagem FSR podem facilmente gerar categorias e distinções que 

são completamente vazias e sem significado” (PLOEG, 1994, p. 16). E, uma terceira 

limitação que refere-se as tipologias que se baseiam nas culturas específicas ou combinações 

de culturas que podem negligenciar, por vezes, os diferentes padrões (ou itinerários técnicos). 

Assim, mesmo que as críticas, em Ploeg (1994) se refiram a abordagem farming 

systems69 é pertinente discutir, de maneira sucinta, em termos de comparação e diferenciação 

                                                           
69 Sugere-se que Ploeg (1994) se refere a essa perspectiva, ainda que algumas questões possam ser 

compreendidas em termos da abordagem sistêmica francesa, em específico a relacionada com a Teoria dos 

Sistemas Agrários. Há que se mencionar que em Ploeg et al. (2009) é realizada uma discussão e comparação 

com abordagens de tipologia - de origem holandesa e francesa – que se referem aos estilos de agricultura, por 

um lado e, por outro aos sistemas de atividades. No entanto, cabe ressaltar que a perspectiva dos sistemas de 

atividades que se refere engloba debates relacionados a compreensão de que a noção de exploração agrícola, no 

contexto francês, não permite incluir as modificações percebidas, uma vez que, se entende que as famílias rurais 

relacionam as atividades agrícolas com as demais atividades. Nesse sentido, os agricultores que supostamente 

poderiam abandonar a agricultura reconstruíram a sua existência a partir desse entrelaçamento entre distintas 

atividades e fontes de renda. Ou seja, se refere aos debates e elaborações em torno da multifuncionalidade, 

desenvolvidos, por exemplo, por autores como Catherine Laurent e Jacques Rémy.  E é nessa medida, salva as 

distinções entres essas abordagens observadas em Ploeg et al. (2009), que se compreende que podem ser 

potencialmente complementares. 
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a perspectiva dos estilos de agricultura e da Teoria dos Sistemas Agrários70. Primeiramente, 

percebe-se que ambas enfatizam a necessidade da identificação da heterogeneidade no espaço 

rural. Entretanto, se diferenciam significativamente quanto a posição dos indivíduos/atores 

nesse processo, uma vez que para a abordagem dos estilos de agricultura a capacidade de 

agência desses atores é central para a análise e diferenciação do tipos de estilo de agricultura 

enquanto que para a Teoria dos Sistemas Agrários, questões estruturais, identificadas, por 

exemplo, a partir da análise histórica, são privilegiadas.  

Essas questões refletem características mais estruturalistas e realistas da segunda 

abordagem como sugerem Machado et al. (2017) e, como fica expresso quando Bergeret e 

Dufumier (2002, p. 338) observam que “os sistemas de produção são, em efeito, quase sempre 

estreitamente correlacionados com as condições materiais”. Todavia, conforme salienta 

Bergeret e Dufumier (2002), as condições materiais e ou recursos também dizem respeito as 

informações, o savoir-faire e experiências acumuladas pelas explorações no curso da sua vida 

desses atores e, a partir dessa perspectiva salientam que as tipologias devem evidenciar não 

somente as diferenças de recursos, mas também de interesses.  

Outro aspecto, refere-se a importância dada as atividades não-agrícolas na abordagem 

do estilos de agricultura, consideradas formas estratégicas para alguns agricultores, não 

apresenta papel central na ADSA, uma vez que se entende que atividades dessa natureza 

constituem o sistema em questão. Nesse sentido, sugerem que mesmo que os sistemas de 

produção e seus respectivos subsistemas se constituam apenas como subsistema do sistema de 

atividades não se deve perder a perspectiva das suas dinâmicas uma vez que podem implicar 

restrições a disponibilidade de mão-de-obra entre outros recursos as demais atividades 

(DUFUMIER, 2006).  Na medida em que como coloca Silva Neto e Basso (2015, p. 125-126) 

sem incentivo a agricultura, as atividades não-agrícolas se constituem como “refúgio para 

membros da família dos agricultores. [Por outro lado] Quando atividades desta natureza se 

multiplicam em decorrência do aumento da renda agrícola, no entanto, elas expressam uma 

dinâmica de desenvolvimento mais sólida e permanente”. 

 

6.2.2 Tipologia a partir da Análise Diagnóstico dos Sistemas Agrários (ADSA) 

 

Os trabalhos englobados aqui se baseiam na Teoria dos Sistemas Agrários e, seguem 

os passos estabelecidos pela ADSA, em resumo: a) análise-diagnóstico da região; b) análise-

                                                           
70 Para uma reflexão em termos de comparação dessas abordagens ver Machado et al. (2017). 
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diagnóstico das zonas homogêneas; e, c) tipologia de produtores (ou unidades produção) e 

sistemas de produção. A tipologia nesses casos, portanto, se orienta pela recomendação da 

ADSA. Contudo, aqui também foram incorporados aqueles que propõem modificações, 

sobretudo, em termos conceituais no decorrer da metodologia.  

De maneira geral, esses trabalhos se utilizam dos passos precedentes a tipologia como 

forma de identificação e compreensão dos elementos que sugerem e explicam as 

diferenciações, em um primeiro nível dos produtores (quanto a categoria social) e, após dos 

respectivos sistemas de produção. Esses passos possibilitam a formulação de hipóteses quanto 

as tipologias como descreve Olczevski (2007, p. 49) 

 
as tipologias foram sendo estabelecidas durante as análises da paisagem e da 

evolução histórica, momento no qual realizou-se uma pré-tipologia. Após escolheu-

se os estabelecimentos cujos sistemas de produção seriam estudados, de acordo com 

a diferenciação dos sistemas de produção identificados.  

 

Desse modo, os recortes realizados, tanto na seleção da região estudada quanto nas 

unidades de produção selecionadas para estudo correspondem a uma seleção orientada a partir 

dos objetivos que se pretende responder com a ADSA. Assim, diferentemente dos 

procedimentos usuais estatísticos, as amostras não correspondem a regras rígidas, sendo 

conduzidas/construídas pelos pesquisadores. Conforme observa Silva Neto (2008) essa é uma 

das características que causam estranheza em relação a ADSA por parte daqueles 

familiarizados com os métodos estatísticos.   

As dissertações e teses que realizaram as tipologias a partir da ADSA em sua 

totalidade se utilizaram das denominadas amostragens intencionais para o estudo 

aprofundado dos representantes dos tipos de sistemas de produção. Conforme Sousa (2016, p. 

79) o uso desse tipo de amostragem permite 

  
se estudar um número menor de produtores, efetuando uma análise mais profunda e, 

portanto, mais adequada ao objetivo da pesquisa de campo. Sem dúvida, a redução 

do número de produtores entrevistados, permite de um lado, um estudo mais 

individualizado e, portanto, mais profundo e refinado. 

 

Em relação a algumas questões presentes nos trabalhos analisados que se sobressaíram 

quanto a algumas adaptações, percebe-se que aqueles nos quais o objetivo do uso da ADSA 

constitui a compreensão da pesca em diferentes regiões apresentam uma adaptação do 

conceito de sistema agrário. Essa proposição apontada por Pasquotto (2005) serviu de 

referência para os demais trabalhos com essa mesma temática (CAJADO, 2013; COTRIRM, 

2008; SEVERO, 2008).  
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Pasquotto (2005, p. 28) ao estudar a dinâmica dos pescadores artesanais de São 

Lourenço do Sul, no RS, estabelece uma equivalência entre os conceitos de sistemas agrários 

e sistemas pesqueiros uma vez que compreende que os sistemas pesqueiros “são também, a 

exemplo dos sistemas agrários, historicamente constituídos e evoluem e se diferenciam em 

função de dinâmicas sociais (econômicas, políticas, técnicas) e dinâmicas ambientais”. Para o 

autor, esses sistemas podem ser compreendidos como 

  
(...) conjunto de formas, ou sistemas de produção, por intermédio dos quais os 

pescadores (seja pesca artesanal ou industrial) intervêm sobre o ambiente aquático 

em uma determinada região, bem como as relações que estabelecem entre si e para 

com as demais atividades que, direta ou indiretamente, influenciam estes espaços 

(PASQUOTTO, 2005, p. 29). 

 

Inspirado nas formulações de Andriguetto-Filho (1999), o qual apresentou um dos 

primeiros esforços, em nível de produção nacional, no uso do enfoque sistêmico à pesca. 

Andriguetto-Filho (1999, p. 15) adapta o conceito de sistema de produção à situação 

pesqueira e estabelece o sistema de produção pesqueiro como “um modo de combinação 

entre um meio aquático definido, força e meios de trabalho com a finalidade de captura de 

recursos vivos aquáticos, comum a um conjunto de unidades de produção”71. Pasquotto 

(2005) sistematiza essas adaptações em um esquema interpretativo dos sistemas agrários 

aplicado à pesca (Figura 1). 

 

Figura 1 - Esquema interpretativo da teoria dos sistemas agrários aplicada à pesca. 

 

 

Fonte: Pasquotto (2005, p. 30). 

 

                                                           
71 Definição adaptada aquela proposta por Reboul (1976, apud DUFUMIER, 2010). 
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O que se pretende demonstrar, portanto, é que essas adaptações conceituais se 

desdobram na maneira como as tipologias foram expressas. Ainda que orientadas pela ADSA, 

como se indicou inicialmente, as tipologias inspiradas no trabalho de Pasquotto (2005) 

apresentam expressões conceituais distintas. Ou seja, os passos conduzidos por esses 

trabalhos conforme as orientações presentes na ADSA geraram uma tipologia de tipos de 

pescadores e, posteriormente de sistemas de produção pesqueiro (ANDRIGUETTO-FILHO, 

1999) ou sistemas de produção na pesca (PASQUOTTO, 2005).  

Por outro lado alguns trabalhos se utilizaram do conceito de sistema de atividades para 

a elaboração das tipologias (SILVA E., 2008; REIS M., 2013). O sistema de atividades 

abordado, compreendido em alguns casos como uma “novíssima abordagem” (ROCHA, 

2017, p. 25) foi desenvolvido por Paul et al (1994) ainda na década de 1990, como já 

mencionado. Atualmente, incorporado nas contribuições de Gasselin, Vaillant e Bathfield 

(2014, p. 106, tradução nossa) que o compreendem como “um conjunto dinâmico e 

estruturado de atividades interativas implementadas por uma dada entidade social, 

mobilizando recursos disponíveis em um dado ambiente ecológico e social”. 

No contexto nacional, a partir da análise dos trabalhos extraídos da CAPES, percebe-

se que vêm sendo incorporado em conjunto a ADSA naqueles vinculados a UFBA72 (SILVA, 

2008; REIS, 2013). Nesse sentido, no trabalho realizado por Silva E. (2008, p. 14 e p. 57) se 

incorpora esse conceito “como forma de se analisarem também as atividades não-agrícolas” e, 

além disso, “para atender à nova realidade dos novos mundos rurais brasileiros, face ao 

significativo crescimento das atividades não-agrícolas e das transferências governamentais”. 

Em termos de tipologia, a autora realiza primeiramente a estratificação dos produtores e dos 

sistemas de produção e sistema de atividades. Ambos os conceitos foram utilizados 

conjuntamente, na medida em que o segundo se apresentou apenas como uma forma para 

indicar a presença de rendas não agrícolas – aposentadorias, salários de diaristas, etc. - como 

critério de estratificação. 

 O segundo trabalho que incorpora o conceito de sistema de atividades compreende 

ainda uma segunda perspectiva a ADSA relacionada ao gênero e geração (REIS, 2013). Essa 

adaptação metodológica proposta por Machado, Couto, Schefler (2007) serviu de referência 

para Reis (2013) para compreender a atuação das trabalhadoras rurais de Matinha dos Pretos, 

em Feira de Santana na Bahia.  

                                                           
72 Segundo Silva E. (2008) essas adaptações vêm sendo propostas pelo Grupo de Pesquisa Agricultura 

Familiar/CNPQ/UFBA. 
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Conforme Schefler (2008, p. 04) essa perspectiva vem sendo desenvolvida nos 

assentamentos de reforma agrária na Bahia, a partir do que se denomina ADSA sob enfoque de 

gênero e gerações, que representa um “exercício de transversalização de novos enfoques – 

sistema de atividades, pluriatividade, gênero e gerações”. Nesse sentido, conforme Schefler 

(2008, p. 04) são incorporadas algumas questões à ADSA e recomenda  

 

1) se considerar os sistemas de atividades da agricultura familiar, noção já conhecida 

no meio científico, a qual não se restringe ao sistema de produção agrícola, mas, 

decorre de uma combinação de atividades agrícolas e não-agrícolas, dentro e fora da 

unidade de produção familiar, em que se configura a pluriatividade; 2) agregar á 

análise as categorias gênero e gerações, com ênfase nas relações intergeracionais no 

âmbito familiar, comunitário e territorial. 3) reconhecer que a unidade de decisão e 

de gestão da família não se centra unicamente na produção agrícola e sim no 

conjunto de atividades realizadas pelos membros da família que efetivamente 

trabalham para sobrevivência, reprodução e formação do patrimônio familiar. 

 

No que se refere a compreensão do sistema de atividades nessa proposta, esse engloba 

a “unidade de gestão e de decisão das famílias, reunindo as duas categorias – trabalho e gestão 

– numa categoria-síntese: a família rural” (SCHEFLER, 2008, p. 05). As adaptações 

conceituais se desdobram nas tipologias realizadas na ADSA sob enfoque de gênero e 

gerações assim, 

 
além da composição do sistema de atividades, elabora-se a tipologia de famílias 

considerando possíveis combinações da condição da mulher e do homem e outros 

membros da família que trabalham em atividades agrícolas, não-agrícolas e 

domésticas, o que permite uma maior aproximação da divisão sexual do trabalho na 

unidade familiar (SCHEFLER, 2008, p. 05).  

 

Essas questões foram incorporadas por Reis M. (2013) ao sistematizar em seu trabalho 

um quadro referente a tipologia no qual foram relacionados a categoria social da família 

produtora, os sistema de atividades e a composição do trabalho familiar segundo gênero e 

geração. Em termos de sistema de atividades “a combinação de atividades agrícolas na 

unidade agrícola com outras atividades agrícolas fora da unidade produtiva e atividades não-

agrícolas” (MACHADO, COUTO, SCHEFLER, 2007 apud REIS M. 2013, p. 108)  

permitiram caracterizar e distinguir os tipos de sistema de atividades. Além disso, os tipos 

formados em relação ao trabalho familiar foram estabelecidos segundo os seguintes critérios 

propostos por Machado, Couto, Schefler (2007, apud REIS M. 2013) em relação a condição 

da mulher e do homem dentro da unidade de produção. 

Ainda em relação as adaptações conceituais, Vieira da Silva (2013) ao estudar o 

extrativismo do pinhão em São Francisco de Paula (RS) observa que o conceito de sistema de 



127 
 

produção incorporado pela ADSA apresenta certas limitações por não englobar as atividades 

relacionadas ao extrativismo. Desse modo, propõe a adaptação do conceito, ao incluir “as 

áreas de uso ocasional, como florestas, rios e lagos de onde se extrai produtos florestais não 

madeireiros (PFNM), caça e pesca, podendo ocorrer, desta maneira, sistemas de produção 

difusos, isto é, que não estão delimitados por uma unidade de produção agrícola” (VIEIRA 

DA SILVA, 2013, p. 190). 

Além disso, a autora compreende que no sistema de cultivo, está inserido o 

extrativismo vegetal enquanto no sistema de criação, se insere o extrativismo animal, 

praticado por distintos grupos sociais. Contribui ainda com a inclusão do conceito de sistema 

extrativista para possibilitar a caracterização das unidades de produção agrícola, esse sistema 

se configura como uma atividade presente “na paisagem, independente do seu estágio de 

domesticação (como paisagem prístina, promovida, manejada e a cultivada por meio de corte-

queima), e consequentemente modificará esta paisagem, possivelmente aumentando o seu 

grau de domesticação” (VIEIRA DA SILVA, 2013, p. 189). Nesse sentido, incorpora esses 

subsistemas à Teoria dos Sistemas Agrários, como se observa na Figura 2.  

 

Figura 2 - Representação dos sistemas de produção com os seus subsistemas (sistema de 

criação, sistema de cultivo e sistema extrativista), à luz da abordagem teórico-metodológica 

da Teoria de Sistemas Agrários. 

 

 

Fonte: Vieira da Silva (2013, p. 189). 

 

Em relação a operacionalização da tipologia Vieira da Silva (2013) realiza uma 

tipologia de grupos sociais com intuito de identificar os distintos tipos de coletores de pinhão. 

Com base no critério de disponibilidade de áreas agrícolas, a autora distingue aqueles que 
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define como Trabalhadores rurais e urbanos. Vieira da Silva (2013, p. 95) salienta que “este 

critério se mostrou relevante, pois se constatou a existência de muitos coletores que não 

possuíam áreas agrícolas”. Assim, adaptação em termos de tipologia permitiu identificar uma 

dinâmica própria da extração do pinhão na medida em que essa atividade extrativista, pode se 

diferenciar significativamente das produções agropecuárias desenvolvidas no interior das 

unidades de produção. 

Machado (2018), por sua vez, ao estudar e analisar a agricultura em regiões periféricas 

do RS dá ênfase no decorrer da tipologia ao sistema social, que compreende os “objetivos do 

agricultor/produtor rural e de sua família” (MIGUEL, 2014, p. 04). Dessa forma, o autor 

considerou “que dentro de uma mesma categoria social podem ser identificados sistemas 

sociais distintos, ou seja, se considerou que internamente a uma mesma categoria social 

podem ser identificados agricultores com práticas, estratégias e objetivos diferentes” 

(MACHADO, 2018, p. 42).  

Assim, as tipologias foram realizadas a partir da análise das categorias sociais 

(incluindo as especificidades contidas nos sistemas sociais) e dos sistemas de produção, uma 

vez que da sua interação se desdobram os distintos tipos de agricultores. Para Machado (2018, 

p. 43) essa perspectiva “torna possível a identificação de determinados sistemas de produção 

que são colocados em prática por categorias e sistemas sociais específicos, havendo por 

consequência um ganho na análise da interação sistêmica entre sistema de produção e o 

sistema social”.  

 Em relação as avaliações quanto a ferramenta tipológica utilizadas dos trabalhos 

orientados metodologicamente pela ADSA, somente 32% discorreram diretamente sobre 

alguns aspectos. Assim, nessa perspectiva, alguns autores observam algumas limitações no 

uso da tipologia, como é o caso de Lombardi (2016, p. 120) quando problematiza que 

  
(...) podemos afirmar que o ponto de conhecer particularidade das tipologias não foi 

contemplado em sua totalidade primeiramente por conta da escolha apenas da 

entrevista semi-estruturada que, apesar da acertiva da forma de diálogo, não 

conseguiu direcionar um conhecimento sistemático da movimentação de 

mercadorias (internas e externas) e um levantamento sistemático da economia do 

agroecossistema, porém sim permitiu uma aproximação maior das histórias e das 

escolhas tomadas pelos entrevistados. 

 

Por sua vez, Machado (2018) observa que por conta do grande número de unidades de 

produção presentes nos dois municípios no qual se aplicou a ADSA, limitou “a apreensão 

precisa da representatividade de cada Tipo de agricultor. Sendo que foi possível apenas 

constatar, de maneira aproximada, o grau de importância numérica de cada Tipo 
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diagnosticado”. No mesmo sentido, em relação ao número de casos englobados pela tipologia, 

Castro (2014, p. 179) observa em suas conclusões que faltou “analisar mais casos modais da 

tipologia proposta, o que não foi possível de realizar nas condições desta pesquisa”.  

Santos (2009, p. 161) por sua vez ao realizar a ADSA em um assentamento no 

município de Ponta Porã (MS) aponta para a necessidade de dados anuais das famílias 

assentadas, no sentido, de possibilitar tipologias que abranjam todas as unidades presentes no 

assentamento em questão, na medida em que entende que a tipologia possibilita por um lado a 

“simplificação da agricultura realmente praticada pelas famílias assentadas, por outro ela 

permite a organização de uma referência metodológica para a realização de comparações 

entre os diversos tipos de agricultura praticados no município e nos diversos assentamentos 

rurais”. 

Além dessas questões enfatiza-se que o esforço compreendido nas tipologias baseadas 

na ADSA se referem a identificação das “características, necessidades e problemas dos 

agricultores” (DUFUMIER, 1990, p. 63) na medida em que representa uma ferramenta 

metodológica para qualificar o diagnóstico de uma determinada região. Nesse sentido, o 

intuito de se realizar a tipificação se orienta, sobretudo, a necessidade de reconhecer as 

diferenciações para possibilitar a proposição de ações adequadas para cada tipo identificado.  

Essas questões estão presentes na maior parte dos trabalhos analisados, independente 

dos objetivos traçados inicialmente nas pesquisas. Assim apresentam em suas conclusões 

reflexões importantes quanto a proposições em termos de políticas públicas e/ou ações em 

relação aos tipos identificados, como, por exemplo, salienta Noronha (2005, p. 102) ao 

afirmar que a identificação dos tipos de agricultores permitiu a formulação de “linhas 

estratégicas de desenvolvimento rural”. 

Por fim, entre as questões levantadas em relação aos trabalhos analisados, chama-se a 

atenção que o uso da ADSA, sobretudo no que se refere a realização das tipologias se adapta 

conforme o objetivo proposto de cada trabalho. As adaptações abordadas aqui, em geral, 

flexibilizam conceitos como sistemas agrários e sistemas de produção na medida em que o 

objeto de pesquisa necessita de tais adequações para ser compreendido.  

Por outro lado, os trabalhos nos quais foram incorporados o conceito de sistema de 

atividades e a proposta de ADSA sob enfoque de gênero e geração agregam demais 

formulações para o desenvolvimento da ADSA principalmente em relação a identificação e 

ênfase nas atividades consideradas não agrícolas, que nessa perspectiva extrapolam o conceito 

de sistema de produção e incorporam seu respectivo metassistema, além de incorporar 

conceitos para que se diferencie o trabalho familiar sob aspectos de gênero e geração. 
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Assim, percebe-se como as distintas adaptações conceituais em relação a Teoria dos 

Sistemas Agrários se desdobra em compreensões distintas quanto ao processo de tipologia, o 

que configura o esforço desses autores em compreender a multiplicidade de fatores e 

condições suscetíveis que interferem tanto na escolha quanto na evolução dos sistemas de 

produção. Demonstrando conforme Bergeret e Dufumier (2002) que as diferenciações que se 

manifestam na realidade dificultam a formulação de um modelo único para a realização das 

tipologias a partir da ADSA.  

 

6.2.3 Tipologia mista: Análise Diagnóstico dos Sistemas Agrários e estatística 

multivariada 

 

Entre os trabalhos extraídos da plataforma do Banco da CAPES identificaram-se seis 

pesquisas que utilizam ferramentas estatísticas, em especial, as técnicas multivariadas em 

associação a ADSA para a realização da tipologia. Assim, foram extraídas três dissertações 

(HAAS, 2008; ZUCHIWSCHI, 2008; BRITO, 2010) e, três teses (OLIVERIA, 2000; PINTO, 

2005; ANDREATTA, 2009), que se distribuem nas seguintes universidades: uma dissertação 

da UFSC – pós-graduação em recursos genéticos vegetais (ZUCHIWSCHI, 2008), duas 

dissertações da UFSM – pós-graduação em extensão rural (HAAS, 2008; BRITO, 2010) , 

duas teses da UNICAMP – pós-graduação em engenharia agrícola (OLIVEIRA, 2000; 

PINTO, 2005) e uma tese da UFRGS – pós-graduação em desenvolvimento rural 

(ANDREATTA, 2009). 

Desse modo, nesses trabalhos as técnicas estatísticas multivariadas são utilizadas 

como complementação aos passos precedentes da ADSA. Tais técnicas, em geral, apresentam 

a capacidade de analisar simultaneamente várias variáveis, o que possibilita uma 

compreensão, ao menos em tese, da complexidade do objeto sistêmico em questão (HAIR et 

al., 2009).  

Zuchiwschi (2008, p. 24) utiliza a técnica multivariada de análise de componentes 

principais como complemento “para verificar como se agrupavam os sistemas de produção 

estudados nos estudos de caso” com o propósito de compreender analisar as relações 

existentes entre os agricultores familiares com os recursos florestais nativos, no município de 

Anchieta, Santa Catarina. Essa verificação realizada somente a partir dessa técnica por meio 

do gráfico biplot teve como objetivo avaliar se “o agrupamento dos agricultores familiares de 

Anchieta em sistemas de produção definidos a partir das atividades destinadas ao mercado, 

apresentava coerência” (ZUCHIWSCHI, 2008, p. 35). 
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Diferentemente, a pesquisa desenvolvida por Hass (2008, p. 43) utiliza as ferramentas 

da estatística multivariada para a estratificação dos espaços agrários homogêneos a partir das 

“características agrícolas e socioeconômicas dos municípios” presentes na região estudada. 

Assim, ao estudar a dinâmica e o processo de diferenciação ocorrido no espaço agrário de 

abrangência do COREDE – Missões do RS recorre ao uso dessas técnicas como complemento 

a ADSA. 

Desse modo, a inclusão dessas técnicas se dá apenas no processo de estratificação de 

zonas homogêneas e de maneira conjunta com demais ferramentas. Inicialmente, a autora 

utiliza as informações apreendidas no passo precedente da ADSA – análise-diagnóstico da 

região COREDE – relacionadas aos principais sistemas agrários presentes na região, após se 

utiliza do recurso de sobreposição de mapas temáticos73 para estabelecer o que denomina de 

espaços fisiográficos74 nos quais os municípios foram distribuídos em relação as suas 

características. E, por fim as técnicas de análise multivariada são utilizadas a partir de dois 

objetivos, “tanto para testar a coerência na classificação de cada município nos métodos 

anteriores como também para identificar a existência de outros possíveis espaços agrários 

homogêneos, seguindo agora características socioeconômicas” (HAAS, 2008, p. 72). 

Em relação às informações utilizadas para a tipologia, utiliza os dados oriundos do 

Censo Agropecuário75 e da Fundação de Economia e Estatística (FEE) que constituíram 

blocos temáticos nos quais as variáveis foram distribuídas, quais sejam: 

  

• Estrutura Fundiária: (a) número dos estabelecimentos por extrato de área; (b) área 

ocupada pelos estabelecimentos segundo o extrato de área. 

• Principais atividades econômicas: (a) área ocupada por atividade econômica; (b) 

principais produtos agrícolas. 

• Produção animal: (a) número de animais abatidos (b) número de animais vendidos; 

• Condição do produtor: (a) número de estabelecimentos segundo condição do 

produtor. 

• Área plantada: (a) aumento da área plantada das principais culturas; 

• Lavoura temporária: (a) área ocupada pelas principais culturas; 

• Valor da produção: (a) aumento do valor das principais culturas; 

• Variadas: (a) Produto Interno Bruto; (b) Valor Agregado Bruto, (c) Área média dos 

estabelecimentos, (d) População rural; (e) População de homens no meio rural 

(HAAS, 2008, p. 72). 

 

                                                           
73 Os mapas utilizados se referem a informações quanto ao “solo, vegetação, relevo, hidrografia, potencial 

agrícola, macrozoneamento ambiental, precipitação pluviométrica anual, temperatura média anual” (HAAS, 

2008, p. 71). 
74 Para autora o presente termo refere-se a “fisiografia, do grego physis – natureza e graphos - descrição, por 

conseguinte fisiografia seria a descrição de aspectos da natureza” (GUERRA, 1978 apud HAAS, 2008, p. 71). 
75 Realizado pelo Instituto Nacional de Geografia e Estatística (IBGE) referente ao ano de 1996.  
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As variáveis, portanto, foram analisadas a partir da técnica de Análise Fatorial seguida 

da técnica de Análise de Agrupamento, a fim de agrupar os municípios considerados 

homogêneos a partir dessas informações. Sugere-se que a proposta apresentada por Haas 

(2008) se baseia no trabalho desenvolvido por Neumann (2003)76.  

Neumann (2003, p. 29)77 ao realizar a tipologia “do território rural da região formada 

pelos municípios pertencentes ao COREDE-Centro” no RS incorpora essas técnicas da 

estatística multivariada como ferramenta de auxílio. Assim, ambas as pesquisas inserem esse 

recurso “para a confirmação das zonas identificadas, identificação de novas microrregiões e o 

correto enquadramento dos municípios nas microrregiões sugeridas” (NEUMANN, 2003, p. 

94). 

O segundo trabalho vinculado a UFSM, foi desenvolvido por Brito (2010, p. 107) e 

diferentemente de Haas (2008) e Neumann (2003) utiliza as técnicas da estatística 

multivariada, em especial a análise de agrupamento, para contrastar “com a tipologia de 

categorias sociais, estabelecimentos e sistemas de produção”. Dessa forma, essa ferramenta se 

apresenta como complemento para “demonstrar de forma mais pontual as relações entre os 

elementos da complexidade estudada” (BRITO, 2010, p. 28) e, é realizada em blocos de 

variáveis – qualitativas, binárias e quantitativas – para identificação da “relação entre os 

segmentos sociais e sistemas de produção identificados” (BRITO, 2010, p. 106). 

Oliveira (2000, p. 196) em sua tese78 pesquisa a lógica de exploração de unidades 

familiares e patronais, principalmente, em relação ao “estudo das relações entre a 

diferenciação dos produtores, em familiares e patronais, o nível tecnológico da produção, 

vegetal e animal, e os impactos dos sistemas produtivos sobre os recursos naturais 

enfocados”. Assim a estatística multivariada foi utilizada para a tipificação de produtores a 

fim de apreender a “categorização socioeconômica que exprime uma racionalidade, uma 

evolução histórica e uma lógica específica de produzir, representada por sistemas de 

produção” (OLIVEIRA, 2000, p. 39).  

                                                           
76 Uma vez que a dissertação de Haas (2008) foi elaborada sob orientação do Professor Pedro Selvino Neumann. 
77 A tese de Neumann (2003) não foi incorporada pelo presente estado do conhecimento por não constar o 

conceito de sistemas agrários nos critérios analisados pelo sistema do Banco da CAPES para a extração dos 

trabalhos.  
78 A tese desenvolvida por Oliveira (2000, p. 04) faz parte de um projeto mais amplo, qual seja, “A 

Modernização da Agricultura no Estado de São Paulo: Avaliação de Impactos Ambientais e Socioeconômicos 

em Estudo Comparado de Microbacias Hidrográficas, desenvolvida junto à Faculdade de Engenharia Agrícola 

da Universidade Estadual de Campinas (FEAGRI/UNICAMP), com financiamento da FINEP (Financiamento de 

Estudos e Pesquisas) e sob a coordenação da Professora Sonia Maria Pessoa Pereira Bergamasco”.  
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Para tanto, a autora utiliza as técnicas de Análise Fatorial de Correspondências 

Múltiplas (ACM)79 seguida do método de agrupamento de Classificação Hierárquica 

Ascendente (vizinho mais próximo)80. Os dados utilizados pela autora foram originados a 

partir de questionários sobre um conjunto de produtores rurais amostrados, as variáveis, por 

sua vez, foram aglomeradas em indicadores, tendo sob horizonte as questões relacionadas as 

diferenciações dos produtores e, a construção de indicadores qualitativos que medissem o 

impacto ambiental dos sistemas de produção.  

As variáveis selecionadas foram em sua maioria de natureza qualitativa e constituíram 

os seguintes blocos: a) perfil socioeconômico dos produtores e caracterização dos 

estabelecimentos rurais81; b) caracterização tecnológica da produção agropecuária82; e, c) 

avaliação dos impactos ambientais dos sistemas de produção83. Essas permitiram identificar a 

partir da Classificação Hierárquica Ascendente quatro grupos considerados homogêneos de 

produtores típicos do município de Leme, em São Paulo, a saber: Pecuarista, Patronal Sem 

Dinâmica Produtiva, Agricultor Familiar Moderno e Produtor Familiar Diversificado. Além 

disso, permitiu que se relacionassem os tipos de produtores em relação as microbacias 

hidrográficas.  

Desse modo para a autora no estudo sistêmico da região, que abrange os passos 

orientados pela ADSA, as técnicas multivariadas e a avaliação dos impactos ambientais dos 

sistemas de produção, propiciou “um interessante caminho metodológico para estudos futuros 

                                                           
79 Assim como outros métodos de análise fatorial (Análise de Componentes Principais - ACP e Análise Fatorial 

de Correspondência Simples - ACS), a ACM está fundamentada nos seguintes princípios: a partir de uma tabela 

de dados, constrói-se duas nuvens de pontos representando linhas e colunas respectivamente. Cada uma destas 

duas nuvens são projetadas individualmente sobre uma sequência de eixos ortogonais, maximizando a inércia 

projetada. Sobre cada um desses eixos, as duas nuvens têm a mesma inércia projetada e as projeções dos pontos 

estão ligadas, de uma nuvem a outra, pelas relações ditas de transição (FINEP/FUNCAMP/FEAGRI, 1995/96 

apud OLIVEIRA, 2000, p. 108). 
80 Representa uma técnica no qual há “uma série de partições encaixadas e cuja representação gráfica do 

resultado das comparações entre os indivíduos observados é expressa por uma árvore de classificação ou 

dendrograma” (OLIVERIA, 2000, p. 121). 
81 Envolveu os seguintes temas específicos: 1) composição da mão-de-obra na exploração do estabelecimento; 2) 

origem da renda familiar; 3) estratégias de composição fundiária do estabelecimento; 4) instrumentos de apoio à 

produção e organização social do produtor; 5) uso do solo no estabelecimento; 6) manejo do solo no 

estabelecimento; 7) infraestrutura no estabelecimento e, 8) uso de animais de trabalho, máquinas e equipamentos 

(OLIVEIRA, 2000, p. 74). 
82 Variáveis divididas em dois eixos, a saber: 1) caracterização tecnológica da produção vegetal e 2) 

caracterização tecnológica da produção animal (OLIVEIRA, 2000). 
83 Para o levantamento dessas questões, a autora realizou as seguintes etapas: “1. ordenação e seleção dos 

itinerários técnicos relativos à produção vegetal presentes nos estabelecimentos rurais pesquisados, para 

identificação dos diferentes sistemas de cultivo; 2. seleção de uma ferramenta analítica que permitisse estudar a 

relação entre os sistemas de cultivo identificados e seus efeitos sobre os fatores ambientais definidos para 

análise, bem como, adequá-la a realidade local estudada. Para tanto, construiu-se uma matriz de impacto de 

interação inspirada na Matriz de Leopold (TOMMASI, 1993); 3. mensuração do efeito dos impactos dos 

sistemas de cultivo sobre os fatores ambientais considerados, através de consulta a especialistas e, 4.construção 

do indicador propriamente dito” (OLIVEIRA, 2000, p. 90). 
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sobre avaliação de impactos sociais, econômicos e ambientais na agricultura” (OLIVEIRA, 

2000, p. 215). 

Por sua vez, a segunda tese vinculada a UNICAMP que realiza tipologia orientada 

pela ADSA com auxilio das ferramentas estatísticas multivariadas, objetiva identificar a 

diversidade dos sistemas de produção presentes em um assentamento do município Mirante 

do Paranapanema (SP) para correlacioná-los aos serviços de ATER da região (PINTO, 

2005)84.  

Assim, para a realização da tipologia foram selecionadas variáveis oriundas das 

entrevistas com a amostra dos agricultores assentados, relacionadas à: identificação do 

entrevistado, caracterização do lote, caracterização da produção agropecuária, relacionamento 

com o mercado e estimativas de despesas e receitas. Inicialmente, para exames das variáveis o 

autor aplicou a técnica de Análise de Componentes Principais seguida pela Classificação 

Hierárquica Direta para o agrupamento que resultou na identificação dos seguintes grupos: 

pequenos produtores de leite, famílias com baixo dinamismo produtivo, médios produtores de 

leite e produtores diversificados.  

A tipologia realizada foi acompanhada de entrevistas com representantes dos tipos 

identificados pelas técnicas o que possibilitou que o autor aprofundasse nas respectivas 

caracterizações. Em relação ao uso das técnicas multivariadas o autor considera que essas 

possibilitaram “não só ratificar as diversidades existentes nos sistemas produtivos, como 

possibilitaram a agregação dessas diversidades em grupos homogêneos” (PINTO, 2005, p. 

80). 

Em perspectiva semelhante Andreatta (2009) utiliza em conjunto com a ADSA 

técnicas da análise multivariada, especialmente a Análise Fatorial e Análise de Agrupamento 

para identificar o que denomina perfis de pecuaristas do RS. Conforme observa a autora a 

incorporação dessas técnicas corresponde ao “número significativo de observações e de 

variáveis disponíveis” (ANDREATTA, 2009, p. 92). 

Para tanto, a Análise Fatorial foi utilizada com o intuito de identificar, selecionar as 

variáveis mais representativas e para o próprio tratamento dessas variáveis. As variáveis 

abrangem “desde aspectos técnico-produtivos, formas de alocação dos recursos produtivos, 

percepção dos pecuaristas sobre o ambiente interno e externo; características socioculturais 

dos respectivos pecuaristas até a diversificação das fontes de renda e dos sistemas de cultivo e 

                                                           
84 A presente pesquisa foi desenvolvida sob orientação da Professora Sonia Bergamasco e coorientação da 

Professora Julieta Oliveira, ambas as autoras com alguns trabalhos que abordam métodos de tipologia. 
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criação” (ANDREATTA, 2009, p. 94) e permitiram estratificar os perfis dos 

pecuaristas/estabelecimentos a partir da análise de agrupamento. 

A autora chama atenção para questões fundamentais acerca da associação do uso 

dessas ferramentas a ADSA para a tipologia. Primeiro observa o caráter iterativo dessas 

operações uma vez que salienta que “foram realizadas inúmeras simulações para obter 

agrupamentos, ao mesmo tempo, consistentes e que demonstrassem tendências e/ou 

estratificações de pecuaristas e/ou estabelecimentos agrícolas representativos da 

bovinocultura de corte no Rio Grande do Sul” (ANDREATTA, 2009, p. 93). Outra questão 

observada pela autora é a presença de variabilidade em alguns agrupamentos gerados quando 

ressalva que “no interior de três perfis existe um grau de heterogeneidade, ou seja, algumas 

diferenças significativas que justificam uma divisão interna e ainda, tecer alguns comentários 

salientando estas diferenciações” (ANDREATTA, 2009, p. 95). E, sobretudo, em relação a 

necessidade do conhecimento do tema da pesquisa, na medida em que para o processo da 

tipologia é imprescindível “a percepção do pesquisador de que os “tipos”, obtidos através de 

técnicas estatísticas, resguardada as devidas proporções, se aproximam da realidade e a 

representam de forma minimamente adequada” (ANDREATTA, 2009, p. 196). 

Dessa maneira, essa breve exposição dos trabalhos em que a ADSA e recursos 

estatísticos são mesclados demonstram que a incorporação da estatística assume um caráter 

somente de complementação aos demais passos precedentes. Assim, desde o uso para a 

tipologia de produtores, estabelecimentos e ou sistemas de produção, passando pelo uso para 

complementação a estratificação das zonas homogêneas até como complementação e 

averiguação da própria tipologia intencional, a perspectiva em que essas técnicas são 

incorporadas é de complementar a proposta metodológica da ADSA. Essa é uma característica 

significativa que expõe o cuidado dos autores em manter em perspectiva a abordagem 

compreensiva implícita na tipologia orientada pela ADSA.  

Como já abordado anteriormente, os objetivos que norteiam os estudos determinam 

como serão construídos os modelos das tipologias. Contudo, Carmo, Oliveria e Zaroni 

(2001)85 salientam que esses  critérios devem nortear inclusive a escolha dos recursos 

tipológicos. As autoras ao comparar instrumentos metodológicos para tipologia de 

agricultores, como a tipologia intencional da ADSA e a tipologia por estatística multivariada, 

salientam que a adoção de ferramentas estatísticas podem não ser tão eficazes quando as 

                                                           
85 Assim como a tese de Oliveira (2000) o presente artigo faz parte do projeto de pesquisa “A Modernização da 

Agricultura no Estado de São Paulo: Avaliação de Impactos Ambientais e Socioeconômicos em Estudo 

Comparado de Microbacias Hidrográficas”. 
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características qualitativas expressam os processos presentes na região em estudo, sobretudo, 

em termos de políticas públicas. Com isso chamam a atenção que as tipologias realizadas 

estritamente por meio das estatísticas multivariadas podem ainda exigir interpretações mais 

demoradas que as realizadas via ADSA.  

Essas reflexões metodológicas também foram tema das discussões realizadas no 

contexto da Rede Internacional de Metodologia de Investigação de Sistemas de Produção 

(RIMISP) na América Latina (ESCOBAR e BERDEGUÉ, 1990). Esses estudos apresentam 

como pano de fundo a preocupação do desenvolvimento de tecnologias adequadas para o 

grupo diverso dos agricultores e da qualificação de diagnósticos e, assim, se debruçaram sobre 

o “problema de classificação e tipificação de sistemas de produção” (ESCOBAR e 

BERDEGUÉ, 1990, p. 07). 

Orientados pela abordagem sistêmica e com influência da Teoria dos Sistemas 

Agrários, propõe o uso das técnicas multivariadas para a realização das tipologias na medida 

em que o sistema, objeto desses estudos, “é multivariado, no sentido de que é da sua essência 

a ideia de vários componentes ou subsistemas interagindo no tempo e no espaço, bem como 

em relação aos supra-sistemas de natureza diferente” (ESCOBAR e BERDEGUÉ, 1990, p. 

34). Desse modo, elaboram uma proposta metodológica a partir da experiência acumulada 

pelos pesquisadores vinculados ao RIMISP, qual seja: a) determinação de um marco teórico 

específico, para a tipificação e classificação; b) seleção de variáveis que permitam 

operacionalizar esse marco teórico; c) aplicação de entrevistas e outros meios de recolha de 

dados; d) análises estatísticas multivariadas dos dados e interpretação dos resultados; e) 

validação da tipologia; e f) classificação de novas propriedades (ESCOBAR e BERDEGUÉ, 

1990, p. 28-29).  

Para os autores esse modelo se configura como consistente uma vez que apresenta 

dados quantitativos e o uso de recursos estatísticos o que pode proporcionar certa vantagem 

em relação à perspectiva “puramente qualitativa da realidade, como poderia ser alcançada 

consultando fontes secundárias ou informantes especialistas ou mesmo a observação 

prolongada que uma equipe técnica pode fazer para especificar e ordenar a diversidade da 

realidade em uma determinada área” (ESCOBAR e BERDEGUÉ, 1990, p. 254).  

De maneira semelhante, Hauswirth (2013, p. 113, tradução nossa) salienta que nas 

tipologias intencionais a vantagem se refere a possibilidade de incluir variáveis de distintas 

naturezas, incluindo variáveis puramente qualitativas. Entretanto, são difíceis de reproduzir. 

Por outro lado, acredita que o uso das técnicas multivariadas possibilita que “a escolha das 

variáveis a serem retidas entre as variáveis a serem consideradas ocorre, porém, de forma 



137 
 

transparente, garantindo a reprodutibilidade das tipologias que dela resultam” 

(HAUSWIRTH, 2013, p. 113, tradução nossa). 

O otimismo dos autores frente a integração dos recursos estatísticos é ponderado por 

Dufumier (1990) ao problematizar que as análises históricas permitem apreender as dinâmicas 

presentes em uma determinadas região, conjuntamente com os demais passos propostos pela 

ADSA e, são esses passos precedentes que possibilitam a apreensão da complexidade e das 

diferenciações implícitas nesses sistemas. Conforme o autor muitas vezes o uso prematuro de 

técnicas como Análise Fatorial para seleção de variáveis pode levar a resultados 

decepcionantes. Essas reflexões relacionadas adoção desses recursos para a tipologia, sem o 

uso dos passos precedentes da ADSA, serão tema do capítulo seguinte. 
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7 ESTATÍSTICA MULTIVARIADA APLICADA A TIPOLOGIA DE SISTEMAS DE 

PRODUÇÃO: UMA ALTERNATIVA CAPAZ DE IDENTIFICAR DIFERENÇAS? 

 

Nos capítulos precedentes abordamos questões fundamentais relacionadas a 

perspectiva sistêmica, sobretudo a Teoria dos Sistemas Agrários e as construções de tipologia 

sob essa orientação teórica. Todas essas questões fundamentais, para subsidiar a reflexão 

metodológica que se pretende alcançar nessa dissertação e, para discutir: a tipologia de 

sistemas de produção a partir da Análise de Agrupamento. Sendo assim, esse será um 

capítulo diferente! 

Aqui apresentamos, antes dos tipos identificados, questões relacionadas a escolha das 

variáveis e relativa as técnicas multivariadas. A opção por incluir essas questões, refere-se a 

nossa preocupação em demonstrar que há um caminho percorrido ou mais que isso, uma 

trajetória presente nas análises estatísticas e, que de certo modo, será responsável pelos 

resultados finais e, portanto, podem ser considerados produtos dessa pesquisa.  

Orientada teoricamente pela Teoria dos Sistemas Agrários e pela sua respectiva 

proposta metodológica, a ADSA, essa pesquisa, se localiza, sobretudo, no nível de análise 

representado pelo conceito de sistema de produção. Nesse sentido, compreendemos a ADSA 

de maneira adaptada na medida em que os passos anteriores preconizados não são realizados e 

não representam os passos que guiaram a coleta desses dados. Por outro lado, a tipologia 

apresentada será apenas dos sistemas de produção, não sendo utilizado, portanto, a 

estratificação da categoria de agricultores ou tipos de produtores. Isso porque a tipificação 

será realizada em nível de assentamentos de reforma agrária e, entendemos que há pouca 

distinção quanto a categoria desses agricultores86.   

Nossa hipótese, é que com a tipologia a partir da Análise de Agrupamento (AA) com 

os dados oriundos do SIGRA seja possível trabalhar com a totalidade das unidades de 

produção dos assentamentos ao invés de restringir as tipologias a partir de uma amostra, 

como é o caso da metodologia original da ADSA, o que pode ser interessante sob o ponto de 

vista de formulação de políticas e ou ações de desenvolvimento e extensão rural. Por outro 

lado, nossa hipótese também se refere as limitações ao uso dessa opção tipológica, na medida 

em que não incorpora os demais passos da ADSA o que pode promover problemas, 

principalmente nas caracterizações e diferenciações presentes no local de estudo. 

                                                           
86 Essa é uma consideração em termos gerais. Entende-se que pode haver diferenciações mesmo dentro dessa 

categoria. 
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Nesse sentido, serão utilizadas no presente capítulo as técnicas de Analise Fatorial 

(AF) e Análise de Agrupamento (AA). Essas podem ser consideradas ferramentas de natureza 

subjetiva, sobretudo no que se refere a AA, na medida em que são fortemente dependentes do 

julgamento do pesquisador em inúmeras decisões que concernem às análises. Isto é, como 

Hair et al. (2009, p. 425) salientam nessas técnicas se atribui “uma responsabilidade maior 

sobre o pesquisador para uma completa compreensão do método e do impacto de certas 

decisões sobre a solução final”. Logo, esse foi um fator decisivo para o abandono da escrita 

impessoal nessa parte da dissertação, no sentido de expor as decisões tomadas no decorrer das 

análises. Procuramos com isso, demonstrar que as ferramentas estatísticas não representam 

ferramentas automáticas que tomam suas próprias decisões, independente de quem as utilize.  

Desse modo, esse capítulo está estruturado para contemplar em uma primeira parte, a 

perspectiva metodológica em relação as técnicas da AF e AA, no qual serão abordadas de 

maneira sucinta, aspectos estatísticos fundamentais a fim de qualificar a compreensão dos 

resultados. Ainda no que se refere aos aspectos metodológicos, será descrita a fonte de dados 

utilizada para a análise, representado pelo SIGRA. 

Na seção 7.2 apresentamos quais variáveis foram selecionadas e, quais foram 

definidas para as análises posteriores. Além de outras questões envolvidas nas iterações 

realizadas em ambas as análises, seja no que se refere a AF ou a AA.  Por sua vez, nas seções 

que seguem  apresentamos os resultados encontrados pela AA e, mais que isso, procuramos 

identificar se os grupos diferenciados por essa técnica podem ser considerados heterogêneos 

entre si e homogêneos em seu interior. Realizamos essa análise a partir de indicadores 

estatísticos, como o coeficiente de variação (CV) conjuntamente com a verificação das 

observações presentes dentro desses grupos. Por fim, apresentamos uma contextualização da 

dinâmica presente no local de estudo a partir de algumas variáveis como as utilizadas no 

próprio agrupamento. Esses dados foram extraídos dos relatórios gerados por meio do 

SIGRA, em uma perspectiva de confrontá-los com as dinâmicas expressas pelos tipos 

identificados.  

 

7.1 CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS SOBRE AS TÉCNICAS MULTIVARIADAS  

  

Diferentemente das estatísticas univariadas, o campo das técnicas multivariadas se 

propõe a compreender distintos fenômenos a partir de um conjunto complexo de variáveis, as 

quais são analisadas conjuntamente. Desse modo, procura apreender essas variáveis a partir 
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de uma perspectiva integrada analisando suas respectivas inter-relações em profundidade a 

fim de promover soluções para os problemas colocados em questão.  

O uso dessas técnicas é recorrente nas distintas áreas do conhecimento, desde as 

ciências naturais às humanas. Para Hair Jr. et al. (2009) a Estatística Multivariada vem 

facilitando o processo de tomada de decisão a partir das análises dos dados, por possibilitar 

uma compreensão mais aprofundada a cerca das informações nos diferentes ambientes de 

atuação.  

Mingoti (2013) define a Análise Estatística Multivariada como um conjunto de 

métodos e técnicas capazes de analisar diversas variáveis simultaneamente. Em concordância, 

Hair Jr. et al. (2009, p. 44)  a define como “todas as técnicas estatísticas que simultaneamente 

analisam múltiplas medidas sobre indivíduos ou objetos sob investigação.” Para o autor, a 

princípio, qualquer análise que utilize duas ou mais variáveis pode ser considerada um tipo de 

análise multivariada. Por sua vez, Pereira (2001) entende que a Estatística Multivariada 

representa um vasto campo de conhecimento que envolve inúmeros conceitos estatísticos e 

matemáticos, que podem ser definidos, resumidamente, a partir dos princípios gerais, de 

proximidade geométrica e redução da dimensionalidade.  

Hair Jr. et al. (2009) observa que não há uma definição rígida sobre quais análises são 

realmente multivariadas, entretanto, define que para uma análise ser considerada 

verdadeiramente multivariada as variáveis devem ser aleatórias e apresentar inter-relação, no 

qual a compreensão dessas relações só será possível na análise simultânea de todas as 

variáveis. Dessa forma, um dos aspectos multivaridos fundamentais consiste na presença de 

distintas variáveis estatísticas87. Assim, somente o número de variáveis e casos não define se 

determinada análise é ou não multivariada.  

Nesse sentido, Hair et al. (2009) divide essas técnicas em análises com muitas 

variáveis e análises exclusivamente multivariadas. Além dessa classificação, os autores 

propõem uma divisão baseada nos conceitos de dependência e interdependência das variáveis. 

As técnicas de dependência são representadas pela presença de uma ou de um conjunto de 

variáveis que dependem de variáveis independentes para ser explicado ou previsto, esse é 

caso das seguintes técnicas: modelagem, correlação canônica, análise multivariada de 

variância, regressão múltipla, análise conjunta, análise discriminante múltipla e modelos 

lineares de probabilidade.  

                                                           
87 Para Hair et al. (2009, p. 22) a variável estatística representa a “combinação linear de variáveis formada na 

técnica multivariada determinando-se pesos empíricos aplicados a um conjunto de variáveis especificado pelo 

pesquisador.” 
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Diferentemente, as técnicas interdependentes envolvem a análise simultânea de todas 

as variáveis a partir da relação de interdependência entre elas. Realiza-se, portanto, um 

esforço para apreender a estrutura presente nas variáveis e ou nas observações. Hair et al. 

(2009) identifica como técnicas interdependentes: AF, AA, escalonamento múltiplo e análise 

de correspondência. Em relação às técnicas que serão utilizadas no presente capítulo, o autor 

chama atenção que as operações realizadas apresentam um caráter circular acentuado, ou seja, 

“o pesquisador primeiramente avalia os resultados iniciais, em seguida faz alguns julgamentos 

vendo e refinando tais resultados, com a evidente possibilidade de que a análise seja 

reespecificada, exigindo-se uma volta ao passo avaliativo” (HAIR et al., 2009 p. 116), o 

processo circular das iterações será abordado na seção 1.2. 

 

7.1.1 Análise Fatorial 

 

A AF está entre as principais técnicas multivariadas de interdependência, 

principalmente, quando se pretende definir a estrutura presente entre as variáveis 

selecionadas. Em geral, a literatura (HAIR et al., 2009; MINGOTI, 2009) distingue AF a 

partir da perspectiva confirmatória e exploratória, a primeira utilizada em casos no qual se 

apresenta um conhecimento dos dados e hipóteses já preconcebidas e, a segunda utilizada 

quando se busca compreender a estrutura de um conjunto de variáveis, bem como reduzir  

dados.  

Assim, utilizamos a AF, no sentido exploratório, para inicialmente identificar as 

variáveis mais significativas quanto ao poder de diferenciação e, após para verificar como as 

variáveis originais se agruparam nos fatores. Para tanto, os procedimentos técnicos descritos 

nessa seção referem-se ao uso da AF do tipo R, que “analisa um conjunto de variáveis para 

identificar as dimensões latentes (que não são fáceis de observar)” (HAIR et al., p. 104, 

2009). 

Inicialmente para realizar a análise calculamos uma matriz de correlação que será 

utilizada como matriz de entrada dos dados. Nesse tipo de análise a exigência estatística 

compreende fundamentalmente as correlações entre as variáveis, para que a análise consiga 

produzir fatores representativos. Desse modo, são verificadas se ocorrem correlações 

suficientes para justificar o uso da técnica. Em geral, para prosseguir as análises são 

realizadas medidas gerais de intercorrelação (HAIR et al., 2009) que consistem na observação 

da ocorrência de correlações superior a 0,30 e na realização do teste de medida de adequação 
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da amostra (MSA) e  do teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) que compara as correlações 

simples com as correlações parciais. 

Entretanto, mais importante que cumprir essas exigências estatísticas é contemplar as 

questões conceituais presentes na análise. Assim, a literatura chama atenção da necessidade 

da construção de variáveis que apresentem alguma estrutura que se correlacione com a 

realidade pesquisada (MINGOTI, 2013). Desse modo, a AF conseguirá qualificar a 

compreensão das variáveis e de suas respectivas relações, contribuindo com a decisão de 

retirada ou permanência dessas variáveis.  

Determinadas as variáveis e a matriz de correlação a análise segue para a fase de 

extração de fatores. Para tanto, podem-se ser utilizados o método de fatores comuns e de 

análise de componentes principais (ACP), o segundo selecionado para a extração dos fatores 

vinculados aos sistemas de produção.   

Essa técnica objetiva reduzir os dados por meio da transformação de uma dimensão p 

para uma dimensão k, menor do que p (MINGOTI, 2013). Em geral, a análise busca “explicar 

a estrutura de variância e covariância de um vetor aleatório, composto de p-variáveis 

aleatórias, através da construção de combinações lineares das variáveis originais” (MINGOTI, 

2013, p. 59). Para tanto, é necessário que haja correlação entre as variáveis originais, pois 

serão transformadas em variáveis não correlacionadas entre si, ou seja, a partir de uma matriz 

de correlação ou de variância-covariância o conjunto de variáveis Z1, Z2,...., Zp será 

transformado em um novo conjunto de variáveis não correlacionadas, que serão dispostas de 

maneira decrescente (JOHNSON e WICHERN, 2006).   

Assim, inicialmente foram extraídos os autovalores que representam as raízes da 

matriz de correlação e, os seus respectivos autovetores. Considera-se, portanto, que λ1≥ λ2 ≥ 

... ≥ λp são os autovalores de uma matriz hipotética ∑pxp e, os seus respectivos autovetores 

(para cada autovalor há um autovetor) são representados por ⅇ1, ⅇ2, ..., ⅇp (MINGOTI, 2013).  

Definidos os autovalores e autovetores da matriz de correlação, foram calculados para 

cada indivíduo os escores não-rotacionados dos fatores. Esses representam os novos valores 

das variáveis calculados a partir do autovetor que formam os fatores extraídos. Assim, 

considerando a matriz hipotética ∑pxp, j = 1,2...,p seu j-ésimo fator foi como: 

 

Yj = ⅇj ' X = ⅇ j1 X1+ ⅇj2 X2 + ... + ⅇjp Xp   (1.1) 

 

O número de fatores será igual ao número de variáveis do conjunto de dados. No 

entanto, os fatores são as novas variáveis que representam combinações lineares não 
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correlacionadas das variáveis iniciais, as quais apresentam maior variância geral possível. 

Assim, pretende-se alcançar a melhor combinação linear possível, isto é, que as variáveis 

apresentem alto poder de explicação dos dados (HAIR JR. et al., 2009). 

O primeiro fator sempre apresentará a melhor síntese das relações lineares, já o 

segundo, apresentará a segunda melhor combinação. O segundo fator explicará, portanto, a 

maior parte da variância que ainda não foi explicada pelo primeiro fator e, assim 

sucessivamente (HAIR JR. et al., 2009). 

Entretanto, a utilização da AF só tem sentido se for possível identificar um menor 

número de novas variáveis (fatores) com alta capacidade de explicação. Para tanto, foram 

adotados critérios para definir o número de fatores retidos pelo método de extração ACP. Hair 

Jr. et al. (2009) propõe o uso de quatro critérios, a saber: da raiz latente ou autovalores,  

percentagem de variância, teste scree, a priori e heterogeneidade dos respondentes.  

Para a seleção dos fatores a serem extraídos utilizamos a análise da percentagem de 

variância acumulada dos fatores. Para Hair Jr. et al. (2009) uma percentagem alta de 95% é 

recomendada para estudos na área das ciências naturais, sob condições controladas, já para 

estudos no campo das ciências sociais poderiam ser mantidos a partir de 60%. Embora, haja 

certa orientação quanto às medidas estatísticas para definição dos fatores, novamente a 

fundamentação conceitual sob o objeto é fundamental para a avaliação da extração dos 

fatores. Ambas as perspectivas, estatísticas e conceituais, foram consideradas para a decisão 

do número de fatores utilizados.  

Some-se a isto a questão subjetiva que permeia as técnicas de interdependência 

utilizadas, como é o caso da AF e também da AA, que será descrita na próxima seção. Essa 

característica se expressa, no caso da AF, principalmente, no momento da interpretação dos 

fatores. De acordo com Hair et al. (2009, p. 116), “[...] o pesquisador deve repetidamente 

fazer julgamentos subjetivos em decisões, como o número de fatores, quais são as relações 

suficientes para garantir variáveis que discriminam grupos, e como podem ser identificados 

esses grupos”.  

Acrescenta-se a perspectiva subjetiva da interpretação do número de fatores o aspecto 

circular da AF, ou seja, o caminho de ida e volta avaliando os resultados e muitas vezes 

retornando aos passos iniciais. Esse processo ocorre desde a verificação das correlações até o 

julgamento dos fatores extraídos. Assim, segundo Hair et al. (2009, p. 116) é comum 

necessitar “[...] executar diversas iterações até que uma solução final seja obtida”. Esse foi o 

caso do processo de refinamento da matriz de variáveis nessa pesquisa. Foram realizadas 

inúmeras iterações com diversas variáveis oriundas do SIGRA até o estabelecimento de uma 
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matriz enxuta que fosse capaz de caracterizar o objeto em questão. Por ser um percurso 

importante para a pesquisa esse processo circular será descrito na seção referente aos 

resultados.  

Para melhorar a interpretação dos resultados aplicamos a rotação de fatores para que 

seus eixos sejam rotacionados “[...] em torno da origem até que alguma outra posição seja 

alcançada” (HAIR et al., 2009, p. 116). Em resumo, utilizamos a rotação para redistribuir a 

variâncias presentes nos primeiros fatores, a fim de apresentar resultados mais simples e 

significativos. Para a rotação dos fatores selecionamos o método ortogonal VARIMAX que 

“[...] maximiza a soma de variâncias de cargas exigidas da matriz fatorial” (HAIR et al., 2009, 

p. 117). Por fim realizamos a interpretação da matriz fatorial rotacionada observando a carga 

fatorial de cada variável em cada um dos fatores selecionados para identificar o que cada um 

dos fatores está representando.  

 

7.1.2 Análise de Agrupamento 

 

Conforme, Quintal (2006) a estratificação é um recurso utilizado corriqueiramente 

pelos seres humanos, para agrupar inúmeros objetos a partir de diversas características. Esta 

habilidade inerente a todas as pessoas é, recorrentemente, transferida para recursos 

tecnológicos, como os softwares, através da Técnica de AA. Para Mingoti (2013) tem como 

objetivo agrupar objetos semelhantes, de forma que no interior do grupo haja o maior grau de 

similaridade e, portanto, homogeneidade. Já entre grupos deve haver um maior grau de 

dessemelhança para que estes difiram uns dos outros. O grau de semelhança ou 

dessemelhança é dado a partir dos cálculos de distância.  

A utilização da AA pode servir para a redução dos dados e para gerar ou averiguar 

hipóteses. Hair Jr. et al. (2009) propõem um planejamento para realizar a AA. Nesse sentido, 

observa que há a necessidade de definir, anteriormente, a base conceitual e os objetivos em 

que o agrupamento será submetido. A partir dessas questões torna-se possível selecionar as 

variáveis, uma etapa fundamental da AA, demonstrada posteriormente nesse capítulo.  

Após a definição das variáveis aplicamos uma medida de distância para realizar o 

agrupamento dos dados. A literatura apresenta diversas medidas que podem ser utilizadas nos 

agrupamentos, entretanto, optamos a partir de alguns testes o uso da distância euclidiana. 

Definida a matriz de distâncias, realizamos o processo de partição no qual aplicamos 

um algoritmo especifico de agrupamento. A maior parte desses métodos objetivam maximizar 

as diferenças entre os grupos e realçar as similitude intra-grupo. Estes algoritmos podem ser 
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classificados em: hierárquicos e não-hierárquicos (HAIR JR. et al., 2009). Optamos pelo uso 

do processo de partição hierárquico Ward. 

O método Ward consiste em um algoritmo aglomerativo de variância, sua utilização 

objetiva que sejam gerados clusters para minimizar a sua variância. Assim, para cada cluster 

formado foram calculadas as médias de todas as variáveis da análise, e para cada objeto foi 

calculado o quadrado da distância euclidiana às médias dos grupos (HAIR JR. et al., 2009). 

O agrupamento hierárquico gerou gráficos denominados dendogramas, que 

possibilitaram a interpretação e a determinação do número de grupos. Por fim, para 

verificação dos resultados utilizamos o coeficiente de silhueta proposto por Rousseuw (1986), 

considerado uma medida de validação de agrupamento. Esse coeficiente mostra quais objetos 

estão presentes no interior de um cluster e quais estão meramente entre os clusters, a partir da 

análise de um gráfico no qual as silhuetas de cada grupo são combinadas. É possível, 

portanto, uma apreciação da qualidade relativa dos agrupamentos e uma visão geral da 

configuração dos dados, por meio da observação da coesão e separação. Conjuntamente, 

foram realizadas estatísticas descritivas simples - mínimo, máximo, desvio padrão e CV - para 

cada variável em cada um dos grupos identificados. Além disso, como proposta de 

contextualização do agrupamento os resultados da AA foram comparados com os dados 

gerados a partir de relatórios do SIGRA (2015), a fim de comparar a capacidade da AA na 

identificação das diferenciações com a realidade.  

 

7.1.3 O Sistema Integrado de Gestão Rural da ATES (SIGRA) como fonte de dados 

 

A partir da demanda do Conselho Estadual da ATES, no sentido da necessidade do 

Programa de ATES do RS em obter um sistema de gerenciamento das informações para 

contribuir, principalmente, no processo de planejamento, foi desenvolvido em 2012 pelo 

Programa conjuntamente à equipe de ATPs, o Sistema Integrado de Gestão Rural da ATES 

(SIGRA) 88. O SIGRA apresenta, em síntese, os seguintes objetivos: 

 
- Criar um sistema ágil, capaz de gerenciar e organizar as principais informações da 

realidade dos assentamentos da Reforma Agrária, com o propósito de facilitar a 

proposição de ações e de políticas que contribuam com o desenvolvimento dos 

assentamentos; 

- Disponibilizar informações qualificadas para as famílias assentadas, entidades 

locais e regionais relacionadas a Reforma Agrária;  

                                                           
88 A primeira versão do programa foi desenvolvida pelo Projeto dos ATPs e foi sendo aprimorada até chegar à 

versão de 2012 onde foram realizadas as primeiras coletas de dados e identificados para correção. Em 2013 já foi 

possível ir atualizando os dados a partir das novas condições apresentadas pelas famílias. 
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- Desenvolver um instrumento que auxilie as equipes de ATER\ATESno processo 

de organização, planejamento e acompanhamento do trabalho, através da geração de 

informações qualificadas da dinâmica ambiental, social e produtiva dos 

assentamentos e das ações de ATER\ATES executadas (MANUAL DO SIGRA, 

2017, p. 04). 

 

Sendo assim, o SIGRA consiste em um sistema informatizado e “online” 89, no qual 

estão presentes as informações da totalidade das famílias assentadas do RS e SC. Os dados 

presentes no SIGRA são coletados anualmente pelas equipes técnicas a partir de visitas 

realizadas nos lotes dessas famílias. As informações disponíveis englobam dados referentes 

ao campo produtivo, social e ambiental passíveis de serem extraídas por meio de relatórios 

instantâneos. Com o SIGRA é possível ter acesso aos dados que refletem as seguintes 

dimensões: 

 

quem são (idade, sexo, escolaridade, doenças, etc.), como vivem (moradia, 

saneamento, etc.), como são os lotes (distância da sede do município, estrada de 

acesso, acesso a água, etc.), o que produzem (culturas, criações e processamento, 

produção para autoconsumo e comercialização) e como produzem (máquinas, 

instalações, manejos, etc.) todas as famílias assentadas do RS atendidas pela ATES 

(ZARNOTT, 2016, p. 88-89). 

 

Em relação aos dados utilizados para as análises estatísticas, foram extraídas as 

informações referentes ao ano de 2015, que correspondem ao ano agrícola de 2014/2015. Essa 

decisão parte da constatação de dados incompletos no SIGRA nos anos mais recentes, como 

de 2016 e 2017 em função do progressivo desmonte do Programa de ATES. Assim, os dados 

foram extraídos por meio de relatórios e corrigidos, conforme a verificação de algum tipo de 

erro presente nas informações90.  

 

7.2 O CAMINHO PERCORRIDO ATÉ A TIPOLOGIA: APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS 

MULTIVARIADAS 

 

Nessa seção, apresentamos os passos precedentes a aplicação das estatísticas 

multivariadas, principalmente, no que se refere a seleção do local de estudo e das variáveis. 

Após, apresentamos o uso da AF tanto para seleção de variáveis quanto para extração dos 

fatores que compreendem a estrutura dos dados. Por sua vez, utilizamos a AA para 

identificação e tipologia dos grupos ou tipos de sistemas de produção. Assim, a tipologia 

realizada representa um esforço de identificar sistemas de produção nos assentamentos do 

                                                           
89 www.sigra.net.br 
90 Informações com erros de digitação, por exemplo. 
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município de Júlio de Castilhos, salientamos, entretanto, que para critério de sistema de 

produção, utilizamos as atividades produtivas que imprimem a dinâmica nas UPAs. 

Esses cálculos foram realizados no software R para Windows (R Core Team, 2015) e 

os respectivos comandos estão presentes no Anexo dessa dissertação. Em relação as técnicas 

de AF e AA foram utilizados parâmetros estatísticos para determinação de variáveis e para 

determinação de agrupamentos. Entretanto, o critério balizador para ambas as determinações 

foi, em ultima instância, a conformação dos dados, compreendida a partir dos dados do 

SIGRA. No sentido apresentado por Hair et al. (2009, p. 110) de que as técnicas de 

interdependência, como as utilizadas aqui, são muito mais afetadas quando não atendidas as 

“premissas conceituais inerentes do que pelas suposições estatísticas”. 

 

7.2.1 Considerações iniciais: definição do local de estudo e da tipologia de sistemas de 

produção 

 

Inicialmente, essa dissertação tinha como objetivo a realização de uma tipologia dos 

sistemas de produção de leite presentes nos assentamentos do RS. O recorte desse sistema de 

produção corresponde a análise dos dados do SIGRA (2015) que demonstram que das 9.545 

famílias91 assentadas 64% apresentam algum tipo de produção leiteira, presente em todos as 

regiões do estado. Esse sistema, portanto, é fundamental para geração de renda das famílias e, 

consequentemente, para sua reprodução social92. Essa compreensão corresponde não só a 

análise dos dados do SIGRA (2015), mas também aos estudos presentes na Rede de UOPs93, 

os quais foram acompanhados no decorrer desses anos.   

Para tanto, a fim de testar a ferramenta estatística multivariada para identificar os tipos 

de sistema de produção de leite procuramos definir um município-teste cuja produção leiteira 

fosse representativa. Assim, iniciamos o recorte partindo do NO com produção de leite mais 

significativo, como é o caso do NO de Júlio de Castilhos, selecionado por contribuir com 

15%94 na produção total de leite dos assentamentos do estado (SIGRA, 2015). Por sua vez, 

para selecionarmos o município utilizamos o mesmo critério, de representatividade da 

produção de leite. Na Tabela 3 podemos observar que o município de Júlio de Castilhos 

                                                           
91 Famílias visitadas em 2015. 
92 Na perspectiva da ADSA o conceito de reprodução social e, mais especificamente o nível de reprodução 

social é utilizado para avaliar as diferenciações sociais entre os agricultores, sobretudo, no nível da análise 

econômica das unidades de produção a partir das categorias econômicas do método do Valor Agregado (SILVA 

NETO, DEZEN e SANTOS, 2009; SILVA NETO, 2016). 
93 Nas RUOPs, o sistema de produção de leite representa desde 2015 o sistema com mais unidades de produção. 

Essas, por sua vez, foram selecionadas pelas equipes a partir da representatividade e importância nos NOs.  
94 Corresponde a produção de 15.069.760 litros em 2015. 



149 
 

possui a maior representatividade de famílias na atividade (44%) e em termos de produção de 

leite (53%) do NO.  

 

Tabela 3 - Comparativo da representatividade dos municípios do NO de Júlio de Castilhos em 

porcentagem de famílias na atividade leiteira e na produção de leite. 

 

Munícipios 
% famílias na 

atividade 
% produção 

Boa Vista do Incra 8% 8% 

Faxinal do Soturno 2% 0% 

Jaguari 1% 0% 

Júlio de Castilhos 44% 53% 

Pinhal Grande 9% 9% 

Quevedos 4% 1% 

Salto do Jacuí 30% 28% 

Santa Maria 2% 0% 

Total 100% 100% 
Fonte: SIGRA (2015). 

 

Assim, selecionamos para a realização da tipologia a partir das estatísticas 

multivariadas o munícipio de Júlio de Castilhos. Localizado na região central do RS a uma 

distância de 349 km da capital, com uma população de 19.579 habitantes, no qual cerca de 

20% residem no espaço rural (IBGE, 2010). A partir dos dados do IBGE (2010) verificamos 

que a maior parte da população reside no perímetro urbano. Além disso, a densidade 

demográfica geral do município é de 10,15 hab/km² enquanto que na área rural é de apenas 

1,80 hab/km².  

No município a população assentada corresponde a 761 habitantes que representa 21% 

da população rural de Júlio de Castilhos, distribuídos em quatro assentamentos, a saber: PA 

Alvorada, PA Ramada, PA Santa Julia e PE Nova Ramada II (SIGRA, 2015).  

Como podemos observar na Tabela 4 residem no município 228 famílias assentadas 

distribuídas nesses quatro assentamentos. No que se refere ao número de observações 

utilizadas nas técnicas estatísticas, foram selecionadas 211 famílias que corresponde a 93% do 

total das famílias. A exclusão dessas 17 observações foi realizada após a constatação de erros 

de informações, oriundos do próprio SIGRA. 
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Tabela 4 - Número de registros de famílias assentadas no município de Júlio de Castilhos e 

número de registros utilizados na matriz. 
 

Assentamentos Número de registros SIGRA Número de famílias na matriz 

PA Alvorada 69 64 

PE Nova Ramada II 18 17 

PA Ramada 83 78 

PA Santa Julia 58 52 

Total 228 211 

Fonte: SIGRA (2015) e Autora.  

 

Definido o município teste, no decorrer das interações iniciais e da composição das 

respectivas matrizes de variáveis, nos questionamos: estamos propondo uma tipologia de 

sistemas de produção ou de atividade produtiva? Essa reflexão emergiu a partir dos primeiros 

resultados, vinculado a análise de que as variáveis correspondiam estritamente a produção 

leiteira.  

Entendendo o sistema de produção como “a combinação (no espaço e no tempo) dos 

recursos disponíveis e das próprias produções: vegetais e animais” (DUFUMIER, 2010, p. 

85), as variáveis selecionadas representavam na realidade, um subsistema presente no sistema 

de produção das UPAs. Era necessário, portanto, uma nova matriz de variáveis que 

conseguisse abranger esses elementos. 

Paralelamente, no processo de formação dessa nova matriz, nos questionamos sobre a 

tipologia estrita do sistema de produção de leite. Essa perspectiva emerge, a partir da análise 

dos relatórios do SIGRA (2015), referente aos assentamentos de Júlio de Castilhos95, assim, 

percebemos que mais interessante do que isolar esse sistema, seria abranger a análise para os 

tipos de sistema de produção. Essa decisão interferiu, fundamentalmente, na seleção das 

variáveis, ou seja, passamos a incluir as informações das produções desvinculadas dessa 

atividade, como, por exemplo, as relacionadas ao cultivo da soja. Do mesmo modo, passamos 

a considerar na análise aquelas unidades que não apresentam nenhuma produção de leite, que 

foram excluídas na fase inicial, além de incorporar variáveis que extrapolam informações 

produtivas. A tipologia deixa, portanto de ser referente somente ao sistema de produção de 

                                                           
95 Além dos relatórios do SIGRA, nos chamou a atenção os resultados apresentados pela RUOP, ao identificar 

em Júlio de Castilhos (não somente no município, mas no NO) a conformação de sistemas de produção 

caracterizados, sobretudo, pela relação da produção de leite e soja. Como pode ser percebido no seguinte trecho 

“Os NO’s com maior representatividade no registro de unidades [do sistema de produção leite e soja] localizam-

se na metade norte do RS, dentre estes, os NO’s Júlio de Castilhos, Tupanciretã, Jóia, Sarandi, Palmeira das 

Missões e Vacaria” (BELLÉ et al., 2017, p. 04). 
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leite e passa a se aproximar dos sistemas de produção presentes nos assentamentos do 

município de Júlio de Castilhos. 

 

7.2.2 Análise Fatorial e Análise de Agrupamento: seleção de variáveis e extração dos 

tipos  

 

No esforço de contemplar a complexidade dos sistemas de produção dos assentados 

do município, inicialmente selecionamos um conjunto de variáveis que procurou incorporar 

informações relacionadas ao arranjo entre atividades produtivas e meios de produção dos lotes 

das famílias. Essas, com suas respectivas descrições são apresentadas no Quadro 3.  

 

Quadro  3 - Variáveis extraídas do SIGRA. 
 

Variável Descrição 

PREST Prestação de serviços 

MASQ Número de máquinas agrícolas 

RESFR Tipo de Resfriamento 

APO Renda aposentadoria 

NP Número de pessoas 

AT Área total 

SOJ Produção de soja 

AS Área para cultivo da soja 

CINVC Produção cultivos de trigo e aveia comercializados 

MIC Produção de milho comercializado 

CAC Produção de cultivos agrícolas comercializados 

OC Ovos comercializados 

CARC Produção de carne comercializada 

BCC Produção de bovinocultura de corte 

PC Produção de leite comercializada 

VC Número de vacas 

LVD Litros de leite por vaca dia 

CC Quantidade de concentrado 

PA Área pastagem anual 

PP Área pastagem perene 

AUT Produção de leite para autoconsumo 

PTL Produção de leite total 

MIA Produção de milho para autoconsumo 

CAA Cultivos agrícolas para autoconsumo 

CARA Produção de carne para autoconsumo 

OA Ovos para autoconsumo 
Fonte: Elaborado pela autora a partir do SIGRA (2015). 
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Há de se mencionar que as variáveis, em sua maioria acabam por enfatizar as 

atividades produtivas. As demais buscam contemplar, de certo modo, os demais recursos 

presentes nos lotes. Assim, em um primeiro momento, com o intuito de estudar 

exploratoriamente a estrutura das 26 variáveis selecionadas calculamos a matriz de 

correlações apresentados no Gráfico 4.  Entretanto, podemos observar que a maior parte das 

variáveis apresentam correlações inferiores a 0,4 quais sejam: PREST, MAQ, NP, APO, AT, 

OA, CARA, CAA, MIA,BCC, CARC, OC, CAC, MIC e CINVC.  

 

Gráfico 4 - Correlações das variáveis selecionadas. 

 

 

Fonte: Dados SIGRA (2015) – software R. 
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0,4 descritas anteriormente96. De modo que permaneceram nas análises as seguintes variáveis: 

VC (número de animais), LVD (litro), CC (tonelada), PA (hectare), PP (hectare), PC (litro), 

AUT (litro), PTL (litro), SOJ (quilo) e AS (hectare). 

Além disso, o uso da AF como forma de “analisar a estrutura das inter-relações 

(correlações)” (HAIR et al., 2009, p. 102) preconiza, que haja certa correlação entre as 

variáveis, para que seja possível estabelecer, posteriormente, uma matriz de variáveis não 

correlacionadas entre si a fim de identificar os fatores “subjacentes às variáveis originais” 

(MINGOTI, 2013, p. 100). 

Salientamos que a decisão pela exclusão dessas variáveis foi realizada conjuntamente 

as iterações realizadas pelo cálculo da AF na matriz das variáveis completas. Entretanto, o 

poder de explicação da estrutura dos dados foi reduzido e os fatores extraídos foram 

compostos, em geral, por somente uma variável, sendo os dois primeiros fatores 

representativos da atividade leiteira e do cultivo de soja, respectivamente, resultado 

semelhante ao encontrado com a redução das variáveis, como será discutido. Dessa forma, a 

AF foi utilizada, primeiramente de maneira exploratória no sentido de possibilitar a exclusão 

de variáveis com baixa capacidade de diferenciação. 

Essa decisão impactou a matriz de variáveis por excluir atividades voltadas, sobretudo, 

ao autoconsumo, bem como as relacionadas com os recursos disponíveis. Entretanto, 

enfatizam as atividades significativas em termos de produção comercializada, o que vai de 

encontro a perspectiva utilizada aqui de identificar as atividades que imprimem a dinâmica 

dos sistemas de produção, entendendo que essa é uma opção que pode restringir a 

compreensão de uma dinâmica mais geral e que aponta certos conflitos, inclusive, com o 

próprio conceito de sistema de produção, uma vez que acaba por privilegiar somente as 

atividades produtivas. Assim, excluídas as variáveis estabelecemos a matriz definitiva 

composta pelas variáveis expressas na Tabela 5 com a respectiva estatística descritiva. 

 

 

 

 

 

                                                           
96 Conforme Hair et al. (2009, p. 109) “se a inspeção visual não revela um numero substancial de correlações 

maiores que 0,30, então a análise fatorial provavelmente é inadequada”.  



154 
 

Tabela 5 - Estatística descritiva das variáveis definitivas. 

Medidas VC LVD CC PA PP PC AUT PTL SOJ AS 

Mínimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Máximo 36,00 20,00 96,00 36,00 18,00 220.000,00 11.160,00 223.350,00 75.000,00 25,00 

Desvio  

Padrão 
8,35 5,78 13,16 9,90 3,06 42.573,04 1.762,44 43.619,78 17.520,08 6,04 

Média 8,36 5,79 5,01 11,73 2,45 28.965,99 1.487,51 30.625,06 30.001,19 10,92 

CV 1,00 1,00 2,62 0,84 1,25 1,47 1,18 1,42 0,58 0,55 

Fonte: Autora. 

Na tabela 5 estão presentes as estatísticas básicas das variáveis selecionadas. Entre os 

parâmetros utilizados, o CV que representa uma medida interessante na perspectiva de 

avaliarmos o grau de dispersão dessas variáveis em relação a sua média. Percebemos, 

portanto, que a maior parte das variáveis, sobretudo as relacionadas com a produção de leite, 

apresentam grande variabilidade. Entretanto, consideramos que essas são variáveis 

originalmente muito dispersas.  

Autores como Escobar e Bedergué (1990) utilizam esse coeficiente como critério de 

exclusão de variáveis, no sentido de excluir as que apresentam valores mais baixos, pela 

compreensão de que variáveis com alta dispersão apresentam maior capacidade de distinção 

na AA. Esse não foi o critério utilizado aqui. Assim, o CV geral presente na Tabela 5 será 

utilizado, somente, como um dos critérios para discutir a variabilidade dos agrupamentos (ver 

seção 7.4.1).  

Antes de seguir para a AF, para complementar as análises gerais das intercorrelações 

referentes a matriz definitiva de variáveis, calculamos a medida de adequacidade Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO). O resultado extraído da matriz foi de 0,76, superior a faixa de 0,5 

considerado péssimo (MINGOTI, 2013), conjuntamente, utilizamos a Medida de Adequação 

da Amostra (MSA) para cada variável, para extrair índices sobre a necessidade de eliminação 

de mais alguma variável, os resultados obtidos são demonstrados na Tabela 6.  
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Tabela 6 - Medida de Adequação da Amostra (MSA). 
 

Variáveis MSA 

SOJ 0,713 

AS 0,731 

PC 0,677 

VC 0,911 

LVD 0,889 

CC 0,965 

PA 0,860 

PP 0,905 

AUT 0,562 

PTL 0,681 

Geral 0,789 

Fonte: Elaborado pela Autora.  

 

Todas as variáveis, individualmente, se encontram acima do domínio inaceitável 

(acima de 0,50). Do mesmo modo, o índice geral de MSA de 0,789 considerado mediano, não 

compromete a qualidade das intercorrelações por ser apresentar acima de 0,50 (HAIR et al., 

2009). Seguindo com o cálculo da AF para matriz definitiva, a extração de fatores foi 

realizada a parti do método ACP com o número de fatores igual ao número de variáveis 

originais (dez variáveis). A determinação do número de fatores foi realizada a partir da 

observação da variância acumulada (Tabela 7) no qual estabelecemos a extração de três 

fatores.  

 

Tabela 7 - Autovalores, percentual de variância e percentual de variância acumulada para os 

dez fatores. 
 

Fator Autovalor % da variância % acumulada da variância 

1 5,756 57,561 57,561 

2 1,575 15,747 73,308 

3 0,869 8,692 81,999 

4 0,565 5,651 87,650 

5 0,491 4,912 92,562 

6 0,327 3,272 95,834 

7 0,251 2,507 98,341 

8 0,101 1,006 99,348 

9 0,065 0,652 99,999 

10 0,000 0,001 100,000 

 

Fonte: Elaborado pela Autora.  
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Determinados os fatores, realizamos uma rotação ortogonal pelo método Varimax, 

com o intuito de facilitar a interpretação das cargas fatoriais (Tabela 8). De acordo com Hair 

et al. (2009, p. 119) a rotação VARIMAX consegue “[...] fornecer uma separação mais clara 

entre os fatores”. Na medida em que as cargas fatoriais representam a correlação de cada 

variável em relação a cada um dos fatores demonstram o papel das variáveis sobre a definição 

dos fatores.   

  

Tabela 8 - Cargas fatoriais estimadas para cada fator após rotação. 

Variáveis Fator 1 Fator 2 

SOJ -0,157 -0,936 

AS -0,198 -0,915 

PC 0,898 0,165 

VC 0,794 0,263 

LVD 0,630 0,128 

CC 0,472 0,159 

PA 0,387 0,142 

PP 0,061 0,240 

AUT 0,342 0,185 

PTL 0,890 0,168 

Fonte: Autora.  

 

Assim, considerando que cargas fatoriais de -1 ou 1 indicam maior influência sobre o 

fator, percebemos que em relação ao fator 1 as variáveis predominantes foram as relacionadas 

com a produção de leite. Desse modo, variáveis relacionadas a produção comercializada e 

produção total apresentam cargas fatoriais maiores, seguida pela variável que corresponde ao 

número de vacas. Para tanto, o fator 1 pode ser compreendido como representante da 

produtividade da atividade leiteira nos assentamentos do município de Júlio de Castilhos.  

Por outro lado, no fator 2 as variáveis relacionadas a produção e área destinada ao 

cultivo da soja foram predominantes, apresentando em segundo plano a presença de carga 

fatorial relacionada a pastagem perene de apenas 0,240. Ainda que o valor relativo a essa 

última variável tenha sido baixo, ao comparar com as variáveis predominantes do presente 

fator, podemos sugerir que o fator 2 indica uma dinâmica na qual podem ser distinguidas as 

UPAs com produção e área de soja significativas nas quais as áreas de pastagem perene são 

menores. 

Determinadas as variáveis com maior poder de diferenciação e capacidade de 

expressar a estrutura subjacente dos dados utilizados, seguimos para a AA. Para a AA, 
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utilizamos duas matrizes distintas com as variáveis selecionadas anteriormente, uma com 

dados padronizados e outra com os dados originais. No que tange a padronização dos dados 

na literatura, em geral, a padronização é recomendada para promover uma correção a fim de 

eliminar o viés presente nas escalas distintas das variáveis, que acabam por promover efeitos 

nos resultados. Entretanto, conforme Hair et al. (2009, p. 446) “não há uma razão única que 

nos diga para usarmos variáveis padronizadas versus não-padronizadas” conjuntamente, 

padronizar pode acarretar na eliminação de “alguma relação natural refletida nas escalas das 

variáveis” (FÁVERO et al., 2009, p. 198). Pereira (1993, p. 12) também salienta que a 

padronização “pode afetar seriamente a análise por diluir as diferenças entre os grupos para 

aquelas variáveis que melhor separam estes grupos”. 

Assim, nessas matrizes aplicamos o cálculo de medida de distância euclidiana após o 

teste com demais distâncias quais sejam: euclidiana quadrada, city-block e Mahalanobis. Por 

sua vez, a determinação da extração de sete grupos foi estabelecida a partir das iterações da 

AA, ou seja, testando distintos números de grupos conforme a observação dos dados, em 

conjunto com o resultado do comando stability97, o qual recomenda o recorte de um número 

adequado de grupos.  

Para determinar o método de agrupamento utilizamos o coeficiente de silhueta 

(ROUSSEEUW, 1987) que permite avaliar a qualidade das soluções em função da 

proximidade entre as observações de determinado grupo (similaridade intra-grupo) e na 

distância das observações desse grupo em relação as observações do grupo mais próximo 

(similaridade inter-grupo). Esse índice é calculado para cada uma das observações e, por meio 

do seu valor, é possível identificar se a observação está alocada no grupo mais adequado. 

Assim, quando uma observação apresenta silhueta positiva mais próxima a 1 podemos 

considerar que está bem localizada em seu grupo, por outro lado, quando apresenta valores 

negativos entendemos que a observação está mais próxima dos demais grupos. Calculadas as 

silhuetas das observações geram-se os coeficientes médios de cada um dos grupos e dos 

algoritmos de aglomeração (COTRIM RODRIGUES et al., 2016). Além disso, o uso do 

coeficiente de silhueta serviu para compararmos tanto os métodos de agrupamentos, quanto o 

uso dos dados padronizados e não-padronizados  (Tabela 9).   

 

 

                                                           
97 Comando incluso no pacote ClustOfVar.  
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Tabela 9 - Coeficiente de silhueta para matriz não padronizada e padronizada em distintos 

algoritmos de aglomeração. 
 
  Não padronizado Padronizado 

Grupos Ward Vizinho mais próximo Ligação média Ward Vizinho mais próximo Ligação média 

1 0,26 0,58 0,49 0,17 0,34 0,29 

2 0,29 0,64 0,7 0,08 0,00 0,17 

3 0,41 0,64 0,54 0,42 0,00 0,25 

4 0,28 0,91 0,66 0,48 0,19 0,42 

5 0,58 0,00 0,41 0,03 0,00 0,48 

6 0,91 0,43 0,91 0,31 0,00 0,21 

7 0,53 0,00 0,47 0,44 0,00 0,00 

Média 0,47 0,46 0,60 0,28 0,08 0,26 
Fonte: Autora.  

 A partir da Tabela 9 percebemos que a matriz padronizada apresenta coeficientes 

médios em todos os grupos, inferiores a 0,30. Isso indica, conforme Rousseeuw (1987) que a 

maior parte dos objetos não estão próximos entre si nessas soluções, na medida em que se 

espera coeficientes próximos a 1. Ao avaliar as silhuetas de cada grupo percebemos ainda que 

ocorrem valores inferiores e próximos a zero nos três algoritmos de aglomeração (Ward, 

Vizinho mais próximo e Ligação média). 

No que se refere a matriz não padronizada as médias do coeficiente de silhueta foram 

mais altas, variando de 0,46 a 0,60. Comparando os métodos de agrupamento percebemos que 

há pouca diferença entre o método Ward e Vizinho mais próximo, em termos de média do 

coeficiente. Entretanto, quando observamos cada um dos grupos percebemos que o grupo 

cinco e sete do método Vizinho mais próximo apresenta coeficientes iguais a zero, o que 

reflete pouca homogeneidade e capacidade de separação desse algoritmo. Por outro lado, o 

método Ligação média apresenta um coeficiente médio de silhueta de 0,60 superior aos 

demais. Assim, os métodos Ligação média e Ward dos dados não padronizados podem 

apresentar melhores agrupamentos, em termos de coesão e separação, conforme o coeficiente 

de silhueta. O Gráfico 5 apresenta os coeficientes de silhueta gerados a partir dos distintos 

algoritmos de aglomeração da matriz padronizada e original. 
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Gráfico 5 - Coeficiente de silhueta para as distintas matrizes e métodos sendo: a) Método 

Ward – matriz não padronizada; b) Método Vizinho mais próximo - matriz não padronizada; 

c) Método Ligação média - matriz não padronizada; d) Método Ward – matriz padronizada; e) 

Método Vizinho mais próximo - matriz padronizada; e, f) Método Ligação média - matriz 

padronizada. 

 

Fonte: Autora.  

 

No Gráfico 5 podemos perceber que os métodos de aglomeração Vizinho mais 

próximo e Ligação média, apresentam uma tendência de concentrar a maior parte dos dados 

no primeiro grupo, seja no uso da matriz original ou padronizada. Assim, ao analisar os 

grupos gerados pela Ligação média dos dados não padronizados, com coeficiente de silhueta 

superior aos demais, percebemos que 78% das observações foram agrupadas no grupo 1, essa 

tendência gerou certa heterogeneidade nesse grupo e acabou distorcendo o resultado. Dessa 

forma, a partir da análise tanto da silhueta quanto da análise dos grupos, ou seja, da entrada 

em cada um dos grupos para identificar quais observações foram agrupadas em cada 

agrupamento, selecionamos o algoritmo de aglomeração Ward.  
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A opção pelo uso da matriz sem padronização promoveu a ampla distância observada 

no dendograma (Figura 6). Entretanto, após as análises dos agrupamentos formados e 

comparado com os demais testes, o presente agrupamento se apresentou como uma solução 

mais coerente, sob o ponto de vista da estrutura dos dados uma vez que a dinâmica das 

unidades presentes nos assentamentos de Júlio de Castilhos apresenta uma dinâmica produtiva 

vinculada, principalmente, a associação entre leite e soja, como será demonstrado nas seções 

que seguem. O caráter circular, citado no início do capítulo, esteve presente em todas as 

técnicas realizadas nessa dissertação, no que se refere a ferramenta estatística. Esse também 

foi o caso dos testes de agrupamentos. Por óbvio, esse resultado apresenta certa variabilidade 

em alguns grupos, ainda que inferior as demais soluções, que serão demonstradas e discutidas 

de maneira detalhada nas interpretações que seguem. Inicialmente, podemos observar o 

resumo desses resultados na Tabela 10 a partir das médias das variáveis em cada um dos 

grupos identificados. 

 

 

Tabela 10 - Média das variáveis em cada um dos grupos identificados pela Análise de 

Agrupamento. 
 

Grupos VC LVD CC PA PP PC AUT PTL SOJ AS 

G1 – As 0,47 0,94 0,03 1,76 0,29 132,35 186,76 622,06 55.312,06 19,18 

G2 - Sb 2,07 0,67 0,05 5,71 1,62 98,18 476,55 645,64 32.434,18 12,67 

G3 - LSa 13,03 9,58 5,61 17,70 3,67 40.675,94 2.228,18 43.068,36 30.110,30 9,45 

G4 - LSb 9,41 7,24 1,89 14,51 4,14 20.647,30 1.750,68 22.548,51 23.022,73 8,38 

G5 - La 27,57 15,79 29,29 23,57 3,21 152.902,29 3.505,00 156.582,29 15.128,57 5,64 

G6 - Lb 16,40 13,24 15,48 22,28 2,16 72.421,20 3.224,40 75.930,00 22.899,20 8,48 

G7 - Auto 3,91 0,73 0,18 8,45 4,00 727,73 924,55 1.784,09 0,00 0,00 

Fonte: Autora.  

 

Em conformidade com os resultados encontrados na AF, no qual as variáveis com 

maior poder de explicação dos dados foram as relacionadas com a produção de leite e soja, a 

partir da análise prévia os agrupamentos formados também seguiram essa tendência. Assim, 

na Tabela 10, percebemos que dos sete grupos gerados a maior parte apresenta sistemas 

caracterizados pela produção de leite e ou soja, o que demonstra a importância dessa dinâmica 
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produtiva nas UPAs dos assentamentos de Júlio de Castilhos. A caracterização dos tipos de 

sistema de produção será aprofundada na seção que segue. 

 

7.3 CARACTERIZAÇÃO DOS GRUPOS IDENTIFICADOS 

 

7.3.1 Grupo 1: Soja a (Sa)  

 

O presente grupo, denominado sistema de produção de soja (Sa), engloba as unidades 

que apresentam como principal atividade o cultivo de soja, de maneira semelhante a dinâmica 

do grupo G2, sistema de produção de Soja b. Diferente desse, por apresentar valores mais 

altos em relação as variáveis referentes a soja. Outra caraterística que o distingue é a menor 

representatividade quando comparado ao grupo G2, aqui foram identificadas 34 unidades o 

que representa 16% das observações. Por sua vez, 76% das unidades que constituem esse 

grupo são provenientes do assentamento PA Ramada.  

Em relação as médias das variáveis referentes a produção de leite percebemos que 

tanto a produção para comercialização quanto para autoconsumo são baixas, quando 

comparada com os demais grupos. Desses dados o que mais chama atenção é o baixo volume 

relativo ao autoconsumo em relação ao grupo o G2 , aqui o autoconsumo representa apenas 

30% da produção total. Por outro lado, ao descontar a soma da produção comercializada e do 

autoconsumo da média da produção total percebemos que a produção de leite está sendo 

destinada também para a produção de processados (como, por exemplo, os queijos), variável 

que não foi incluída na análise.  

No que se refere as variáveis relacionadas ao cultivo de soja, os valores são 

significativos em comparação com o restante dos agrupamentos. Assim, as unidades que 

constituem esse tipo apresentam uma produção de soja média de 55.312,06 kg/ano o que 

corresponde a 921,86 sacos/ano ocupando uma área média de 19,18 hectares. Podemos 

sugerir a partir desses dados que o presente grupo pode ser considerado um sistema de 

produção, praticamente, puro de soja.  

 

7.3.2 Grupo 2: Soja b (Sb) 

 

O Grupo sistema de produção de Soja b representa o grupo com maior número de 

observações o que corresponde a 55 unidades ou 26% do total das famílias assentadas do 

município. Esses dados sugerem que há uma tendência nessas UPAs de inclusão da produção 
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do cultivo de soja como atividade prioritária que por sua vez acaba por imprimir a dinâmica 

desse sistema de produção diminuindo a produção de leite. No que se refere a composição do 

grupo, 43% das unidades são oriundas do PA Alvorada e 33% do PA Ramada. Entretanto, em 

termos de representatividade nos assentamentos 38% e 21% das famílias do PA Alvorada e 

PA Santa Julia, respectivamente, se caracterizam por apresentar o sistema de produção de 

Soja b.  

Por sua vez, no presente grupo não consta uma produção de leite significativa, 

sobretudo no que se refere a variável relacionada a comercialização, a qual corresponde a 

98,18 litros/ano, portanto, pouco significativa. Assim, aqui a maior parte da produção é 

direcionada ao autoconsumo que representa 74% da média da produção total de leite dessas 

unidades. As demais variáveis relacionadas a produção de leite, seguem a tendência dos 

demais grupos e, desse modo, em função da menor produção em termos de litros de leite as 

áreas de pastagem são menores e, por óbvio, o volume de concentrado é próximo a zero.  

As variáveis correspondentes ao cultivo da soja, por sua vez, são as que apresentam o 

segundo maior valor em comparação com os demais tipos. Dessa forma, a produção 

corresponde a 32.434,18 kg/ano ou 540,57 sacos/ano. Para garantir essa produção a área 

referente a soja equivale a 12,67 hectares e, nesse sentido, a produtividade média por área  

corresponde a 42,66 sacos/hectare/ano.  

 

7.3.3 Grupo 3 – Grupo Leite e Soja a (LSa)  

 

O presente grupo, denominado sistema de produção Leite e Soja a apresenta uma 

dinâmica na qual leite e soja representam as principais atividades, em uma perspectiva de 

complementação. Assim, sugere-se que aqui ambas as atividades apresentam, de certo, 

mesmo grau de importância na dinâmica do sistema de produção.  

O G3 incorpora 34 unidades que representa 16% do total das famílias assentadas. No 

que tange as UPAs que constituem esse tipo a maior parte são oriundas do PA Alvorada 

(38%) e PA Ramada (30%). Por outro lado, nesse tipo está presente somente uma unidade do 

PE Nova Ramada II. 

No que se refere a produção de leite essa constitui a terceira maior produção entre os 

grupos, no qual são destinados para comercialização 40.675,94 litros/ano. Dessa forma, a 

maior parte da produção 94,45 % é destinada para venda, por outro lado a produção gerada 

para o autoconsumo e uso no lote, equivale somente a 5,17% da produção total, o que 

corresponde a produção de cerca de seis litros por dia.  
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Em que pese as demais variáveis relacionadas a produção leiteira, esse grupo 

apresenta rebanhos com uma média de 13,03 vacas. Para garantir a alimentação desses 

animais possui em área para produção de pastagem anual uma média de 17,70 hectares em 

contraste com apenas 3,67 hectares de pastagem perene e, como complemento apresenta 5,61 

toneladas/ano de concentrado destinado a alimentação dos animais. 

Por sua vez as variáveis relacionadas a produção de soja demonstram que as UPAs 

desse grupo apresentam média de produção de  30.110,30 kg/ano ou 501,83 sacos/ano. Ainda 

que não seja o grupo com maior produção de soja, essas variáveis indicam a presença dessa 

atividade nas unidades produtoras de leite, no qual cerca de nove hectares são direcionados a 

esse cultivo.  

 

7.3.4 Grupo 4: Leite e Soja b (LSb) 

 

O grupo denominado sistema de produção de Leite e Soja b caracteriza-se pela 

presença de unidades com dinâmica semelhante ao descrito no grupo G3. Essa semelhança se 

refere a dinâmica complementar da produção de leite e soja, demonstrada a partir do peso da 

produção de ambas as atividades. Ainda que sejam medidas distintas, podemos sugerir a partir 

desses dados que há uma lógica de complementação. 

Segundo grupo com maior representatividade nos assentamentos do município 

apresenta 37 unidades o que equivale a 18% das famílias, sendo constituído por unidades 

presentes, principalmente, no PA Alvorada que corresponde a 41% desse grupo. Por outro 

lado, não apresenta nenhuma unidade localizada no PE Nova Ramada II.  

No que se refere a produção de leite, esse grupo assim como o G3 apresenta menor 

produção, quando comparado aos grupos anteriores já discutidos. Ao analisar as variáveis 

relacionadas a produção de pastagem percebemos que o grupo segue a tendência dos demais, 

qual seja: menor disponibilidade de pastagem conforme menor produção de leite. Nesse 

mesmo sentido, a variável relacionada a quantidade de concentrado representa o menor valor, 

de apenas 1,89 toneladas, apresentando a mesma tendência das variáveis relativas as 

pastagens. Da mesma forma as demais variáveis da atividade leiteria como o número de vacas 

e a quantidade de produção diária por animal.  

Por outro lado, no que se refere a área destinada a produção de pastagem perene esse 

tipo apresenta a maior área que corresponde a 4,14 hectares, podemos sugerir que a estratégia 

de alimentação dos animais nessas unidades seja relacionada quase, estritamente, com a 

produção de pastagem, sendo garantida a partir dessa produção.  
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Outra característica refere-se a maior quantidade de produção destinada ao 

autoconsumo, em relação aos demais grupos, representa 8% da produção total. Contudo, não 

representa uma distinção significativa, sobretudo, por essa variável constituir não somente a 

produção destinada ao consumo da família, mas também referente ao leite utilizado para o 

trato de animais. Por sua vez a produção e a área destinada ao cultivo da soja desse tipo 

apresentam valores muito próximos do grupo anterior de 23.022,73 kg/ano e 8,38 hectares, 

respectivamente. Em termos de tamanho dos lotes dessas unidades, podemos sugerir que as 

UPAs agrupadas aqui apresentam lotes menores ou ainda, outras produções que 

comprometem a produção tanto de leite quanto de soja.  

 

 

7.3.5 Grupo 5: Leite a (La)  

 

As unidades desse grupo caracterizam-se pela maior produção de leite quando 

comparado com os demais grupos. Contudo, esse tipo representativo de produções de leite 

mais intensivas engloba somente 14 UPAs o que corresponde a 7% das famílias dos 

assentamentos desse município. Sendo a maior parte do grupo constituída por unidades 

localizadas, sobretudo, no PA Santa Julia (43%) e, respectivamente no PA Ramada, com 29% 

e no PE Nova Ramada II, com 28%. Nesse último, 24% das unidades que constituem o 

assentamento se caracterizam por apresentar o sistema de produção de Leite a.  

Dessa forma, nesse tipo foram agrupadas aquelas unidades que apresentam uma 

produção de leite média de 156.582,29 litros/ano no qual 98% são destinados para 

comercialização, a presença desse montante de produção leiteira evidencia a importância 

dessa atividade para o presente grupo. Podemos concluir, portanto, que a produção de leite 

imprime a dinâmica desse sistema de produção e, por isso essa atividade produtiva é 

considerada prioritária. Por outro lado, essa produção é garantida por um número de vacas, 

concentrado e pastagem anual superior aos demais grupos, sendo somente a pastagem perene 

o segundo maior valor.  

A partir dessas médias, podemos sugerir que dentre os grupos que apresentam 

produção de leite voltada para a comercialização, como é o caso dos grupos G3, G4 e G6, 

representa o tipo mais intensivo. Quando falamos em sistema intensivo, estamos nos 

referindo, sobretudo as variáveis relativas a produção diária por animal e quantidade de uso de 

concentrado. Entretanto, a característica intensiva aqui definida consiste apenas na maneira de 

diferenciar esse tipo dos demais grupos, ou seja, somente como via de comparação.  
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No que se refere ao cultivo da soja a produção equivale, somente a 15.128,57 kg/ano 

ou 252,14 sacos/ano, sendo a menor produção entre os grupos, com exceção do G7 

representativo das unidades que destinam a maior parte da produção para o autoconsumo. No 

mesmo sentido, essa também é a característica da variável referente a área de soja, que 

corresponde a apenas 5,64 hectares. 

 

7.3.6 Grupo 6: Leite b (Lb) 

 

Nesse sistema de produção as unidades classificadas apresentam uma dinâmica 

semelhante ao grupo anterior, no que se refere a prioridade da atividade leiteira. No entanto, 

diferencia-se por apresentar valores menores relacionados a produção de leite, o que lhe 

confere característica menos intensiva em termos de escala de produção. Outra característica 

que o diferencia é a sua representatividade no universo das famílias assentadas do munícipio, 

englobando 25 registros o que representa 12% do total das observações. Sendo a maior parte 

do grupo constituída por unidades localizadas no PA Santa Julia (36%) e no PA Ramada 

(32%).  

As unidades desse grupo apresentam uma média de produção de leite de 75.930,0 

litros/ano no qual a maior parte, equivalente a 95%, é destinada a comercialização, como é a 

tendência da maior parte dos grupos que apresentam produção de leite. Quando observadas as 

demais variáveis relacionadas a essa produção, percebemos que o número de vacas é o que 

mais de diferencia do grupo anterior, sendo aqui apresentada uma média de 16,40 vacas. 

Entretanto, as demais apresentam valores menores, não se diferenciando de maneira 

significativa.  

As variáveis que apresentam maior distinção são relacionadas ao cultivo de soja. 

Dessa forma, percebemos que aqui a produção representa 22.899,20 kg/ano ou 381,65 

sacos/ano. Do mesmo modo, a média da área destinada ao cultivo corresponde a 8,48 

hectares. Assim, podemos sugerir que as UPAs desse tipo apresentam áreas maiores 

destinadas a soja, o que pode acarretar na diminuição da produção de leite, pelo 

comprometimento dessas áreas.  

 

7.3.7 Grupo 7: Autoconsumo 

 

O presente grupo se difere de maneira significativa em relação aos demais, por não 

apresentar produções destinadas a comercialização tanto no que se refere a soja quanto a 
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produção de leite. Nesse grupo foram agrupadas 12 unidades o que corresponde a apenas 6% 

do total das famílias assentadas do município. Constituído por três assentamentos, quais 

sejam: PA Alvorada, PA Santa Julia e PE Nova Ramada II. Sendo os dois primeiros com 

maior número de unidades nesse grupo.  

No que tange a soja, esse cultivo se demonstra ausente em todas as unidades98 

agrupadas nesse tipo. Por outro lado, a produção de leite apresenta valores mais altos quando 

comparado ao grupo, sistema de produção de Soja b. Essa tendência pode ser observada tanto 

na produção destinada a comercialização quanto ao autoconsumo. Entretanto, a produção para 

comercialização representa valores inferiores aos tipos no qual é representativa, por outro 

lado, a produção referente ao autoconsumo representa 52% da produção total. Podemos 

sugerir, portanto, a partir das médias dessas variáveis que as unidades aqui presentes 

apresentam uma lógica de produção voltada essencialmente para o consumo das famílias.  

Por se tratar de um grupo que difere das dinâmicas apresentadas nos demais, 

procuramos analisar a partir da matriz de variáveis excluídas inicialmente, já descrita 

anteriormente, para verificar se essas unidades apresentam produção comercializada 

significativa oriunda de outros cultivos agrícolas ou mesmo referente a produção animal. Ao 

observarmos esses dados percebemos que a maior parte das unidades não apresenta valores 

referentes a comercialização. Por sua vez, em relação ao autoconsumo apresentam média de 

produção de cultivos agrícolas de 285,83 kg/ano, de 250 kg/ano de milho, 174 kg/ano de 

carne e cerca de 35 dúzias de ovos/ano.  

 

7.4 PODER DE DIFERENCIAÇÃO DA AA E CONTEXTUALIZAÇÃO DO 

AGRUPAMENTO 

 

Nessa seção pretendemos avaliar a qualidade dos agrupamentos gerados a partir da 

variabilidade dos valores referentes as variáveis presentes nos grupos. Desse modo, 

discutiremos a homogeneidade dos grupos formados a partir dos CV de cada uma das 

variáveis em cada grupo em comparação com o CV geral (de cada variável) conjuntamente 

com a análise das observações agrupadas em cada grupo. Além disso, o uso do CV servirá 

para uma comparação posterior em relação a lógica da compreensão de homogeneidade dos 

tipos na perspectiva da análise estatística e, por outro lado em relação a ADSA. Em um 

segundo momento, que denominamos de contextualização do agrupamento apresentamos os 

                                                           
98 Nesse grupo, foram corrigidos os valores referentes a área de soja (variável AS) em quatro unidades, nas quais 

não havia registro de produção, em função de erros de preenchimento.  
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dados extraídos do SIGRA, a partir dos relatórios instantâneos, com o intuito de expor a 

dinâmica presente nos assentamentos de Júlio de Castilhos em comparação com os grupos 

identificados via AA.  

 

7.4.1 Variabilidade dos agrupamentos 

 

O CV representa uma medida de dispersão relativa, que corresponde a razão entre o 

desvio padrão e a média das variáveis utilizadas. Selecionamos essa medida por ser 

considerada uma medida adimensional, passível de ser comparada entre variáveis com escalas 

de medidas distintas. Em síntese, esse coeficiente demonstra a variabilidade dos dados em 

relação à média, dessa forma, quanto menor o CV mais homogêneo é o conjunto de dados, em 

relação às variáveis. 

Contudo, em geral, essa medida é utilizada para mensurar a precisão e qualidade de 

experimentos, isto é, em ambientes sob condição controlada. Além disso, os parâmetros 

utilizados para considerar um CV alto ou baixo difere quanto à natureza da variável e, vem 

sendo discutido em diversas áreas da pesquisa agropecuária brasileira, no sentido de melhor 

adequação (VAZ, 2016)99.  Dessa forma, entendendo que as variáveis aqui utilizadas diferem 

das discutidas na experimentação agronômica e, como mencionamos, podem ser consideradas 

variáveis originalmente muito dispersas, propomos como forma de comparação para avaliação 

da homogeneidade dos grupos o uso do CV geral dessas variáveis, como parâmetro para 

determinar alta ou baixa homogeneidade das variáveis nos agrupamentos. Salientamos que 

utilizamos essa estratégia somente para fins de comparação nesse caso e, entendemos que esse 

critério de variabilidade, é passível de contestação100. 

Conjuntamente à discussão dos CVs demonstrados na Tabela 11 utilizamos 

informações sobre as observações agrupadas em cada um dos grupos identificados pela AA, 

no sentido de ir discutindo o quanto o próprio CV reflete a homogeneidade ou 

heterogeneidade e, mais que isso demonstrando como algumas variabilidades são coerentes 

com as dinâmicas desses grupos.  

 

 

                                                           
99 Para discussão do CV em relação a experimentação com culturas especificas, ver  Couto, Peternelli e Barbosa 

(2013), Costa et al. (2002), Scapim et al. (1995) e Carvalho et al. (2003). 
100 O estabelecimento de parâmetro para CV de variáveis utilizadas em agrupamentos, também foi proposto por 

Conterato (2008) utilizado como referência para o presente trabalho, ainda que o autor não tenha utilizado esse 

coeficiente para avaliar a homogeneidade dos grupos. 
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Tabela 11 - Coeficientes de variação das variáveis nos grupos formados em comparação com 

o coeficiente de variação geral. 
 

Coeficiente de 

Variação 
VC LVD CC PA PP PC AUT PTL SOJ AS 

G3 – LSa 0,30 0,29 1,42 0,29 1,07 0,21 0,68 0,20 0,50 0,51 

G5 – La 0,24 0,16 1,13 0,41 0,55 0,26 0,66 0,25 1,25 1,34 

G6 – Lb 0,23 0,23 0,89 0,30 0,68 0,17 0,76 0,17 0,52 0,51 

G4 – LSb 0,38 0,41 2,03 0,35 0,61 0,32 0,50 0,30 0,48 0,43 

G2 – Sb 1,22 1,73 5,44 1,28 1,77 6,82 1,76 1,71 0,21 0,25 

G7 – Auto 1,16 0,85 3,16 0,96 1,21 2,42 0,82 1,12 0,00 0,00 

G1 - Sa 2,83 2,51 5,74 2,90 3,25 4,61 2,69 2,30 0,15 0,13 

Geral 1,00 1,00 2,62 0,84 1,25 1,47 1,18 1,42 0,58 0,55 

Fonte: Autora. 

 

Assim, ao observarmos os dados do grupo G3 (LSa) verificamos que todas as 

variáveis apresentam CVs inferiores ao geral. Ao analisar as variáveis com CVs mais 

próximos aos CVs gerais, relacionadas com o cultivo da soja (SOJ e AS), e os objetos do 

presente grupo observamos que das 34 observações agrupadas nesse tipo duas apresentam 

valores iguais a zero para produção e área de soja. Assim, são duas unidades que não 

produzem soja, somente leite, esses desvios, no entanto, correspondem a somente 6% das 

observações agrupadas no G3. 

No que se refere aos CVs das variáveis do grupo G4 (LSb), podemos observar que 

todas apresentam CVs inferiores aos CVs gerais. Ao analisar as observações agrupadas aqui, 

podemos verificar que nesse grupo o CV das variáveis relacionadas a soja também não 

expressaram os desvios presentes, visto que há ocorrência de quatro unidades sem registro 

dessa produção, que corresponde a 11%.  

Assim, entendendo que G3 (LSa) e G4 (LSb) configuram grupos representativos do 

sistema de produção leite e soja, que se diferem em termos de escala, mas que são 

caracterizados a partir da relação de complementação na dinâmica produtiva desses sistemas a 

presença de unidades sem produção de soja é problemática. A partir de uma intepretação 

somente numérica, poderíamos concluir que há homogeneidade nesses grupos. Entretanto, sob 

o ponto de vista da ADSA a presença de unidades com essa configuração produtiva 

compromete a classificação do grupo.   

Por sua vez, o grupo G5 (La) as variáveis com CVs acima do CV geral são 

relacionadas a cultura da soja. Aqui, no entanto, podemos constatar uma variabilidade 
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numérica superior aos dois grupos precedentes, na medida em que há, uma variabilidade em 

relação as variáveis AS e SOJ. A análise das observações agrupadas nesse tipo corrobora com 

o indicativo de variabilidade demonstrado pelo CV uma vez que no grupo foram incluídas 

sete UPAs sem produção e área de soja, o que corresponde a 50% das observações.  

Assim, de maneira contrária aos grupos anteriores, aqui a heterogeneidade é 

numericamente expressiva, contudo, sem conflito com a dinâmica proposta desse sistema de 

produção, por se configurar em um sistema no qual o leite é intensivo podendo ou não 

apresentar a produção de soja como complementar.  

Por sua vez, no grupo G6 (Lb), podemos observar que nenhuma variável apresenta CV 

superior ao CV geral. Entretanto, ao analisarmos as observações agrupadas nesse tipo 

identificamos desvios semelhantes ao grupo G3. Assim, foram identificadas duas unidades 

sem produção e área destinadas ao cultivo da soja o que corresponde a somente 8% das UPAs 

agrupadas. Aqui, diferentemente dos últimos agrupamentos há uma concordância entre a 

expressão numérica e a perspectiva da dinâmica produtiva do sistema uma vez que ao 

representar um sistema cuja principal produção é o leite - menos intensivo que La - pode ter 

ou não a soja como complementar, sem alterar de maneira substantiva esse sistema.   

O grupo G1 representativo do sistema de produção soja a apresenta maior variação 

em relação ao CVs das variáveis referentes a produção leiteira. Assim, ao observar as 

informações das unidades agrupadas nesse tipo observamos que 82% das UPAs não 

produzem leite, contudo, a existência das unidades que apresentam valores relacionados a 

produção leiteira impactam os CVs dessas variáveis, uma vez que se distanciam da média do 

grupo. As maiores variabilidade podem ser percebidas na variável PC e CC. Isso se justifica 

pela ocorrência de duas unidades com produção de leite para comercialização equivalente a 

1.000,00 litros/ ano e 3.500,00 litros/ano e, em relação ao fornecimento de concentrado 

somente em uma unidade equivalente a uma tonelada, sendo as demais com valores iguais a 

zero.  

Entretanto, o que os CVs não demonstram nesse grupo é que a maior parte das 

unidades que produzem leite destina pouco volume para a comercialização e autoconsumo101. 

Podemos sugerir, assim, que aqui foram incluídas unidades que utilizam a produção de leite 

para a produção de processados, ainda que sejam volumes baixos inferiores a 6.000,00 

litros/ano ou que essas unidades estejam migrando do leite para a soja.. Essa hipótese 

                                                           
101 Ao subtrair produção para autoconsumo (AUT) e para comercialização (PC) da produção total de leite (PTL) 

há uma sobra, o que pode sugerir o destino do restante da produção para outra atividade, como é o caso dos 

processados. 
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contribui para explicar a variabilidade das variáveis relacionadas a pastagem anual e perene, 

ou seja, a presença de unidades que apresentam áreas relacionadas a produção de leite.  

Do mesmo modo, no grupo G2 (Sb) a maior parte das variáveis apresenta CVs 

superiores ao CV geral, quais sejam: VC, LVD, CC, PA, PC, AUT, e PTL. Ao analisar as 

UPAs agrupadas nesse tipo observamos que a quantidade de concentrado destinada aos 

animais, expressa pela variável CC, apresenta somente duas unidades com valor diferentes de 

zero, com fornecimento de uma e duas toneladas, respectivamente. Desse modo, por conta da 

presença desses valores o CV se distanciou da média. O mesmo ocorre com a variável PC, 

visto que nesse grupo 53 UPAs não comercializam leite, o que corresponde a 96% do total das 

observações102. Dessas, 25 unidades não apresentam nenhuma produção de leite, o que 

explica igualmente o CV da variável PTL superior ao CV geral.  

A mesma tendência é observada no grupo G7 (Auto), sobretudo, nas variáveis CC e 

PC. Entretanto, aqui por ser um grupo menor, a ocorrência de duas unidades com produção de 

leite para comercialização equivale a 17% desse tipo. No entanto, o volume apresentado de 

2.000,00 litros/ano e 6.000,00 litros/ano não interfere na classificação enquanto sistema de 

produção para autoconsumo, na medida em que representam produções pouco significativas. 

Em relação a variável CC há presença de uma unidade com o valor de duas toneladas de 

concentrado.  

Desse modo, observamos que os últimos três grupos (G1, G2 e G7) os CVs das 

variáveis relacionadas a produção de leite apresentam maior variabilidade na medida em que a 

dispersão em relação a média demonstrada pelo CV refere-se a presença de poucas unidades 

com alguma produção de leite. Além disso, variáveis como PC com valores mínimos iguais a 

zero e valores máximos até 6.000,00 litros/ano não desqualificam a existência da baixa 

produção de leite, uma vez que tais produções representam menos de 16,00 litros/dia. Do 

mesmo modo, variáveis com baixo peso, como é o caso da CC e das demais relacionadas a 

produção de pastagem e número de vacas, sofrem grandes alterações com pequenas mudanças 

nos valores, como podemos observar. Assim, os CVs das variáveis relacionadas a produção 

leiteira apresentam altas variabilidades, pois podem ser consideradas originalmente muito 

dispersas. Contudo, no que diz respeito as variáveis relacionadas a alimentação do rebanho, 

essas apresentaram menor poder de diferenciação, quando comparadas as demais, 

                                                           
102 Em relação a variável PC somente duas unidades apresentam algum tipo de produção, com 400,00 litros/ano e 

5.000,00 litros/ano, respectivamente, que corresponde a somente 4% das UPAs desse grupo. 
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principalmente relacionadas a produção103. Nessa perspectiva, se considera que os CVs altos 

não interferem na dinâmica desses tipos, pela natureza dessas variáveis. 

No entanto, quando os CVs relacionados ao cultivo da soja apresentam variabilidade 

em relação ao CV geral, podemos observar que numericamente há certa heterogeneidade no 

grupo, como é o caso do grupo G5, que pode ser considerado o grupo menos homogêneo 

classificado pela AA, uma vez que 50% das unidades podem se diferenciar dos demais 

registros, ainda que em termos de análise não interfira na dinâmica produtiva desse tipo. 

No que se refere a variabilidade, os grupos identificados pela AA, a partir da avaliação 

exclusiva pelo CV (sem considerar as ressalvas por meio da ADSA) e pelas observações que 

constituem os agrupamentos, podem ser considerados, em geral, com alta homogeneidade 

pois a presença de desvios na maior parte dos casos são pouco representativos em termos de 

proporção dentro dos grupos. Podemos sugerir que a incorporação do CV contribuiu, 

sobretudo para revelar os desvios presentes nos agrupamentos o que não é expresso somente a 

partir das médias dos tipos. Por exemplo, a interpretação a partir das médias sugere que 

apenas o G7 (Auto) não apresenta produção de soja, quando vimos que isso não corresponde 

com a realidade dos registros dos grupos. Essa é uma questão fundamental na medida em que 

a média ao ser utilizada nas interpretações de agrupamentos devem ser compreendidas com 

ressalvas uma vez que podem mascarar distorções nos dados.  

Cabe ainda destacar que o uso do CV enquanto parâmetro de variabilidade pode ser 

útil, entretanto, exige que seja realizado conjuntamente um exame atento das observações 

presentes nos grupos e, sobretudo na própria dinâmica da variável analisada. Desse modo, a 

verificação, isolada, em termos de valores altos ou baixos de CV pode reproduzir 

interpretações exageradamente simplistas, onde muitas vezes pode-se desconsiderar o uso de 

algumas variáveis pela sua aparente variabilidade, quando na verdade é essa variabilidade que 

expressa sua natureza e, por sua vez, a dinâmica que está inserida.  

 

7.4.2 Comparação com retrato do SIGRA: contextualização dos agrupamentos  

 

Autores como Escobar e Berdegué (1990) sugerem que haja uma validação do 

resultado encontrado na AA. A proposta consiste em validar estatisticamente os grupos, de 

maneira distinta da utilizada aqui104 e, de maneira empírica, a partir de entrevistas com 

                                                           
103 Esse comportamento pode ser atribuído ao impacto da diferença de escala entre essas variáveis. 
104 Os autores sugerem que a matriz seja rodada por outras técnicas analíticas, ainda que não especifiquem quais 

técnicas seriam essas e, entendem que “os resultados (tipologia) devem ser semelhantes, independentes dos 
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informantes qualificados do local onde se está realizando a tipificação. De maneira adaptada, 

nossa proposta ao invés de representar uma validação consiste em contextualizar os 

agrupamentos ao compará-los com os dados extraídos do SIGRA (2015). Visto que os dados 

utilizados para as iterações são oriundos do SIGRA, por óbvio, devem ser coerentes entre si. 

Desse modo, procuramos evidenciar aqui se na realidade dos assentamentos de Júlio de 

Castilhos ocorrem as dinâmicas expressas nos tipos identificados pela AA.  

Assim, conforme demonstramos as produções de leite e soja se apresentam como 

prioridades, em maior ou menor grau conforme a dinâmica de cada grupo. Esse aspecto se 

apresenta, do mesmo modo, nos NOs do RS, conforme os dados extraídos do SIGRA. Na 

Tabela 12, podemos perceber que as unidades que praticam o sistema de produção 

caracterizado pelo binômio leite e soja são significativas, sobretudo, nos NOs de Tupanciretã 

(41%) e Júlio de Castilhos (39%). Nesse último, no qual se localiza o município estudado, 

219 famílias apresentam esse tipo de produção. 

 

Tabela 12 - Relação do número de famílias por NO, número de famílias produtoras de Leite e 

Soja e sua representatividade no estado. 
 

Núcleo Operacional Total de famílias  
Nº de produtores 

Leite e Soja 

% de produtores 

de leite e Soja 

Tupanciretã 595 245 41% 

Júlio de Castilhos 565 219 39% 

Sarandi 240 80 33% 

Palmeira das Missões 262 79 30% 

Joia 558 160 29% 

São Luiz Gonzaga 413 74 18% 

Vacaria 313 53 17% 

São Miguel das Missões 615 78 13% 

Santana do Livramento 760 83 11% 

São Gabriel 519 39 8% 

Herval 476 30 6% 

Fronteira Oeste 343 20 6% 

Hulha Negra 751 42 6% 

Pinheiro Machado 350 17 5% 

Piratini 428 16 4% 

Canguçu 574 18 3% 

Candiota 737 17 2% 

                                                                                                                                                                                     
métodos utilizados para fazer essa tipologia” (ESCOBAR e BEDERGUÉ, 1990, p. 39). Contudo, considerando 

que cada medida de distância representa um tipo de cálculo e cada algoritmo de agrupamento também e, mais 

que isso, que a maior parte da literatura (HAIR et al., 2009; MINGOTI,2013; FERREIRA, 2008) aponta que a 

principal limitação da técnica de AA é justamente a grande sensibilidade pela troca de variáveis e, sobretudo dos 

cálculos de distância e agrupamento, não incorporamos a proposta de Escobar e Berdegué (1990).  
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Eldorado do Sul 535 1 0% 

Nova Santa Rita 285 0 0% 

Viamão 400 0 0% 

Total 9.719105 1271 13% 

Fonte: SIGRA (2015). 

 

Ao compararmos com os dados referentes ao município de Júlio de Castilhos, é 

possível constatar que das famílias do NO de Júlio de Castilhos das quais produzem leite e 

soja, 142 estão presentes no município o que corresponde a 65% desse universo.  

No que se refere a representatividade, no município 62% das famílias produzem leite e 

soja. Em que pese a distribuição nos assentamentos do município, conforme Tabela 13, os 

mais representativos são PA Alvorada e PA Santa Júlia. Por outro lado, nos demais 

assentamentos, PE Nova Ramada II e PA Ramada estão presentes em praticamente 50% das 

famílias residentes.  

 

Tabela 13 - Relação do número de famílias por assentamento, número de famílias produtoras 

de Leite e Soja e sua representatividade no município de Júlio de Castilhos. 
 

Tipo de produtores Total de famílias 
Nº de produtores  

Leite e Soja 

% de produtores  

Leite e Soja 

PA Alvorada 69 51 74% 

PE Nova Ramada II 18 8 44% 

PA Ramada 83 45 54% 

PA Santa Julia 58 38 66% 

Município 228 142 62% 
 

Fonte: SIGRA (2015). 

 

Entretanto ao estratificar por volume de produção de leite a partir do universo dos 

produtores de leite e soja nos assentamento, podemos perceber que em alguns casos as 

produções inferiores a 3.000 litros/ano são significativas (Tabela 14). Esse é o caso, 

sobretudo, do assentamento PA Alvorada, no qual 31% das unidades que produzem leite e 

soja apresentam uma produção inferior a 3.000 litros/ano de leite. O assentamento PA Santa 

Julia e PA Ramada podem ser caracterizados da mesma forma, na medida em que 21% e 18% 

das unidades estão classificadas nesse estrato, respectivamente. Em contraste, ambos os 

assentamentos apresentam mais de 40% dessas unidades presentes no estrato de 20.000 a 

70.000 litros/ano. Por sua vez, no assentamento PE Nova Ramada II, que possui menos 

                                                           
105 Total de registros atualizados no SIGRA no ano de 2015.  
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unidades no município quando comparado com os demais, 63% das unidades que produzem 

leite e soja estão presentes no estrato de produção superior a 70.000,00 litros/ano. 

 

Tabela 14 - Estratos de produção de leite das famílias produtoras de Leite e Soja por 

assentamento, do município de Júlio de Castilhos. 
 

Assentamentos 
% Até 

3.000 litros 

% 3.001 a  

12.000 litros 

% 12.001 a 

20.000 

litros 

% 20.000 

a 70.000 

litros 

% maior que  

70.000 litros 

PA Alvorada 31% 4% 12% 47% 6% 

PE Nova Ramada II 0% 13% 0% 25% 63% 

PA Ramada 18% 9% 9% 47% 18% 

PA Santa Julia 21% 8% 5% 45% 21% 
Fonte: SIGRA (2015). 

 

A Tabela 15 demonstra que 198 famílias assentadas produzem soja. No entanto, 

percebemos que 72% dessas unidades conjuntamente com a produção da soja, apresentam a 

produção de leite. No que se refere a representatividade nos assentamentos, podemos ainda 

perceber que o PA Alvorada e PA Santa Julia são os que apresentam maior proporção de 

produtores de leite e soja em relação ao número de registros com produção de soja. Por outro 

lado, no assentamento PE Nova Ramada II apenas a metade dos produtores de soja também 

produzem leite.  

 

Tabela 15 - Comparativo dos produtores de leite e soja em relação ao total de produtores de 

Soja por assentamento, do município de Júlio de Castilhos. 
 

Assentamentos 
Número de 

produtores de soja 

Número de produtores de 

leite e soja 

% dos produtores de 

leite e soja com relação 

aos produtores de soja 

PA Alvorada 60 51,00 85% 

PE Nova 

Ramada II 
15 8,00 53% 

PA Ramada 78 45,00 58% 

PA Santa Julia 45 38,00 84% 

Município 198 142 72% 
Fonte: SIGRA (2015). 

 

No que diz respeito a representatividade das famílias produtoras de leite e soja em 

relação as produtoras de leite nos assentamentos do município, essas constituem 85% (tabela 

16).  Desse modo, podemos verificar a partir desses dados o quanto o binômio leite e soja está 

presentes nas UPAs dos assentamentos, inclusive quando comparado com as atividades 
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isoladas (Tabela 15 e 16), demonstrando que de fato, a maior parte das famílias que produzem 

leite apresentam o cultivo de soja e vice-versa.   

 

Tabela 16 - Comparativo dos produtores de leite e soja em relação ao total de produtores de 

Soja por assentamento do município de Júlio de Castilhos. 
 

Assentamentos 
Número de 

produtores de leite 

Número de produtores de 

leite e soja 

% dos produtores de 

leite e soja com relação 

aos produtores de leite 

PA Alvorada 59 51 86% 

PE Nova 

Ramada II 
11 8 73% 

PA Ramada 49 45 92% 

PA Santa Julia 49 38 78% 

Município 168 142 85% 
Fonte: SIGRA (2015). 

 

No que se refere aos produtores somente de soja ou somente de leite, a tabela 16 

expressa a representatividade dessas unidades. Assim, podemos perceber que em nenhum 

assentamento os produtores de leite representam mais que 20% do universo total das famílias. 

No município, portanto, são registradas somente 11% de unidades em que o leite é produzido 

sozinho, ou seja, sem estar em dinâmica de complementação com a soja.  

No entanto, a representatividade dos produtores somente de soja é maior, sobretudo 

nos assentamentos PA Ramada e PE Nova Ramada II, nos quais constituem 40 % e 39% das 

unidades, respectivamente, e, são nesses assentamentos que menos de 50% dos produtores de 

soja também produzem leite. Assim, no município os produtores assentados de soja 

representam 25% dos registros (Tabela 17). 

 

Tabela 17 - Representatividade das famílias produtoras de apenas leite ou soja por 

assentamento, do município de Júlio de Castilhos. 
 

Assentamentos 
% de famílias produtores de 

Leite 

% de famílias produtoras de 

Soja 

PA Alvorada 12% 13% 

PE Nova Ramada II 17% 39% 

PA Ramada 5% 40% 

PA Santa Julia 19% 12% 

Município 11% 25% 
Fonte: SIGRA (2015). 
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Dessa forma, os dados extraídos do SIGRA refletem a importância das produções de 

leite e soja, principalmente, sob lógica de complementação, configurando o que chamamos de 

sistema de produção leite e soja ou binômio leite e soja. Por outro lado, expressam de 

maneira semelhante que essas atividades realizadas de forma isolada, nos casos em que só há 

produção de leite ou de soja, também são significativas, ainda que em menor proporção do 

que os produtores de leite e soja. Assim, nos assentamentos do município são registradas 226 

famílias que apresentam sistemas de produção nos quais as atividades produtivas tanto de 

leite e/ou de soja estão presentes, o que corresponde a 99% do total de UPAs dos 

assentamentos de Júlio de Castilhos. 

Essa dinâmica produtiva fica expressa nos tipos identificados pela AA no qual 

somente o grupo G7 – Auto não corresponde as demais dinâmicas, uma vez que não apresenta 

produção de soja e o leite quando presente é direcionado ao autoconsumo106. Assim em 

relação a distinção realizada pela ferramenta estatística podemos sugerir que se ateve 

fundamentalmente a diferenciação em nível de estratos ou escala de produção de leite e/ou 

soja, sendo os grupos citados acima, diferenciados pelas variáveis de quantidades de 

produção, acompanhados com as demais que se relacionam com essas dinâmicas. Em termos 

produtivos, portanto, podemos perceber que com a AA as diferenças conseguiram ser 

expressas de maneira acentuada. 

Por sua vez, as famílias que apresentam apenas o cultivo da soja, que constituem 25% 

do total dos registros do município (SIGRA, 2015) foram distribuídas nos grupos G1 (Sa) e 

G2 (Sb). No qual G1 pode ser considerado mais representativo das produções puras de soja 

com apenas 12% de UPAs com produção leiteira107 enquanto que no G2 51% de produção 

leiteira para autoconsumo e, 45% sem produção de leite108. 

Em vista de compreender as demais produções que não foram incorporadas pelas 

variáveis na AA, extraímos algumas informações desse tipo. Assim, a partir dos dados do 

SIGRA (2015) em relação aos cultivos agrícolas na produção de grãos, com exceção da soja, 

as principais produções são o milho com 133 famílias e o feijão com 43 famílias. 

No caso do milho 103 famílias destinam a produção para o autoconsumo o que 

corresponde a 74% do total de produtores de milho. Em relação a quantidade produzida, 68% 

vai para o autoconsumo e 32% para a comercialização (138.800,00 kg/ano). Por sua vez das 

                                                           
106 Nesse grupo 58% apresentam produção de leite inferior a 3.000,00 litros/ano, 33% não produzem leite e 8% 

apresenta volume para comercialização e somente duas comercializam 6.000,00 e 2.000,00 litros/ano. 
107 Produção inferior a 5.011,00litros/ano. 
108 Apenas 4% das unidades comercializam leite com produções inferiores a 5.001,00 litros/ano. 
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famílias que produzem feijão 93% delas utilizam somente para o autoconsumo, com uma 

produção de 3950 kg/ano. 

Nos demais cultivos agrícolas, são registradas 111 famílias109 com produção de horta. 

Dessas, 95% destinam suas produções apenas para o autoconsumo o que corresponde a 

10.300,00 kg/ano. No que se refere as produções da categoria pomar, são registradas 130 

famílias110 onde 89% produzem somente para autoconsumo. Entretanto, diferentemente da 

horta, no caso do pomar a maior parte da produção é destinada a comercialização, assim 14 

unidades são responsáveis por 69% da produção, o que corresponde a 45.280,00 kg/ano. 

Em relação a produção animal, com exceção da bovinocultura de leite, as atividades 

com registos nos assentamentos de Júlio de Castilhos são: apicultura, avicultura (produção de 

ovos e carnes), bovinocultura de corte, caprinos, ovinos, piscicultura e suinocultura. Dessas as 

mais representativas, em termos de números de registros, são as relacionadas com a produção 

de aves, suínos e bovinocultura de corte que representam 91%, 72% e 71%, respectivamente. 

Contudo, a maior parte das produções dessas atividades (mais que 70% do que é produzido) é 

destinada para o autoconsumo dessas famílias.  

Nesse sentido, as informações contidas no SIGRA refletem a presença significativa de 

várias produções, sobretudo, as produções animais destinadas ao autoconsumo.  No que se 

refere a representatividade do autoconsumo na AA, as variáveis relacionadas a essas 

produções foram as excluídas a partir da AF, por não apresentar poder de distinção em relação 

aos dados.  Sendo, portanto variáveis nas quais promoviam maior heterogeneidade nos 

grupos, isto é, mistura de dados.  

Além disso, o objetivo de identificar, fundamentalmente, as atividades que imprimem 

a dinâmica dos sistemas de produção, acabou por dar ênfase na bovinocultura de leite e no 

cultivo da soja. Cabe ainda destacar que a exclusão das variáveis relacionadas aos recursos 

disponíveis nas UPAs contribuiu para a restrição da dinâmica desses sistemas de produção.  

Desse modo, o uso das técnicas da estatística multivariada apontam para questões 

interessantes, sobretudo, em relação a reflexões metodológicas relacionadas as tipologias com 

ênfase na comparação entre a perspectiva da ADSA e dessas técnicas. Sugerimos que há, além 

de outras questões, uma diferenciação em termos de processo de elaboração das tipologias.  

Se por um lado o uso da ferramenta estatística possibilita trabalhar com muitos registros e 

variáveis, simultaneamente, ela exige um tempo maior tanto em relação a interpretação 

quanto a própria conformação dos agrupamentos, em função do seu caráter interativo, com 

                                                           
109 Registros com produção acima de zero. 
110 Registros com produção acima de zero. 
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muitas idas e vindas. E, essas limitações podem estar relacionadas a própria natureza do 

objeto.  

Recordamos, portanto, as elaborações de Prigogine e Stengers (1997) ao discorrer 

sobre a natureza dos objetos sistêmicos. Na presente dissertação assumimos em concordância 

com os autores que tais sistemas são sistemas complexos e sistemas abertos e vivem pela 

existência dessa abertura, no sentido de que compõe o mundo em que estão em constante 

troca. Sendo assim, existem longe do equilíbrio e, portanto, são sujeitos a mudanças de estado 

a partir dos distintos fluxos que perpassam esses sistemas. Essas mudanças são expressas no 

que se denominam pontos de bifurcação que representam o ponto no qual um estado se torna 

possível. Assim, o diagrama de bifurcação desse sistema corresponde a sua história entre 

tantas outras possíveis. Dessa forma, para compreendê-lo é necessário retomar a sua história, 

a trajetória que estabeleceu de certo modo os seus contornos. Essa compreensão prévia 

poderá contribuir com a seleção de variáveis que irão indicar tipos com uma coerência 

aproximativa maior, quando comparado com os resultados da AA, principalmente em termos 

de identificação das dinâmicas gerais.   
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa dissertação propôs a discussão da tipologia de sistemas de produção, orientada 

pela Teoria dos Sistemas Agrários, por meio do uso de ferramentas da estatística multivariada, 

no que se refere a AF e, principalmente a AA. Contudo, para chegarmos até esse objetivo, 

percorremos um (longo) caminho, no sentido de tentar suprir algumas inquietações, sobretudo 

teóricas. 

Para tanto, realizamos um esforço de retomar como o paradigma da ciência 

tradicional influenciou a nossa forma de olhar e, compreender a realidade. Conjuntamente 

retomamos, de maneira sucinta, a conformação de uma nova forma de compreensão, onde a 

imprevisibilidade e incontrolabilidade dos fenômenos fossem admitidas. Estabelecemos, 

portanto, de acordo com Prigogine e Stengers (1997) que sistemas vivos são estruturas 

dissipativas, se constituem como sistemas abertos, complexos e imprevisíveis cuja 

compreensão se realiza por meio de sua história e da sua trajetória. 

No sentido de retomar a trajetória da teoria sistêmica utilizada nessa dissertação, 

apresentamos brevemente a maneira como a abordagem sistêmica é incorporada nos estudos 

vinculados a agricultura a partir das reflexões críticas relacionadas ao modelo de ciência, 

tecnologia e desenvolvimento daquele período, com ênfase no contexto francês. E, como no 

bojo dessas reflexões e experiências emerge o conceito de sistema agrário. Esse, por sua vez 

compreendido de distintas formas uma das quais, representada na Teoria dos Sistemas 

Agrários, formulada por Marcel Mazoyer a partir das experiências junto à agricultura 

comparada, representa uma estrutura conceitual para compreender as distintas agriculturas, 

por meio das suas evoluções históricas e diferenciações geográficas.  

Do mesmo modo sua proposta metodológica representada pela ADSA. Assim, como 

vimos a ADSA compreende uma série de princípios que incorporam uma perspectiva 

progressiva, a explicação dos fenômenos, a incorporação da abordagem sistêmica e, a 

identificação das diferenciações presentes nas agriculturas. O reconhecimento do diverso em 

nível de diagnóstico se expressa, em síntese, na recomendação das tipologias de zonas 

homogêneas, tipos de agricultores e sistemas de produção.  

Assim, todos os elementos abordados serviram para identificarmos as limitações 

presentes na nossa proposta de pesquisa, em compreender sistemas complexos a partir da 

relação entre variáveis, em uma perspectiva próxima daquela dos tipos extraídos (PERROT e 

LANDAIS, 1993).  
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Por outro lado, tendo em vista a perspectiva prática relacionada a adoção das técnicas 

estatísticas para a tipologia no contexto do Programa de ATES e, as limitações presentes 

nessa opção, optamos por utilizar de maneira qualitativa ou, mais que isso compreensiva, esse 

método quantitativo. De modo que o teste que realizamos permitiu algumas reflexões em 

relação a incorporação desse instrumento que se referem, principalmente a: matriz de 

variáveis, o contexto no qual se pretende construir a tipologia e, por fim o exercício de 

comparação com a ADSA.   

Primeiramente, em relação à maneira como construímos nossa matriz de variáveis, 

sobretudo, a ênfase dada as variáveis relacionadas as atividades produtivas, especialmente as 

destinadas a comercialização. Essa decisão impactou a análise por demonstrar a dinâmica 

dessas atividades produtivas principais em detrimento ao conjunto das demais atividades, 

produtivas ou não, que estão presentes nas unidades. De modo que tal limitação confere 

também uma descaracterização do próprio conceito de sistemas de produção que ao final nas 

tipologias corresponde muito mais as atividades produtivas presentes nas unidades de 

produção.  

Nesse sentido, a tipologia pela AA não permitiu apreender os sistemas de produção em 

sua complexidade, identificando suas inter-relações. Uma vez que as variáveis representam 

com extrema simplicidade, os sistemas de produção de Júlio de Castilhos, quando 

considerado que há todo um conjunto de produções e informações além das estritamente 

relacionadas a produção agropecuária. Do mesmo modo, a matriz utilizada para esse 

município apresenta sérias restrições para extrapolação. Isto é, pode ser considerada muito 

enxuta para a identificação de sistemas de produção mais complexos do que esses presentes 

nos assentamentos de Júlio de Castilhos, em regiões nas quais, por exemplo, o leite e a soja 

não sejam predominantes. 

Contudo, se por um lado a matriz elaborada pode ser considerada demasiadamente 

simples, essa constatação está em estreita relação à conformação dos sistemas de produção 

presentes nos assentamentos do município em questão. Ainda que obviamente, haja uma 

limitação na incorporação das demais variáveis que poderiam diferenciar em termos de 

disponibilidade de recursos as unidades de produção. Podemos considerar que os 

agrupamentos gerados refletem a dinâmica ali presente em uma perspectiva produtiva, como 

observamos ao contextualizar os resultados a partir dos relatórios extraídos do SIGRA. 

Demonstrando que a bovinocultura de leite e o cultivo da soja são as atividades que 

imprimem em menor ou maior grau de importância as dinâmicas das unidades de produção 

dos assentamentos de Júlio de Castilhos, sobretudo, nos sistemas nos quais se apresentam de 
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maneira complementar. O que se aproxima da análise de Carmo, Oliveira e Zanon (2001) 

quando comparam tipologias via ADSA e estatística multivariada. Para as autoras, a segunda 

alternativa se mostrou adequada ao expressar as diferenciações relacionadas principalmente a 

produção e produtividade, semelhante ao resultado apresentado nessa dissertação.  

Há de se mencionar, entretanto, que a incorporação das variáveis relacionadas a 

produção de leite e soja só foram possíveis por um lado pelo acesso aos dados da RUOP – 

onde foram expressas a dinâmica do leite e soja no presente NO no qual o município está 

inserido – e, sobretudo, pelo acesso ao SIGRA, o que permitiu um conhecimento prévio da 

realidade e influenciou o recorte intencional dessas variáveis. Em concordância com Hair et 

al. (2009, p. 431) quando recomenda que “se possível, a análise de agrupamento deve ser 

aplicada a partir de um modo confirmatório, usando-a para identificar grupos que já têm uma 

fundamentação conceitual estabelecida quanto à existência dos mesmos”. 

Aqui reside uma questão fundamental relacionado ao conhecimento prévio do contexto 

da tipologia sem considerar ainda as problematizações referentes as perspectivas teóricas que 

incorporamos nessa dissertação. De modo que é possível considerar o uso das técnicas 

estatísticas desde que se tenha familiaridade com a realidade.  

Sendo assim, no âmbito do Programa de ATES do RS, as equipes técnicas 

responsáveis pelos assentamentos de um determinado NO e ou município são as mais aptas a 

gerar essas tipologias de maneira “automática” a partir do SIGRA. Uma vez que estão imersos 

nesses contextos, o que pode garantir a geração de tipos coerentes. Nessa perspectiva o uso da 

estatística multivariada para a tipologia no caso dos assentamentos do RS pode ser uma 

alternativa interessante para o planejamento de ações das equipes, principalmente, nas que se 

referem as questões produtivas, com as devidas ressalvas. 

Por fim, para a comparação entre tipologias orientadas metodologicamente pela 

ADSA e as tipologias realizadas a partir da AA, é necessário retomarmos algumas questões. 

Assim no caso da ADSA as tipologias são incorporadas com o intuito de identificar as 

diferenciações presentes no local de estudo. O uso dessa ferramenta pretende, portanto, 

“ajudar contra a tentação de se conceberem intervenções demasiadamente uniformes, sem 

considerar as heterogeneidades sociais que existem entre os agricultores” (DUFUMIER, 

2010, p. 117).  

Diferentemente, as técnicas da estatística multivariada utilizadas para a elaboração de 

tipologias – nos referimos especialmente a AA – não apresentam uma razão de ser anterior, 

que justifique o porquê da tipologia de modo geral. É, por essa razão que os manuais 

estatísticos (HAIR et al. 2009) se referem constantemente a necessidade da incorporação de 
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uma perspectiva teórica e, sobretudo, do conhecimento do local em estudo. Afinal, 

independente da matriz de variáveis incluída nas iterações da AA sempre será gerado um 

conjunto de agrupamentos, seja ele coerente ou não com a realidade.  

Assim, se por um lado a ADSA confere um conhecimento progressivo do contexto 

para se alcançar tipos que reflitam mesmo que de modo aproximativo as dinâmicas, no caso 

da AA há uma busca constante pela coerência dos resultados a partir das inúmeras iterações 

realizadas. Conjuntamente, essa dedução dos tipos a partir dos dados, em conformidade com 

os tipos extraídos, necessita de validações a partir das informações tanto relacionadas à 

realidade quanto a teoria utilizada. Essa é uma constatação presente nas discussões de Escobar 

e Berdegué (1990) quando recomendam a incorporação de uma etapa de validação da 

tipologia justamente pela possibilidade de incoerências com o marco teórico e os respectivos 

objetivos. Há, portanto, um esforço para atestar determinados resultados ou mais que isso, 

para a redução de resultados ambíguos ou pouco homogêneos que podem levar análises 

interpretativas mais demoradas quando comparadas com as tipologias pela ADSA. 

Podemos sugerir que as dificuldades interpretativas em relação aos agrupamentos 

gerados pela AA se referem principalmente a seleção das variáveis, por apresentar muitas 

vezes hipóteses equivocadas que se expressam no uso de variáveis pouco coerentes com o 

objeto ou fenômeno em questão. Por sua vez, no caso da identificação e seleção das variáveis 

na ADSA dificilmente serão incorporadas variáveis contraditórias na medida em que são 

produtos das informações que vão sendo apreendidas gradativamente conforme se avança nos 

passos propostos pela metodologia. De modo geral, as variáveis irão refletir as razões pelas 

quais ocorreram as diferenciações dos agricultores e seus sistemas de produção. 

Por outro lado, há ainda uma questão referente a homogeneidade dos tipos na medida 

em que pode haver um conflito interpretativo quanto ao que se pode considerar homogêneo 

sob uma compreensão estatística e por outro lado pela orientação da ADSA. Do ponto de vista 

da análise dos tipos a partir do que chamamos de desvios nos agrupamentos, podemos ter 

interpretações distintas. 

Se por um lado a baixa porcentagem dos desvios nos grupos extraídos da AA nessa 

dissertação indica a partir de uma perspectiva numérica certa homogeneidade, na perspectiva 

da ADSA a presença de registros desse tipo pode ser problemática. Esses foram os casos, por 

exemplo, dos grupos G3 e G4 que se configuram sistemas de produção no qual leite e soja 

estão em uma dinâmica de complementação, onde os desvios não ultrapassam 11% dos 

registros de todo o grupo. Numericamente, podem ser considerados grupos homogêneos. 

Contudo, quando analisamos sob a ótica da ADSA em uma perspectiva de compreensão da 
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dinâmica produtiva ali presente, a presença desses desvios pode direcionar proposições 

equivocadas. Isso porque as tipologias realizadas a partir da ADSA apresentam como 

horizonte a formulação de propostas adequadas à realidade em estudo. Desse modo, como 

propor ações voltadas aos sistemas de produção leite e soja, sendo que parte das unidades não 

produz soja? 

De modo contrário, o grupo G5 que se refere as unidades que apresentam produções 

de leite intensivas apresentam cerca de 50% de desvios o que pode sugerir uma alta 

heterogeneidade a partir de uma análise numérica desses dados. No entanto, no que diz 

respeito às interpretações da ADSA a presença desses desvios não altera a dinâmica 

representativa do grupo, uma vez que são unidades que apresentam o leite como atividade 

prioritária, podendo ou não apresentar produção de soja.  

Essas questões demonstram uma diferenciação interessante que se reflete na 

dificuldade em interpretar os resultados a partir da AA. Na medida em que as técnicas 

estatísticas aqui aplicadas não geram agrupamentos homogêneos em sua totalidade e, 

portanto, exigem um exame para identificar a coerência dos resultados em relação ao 

referencial teórico adotado que muitas vezes pode ser demorado, como foi o caso.  

Além disso, há um aspecto contraditório em incorporar as técnicas da estatística 

multivariada para as tipologias, orientadas teoricamente pela Teoria dos Sistemas Agrários 

que se refere a natureza do objeto em questão. E, mais que isso, a maneira como se 

compreende tal objeto. Ora, se estamos considerando o sistema de produção como um sistema 

aberto, complexo e imprevisível, como tornar a sua complexidade inteligível sem tentarmos 

identificar a sua trajetória, quer dizer, as suas razões de ser entre tantas outras possíveis?  

É por essa questão, fundamentalmente, que a tipologia realizada de maneira 

compreensiva pela ADSA se apresenta promissora por incluir, principalmente, a análise 

histórica, indispensável para “poder evidenciar as relações entre as causas e os efeitos na 

associação de fenômenos que originam os processos de diferenciação simultânea das 

explorações e de seus sistemas de produção” (DUFUMIER, 1990, p. 70). Assim, na ADSA a 

“construção de uma tipologia não corresponde a uma combinação de dados, mas sim a uma 

progressiva desagregação de uma visão mais abrangente teoricamente estabelecida” (SILVA 

NETO, 2008, p. 148) o que qualifica a identificação das complexidades desses sistemas 

abertos e imprevisíveis uma vez que a combinação dessas informações possibilita a 

identificação de relações, propriedades (emergentes) e trajetória desses sistemas, o que a AA 

por si só não consegue apreender. 
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Sendo assim, o uso da AA de maneira isolada, mesmo nos casos em que há 

familiaridade ao contexto em estudo, apresenta inúmeras limitações relacionadas a capacidade 

dessa técnica em compreender as dinâmicas no local estudado. Desse modo, como vimos a 

partir da análise das dissertações e teses no qual foram incorporadas a estatística multivariadas 

e ADSA, o uso dessas técnicas se apresentaram como complementação aos demais passos 

precedentes propostos pela ADSA. Essa talvez seja a melhor alternativa na decisão de 

incorporar essas técnicas. 

 Baseado nos elementos retomados até aqui e tendo em vista as limitações presentes 

nessa dissertação, algumas questões se mantem em aberto. Podemos, assim, sugerir algumas 

questões para trabalhos futuros. Em relação, primeiramente, a discussão presente no Capítulo 

2 referente a abordagem sistêmica, pode ser interessante incorporar de maneira aprofundada 

as elaborações relacionadas ao que chamamos de críticas por dentro da abordagem, na medida 

em que essas se apresentarão nas perspectivas relacionadas ao enfoque sistêmico inserido nas 

discussões relacionadas a agricultura. Do mesmo modo, a incorporação de perspectivas 

relacionadas ao desenvolvimento teórico de autores como Le-Moigne podem apontar para 

importantes reflexões em termos de localização de algumas inspirações teóricas no contexto 

da elaboração de alguns autores no contexto francês.  

Em relação ao debate relacionado aos sistemas agrários, pesquisa-desenvolvimento e a 

adoção do enfoque sistêmica nos estudos e projetos de desenvolvimento como abordamos no 

Capítulo 3, seja pertinente em estudos futuros localizar não somente como o modo de olhar a 

agricultura se modifica no contexto científico, mas, sobretudo, mapear as discussões 

colocadas na agenda política naquele período. Essa discussão pode ser interessante para 

compreender porque determinados conceitos e perspectivas foram evidenciadas naquele 

contexto. Quanto à tipologia, a possibilidade de incorporar com maior profundidade a maneira 

como o modo de olhar a realidade acaba por delinear os modelos tipológicos relacionados a 

agricultura pode contribuir para esclarecer certas opções incorporadas nas distintas 

proposições de tipologias.  

Cabe ressaltar por fim, que a conjuntura no qual essa dissertação foi concluída 

compreende uma mudança significativa em termos de políticas públicas voltadas para a 

agricultura familiar após a aprovação do impeachment da presidenta Dilma Rousseff em 2016. 

Em geral, o resultado dessas mudanças representa um desmonte da estrutura institucional até 

então conformada, o que atinge de modo significativo o Programa de ATES e, em específico 

no RS a universalização desse serviço e o desenvolvimento de ferramentas como a RUOP e o 

SIGRA. 
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APÊNDICE 

 

SCRIPT R: 

#Load pacotes# 

 

library(corrplot) 

library(stats) 

library(psych) 

library(ecodist) 

library(GGally) 

library(MVar.pt) 

library(factoextra) 

library(cluster) 

library(ClustOfVar) 

library(nnet) 

 

#Load dados# 

matriz <- read.csv("C:/Users/carrefour/Desktop/1706aa.csv", row.names=1, sep=";") 

 

#Estatísticas iniciais#  

summary(matriz) #máximo e mínimo 

apply(matriz, 2, sd) #desvio padrão 

 

#Teste de correlação# 

cor(matriz) 

ggcorr (matriz,  label = 1, limits = TRUE, drop = !limits, layout.exp = 1, cex = 2.7) 

#gráfico 

 

#Análise Fatorial# 

 

#Preparação AF - Teste KMO e MSA 

kmo = function(x) 

{ 

  x = subset(x, complete.cases(x)) 
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  r = cor(x) 

  r2 = r^2  

  i = solve(r)  

  d = diag(i)  

  p2 = (-i/sqrt(outer(d, d)))^2  

  diag(r2) <- diag(p2) <- 0  

  KMO = sum(r2)/(sum(r2)+sum(p2)) 

  MSA = colSums(r2)/(colSums(r2)+colSums(p2)) 

  return(list(KMO=KMO, MSA=MSA)) 

} 

kmo(matriz)  

 

#Extração e determinação de fatores via Componentes Principais 

comp <- PCA(matriz, Type = 2) 

comp$MatrixAutoVlr #Autovalores (Variâncias) 

 

#Extração de 2 fatores com rotação 

AF <- FA(matriz, Method = "PC", Type = 2, NFactor = 2, Rotation = "Varimax", 

ScoresObs = "Bartlett") 

AF$MatrixCarga #carga fatorial 

 

#Análise de Agrupamento# 

 

#Determinação número de grupos 

tree <- hclustvar(matriz) 

stab <- stability(tree, graph = FALSE,B = 10) 

stab 

nrCluster <- which.is.max(stab$meanCR) 

nrCluster 

plot(stab) 

 

#Testes distâncias x métodos de agrupamentos para os dados não padronizados# 

#1# Euclidiana 

#a - Euclidiana x ward.D 
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a1 <- eclust (matriz, FUNcluster = "hclust", k= 7, hc_metric = "euclidean", hc_method 

= "ward.D", graph = TRUE) 

#c - euclideana x single 

c1 <- eclust (matriz, FUNcluster = "hclust", k= 7, hc_metric = "euclidean", hc_method 

= "single", graph = TRUE) 

#d - euclideana x average 

d1 <- eclust (matriz, FUNcluster = "hclust", k= 7, hc_metric = "euclidean", hc_method 

= "average", graph = TRUE) 

 

#Testes distâncias x métodos de agrupamentos para os dados  padronizados 

Pdados3 <- scale(matriz) #padronização dos dados 

#1# Euclidiana 

#a - euclidiana x ward.D 

Pa1 <- eclust (Pdados3, FUNcluster = "hclust", k= 7, hc_metric = "euclidean", 

hc_method = "ward.D", graph = TRUE) 

#c - euclideana x single 

Pc1 <- eclust (Pdados3, FUNcluster = "hclust", k= 7, hc_metric = "euclidean", 

hc_method = "single", graph = TRUE) 

#d - euclideana x average 

Pd1<- eclust (Pdados3, FUNcluster = "hclust", k= 7, hc_metric = "euclidean", 

hc_method = "average", graph = TRUE) 

 

# Coeficiente de silhueta 

sa1 <- fviz_silhouette(a1, palette = "jco", ggtheme = theme_classic()) 

sc1 <- fviz_silhouette(c1, palette = "jco", ggtheme = theme_classic()) 

sd1 <- fviz_silhouette(d1, palette = "jco", ggtheme = theme_classic()) 

sPa1 <- fviz_silhouette(Pa1, palette = "jco", ggtheme = theme_classic()) 

sPc1 <- fviz_silhouette(Pc1, palette = "jco", ggtheme = theme_classic()) 

sPd1 <- fviz_silhouette(Pd1, palette = "jco", ggtheme = theme_classic()) 

plot(sa1) 

plot(sc1) 

plot(sd1) 

plot(sPa1) 

plot(sPc1) 
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plot(sPd1) 

 

#Distância e método de agrupamento definitivo# 

dist <- distance(matriz, method = "euclidean") 

resultc <- hclust(dist, method = "ward.D") 

#Dendograma  

dend1 <- plot(resultc, hang = -10, cex = 0.6) 

plot(resultc) 

grupos = cutree(resultc,              

                7                        #recorte dos grupos 

) 

rect.hclust(resultc, k=7, border="red") 

 

 

 

 


