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RESUMO 

 

A estrutura desta tese se inspirou na ideia de um mosaico, de modo que, os capítulos I, II e III, 

sendo estes artigos científicos que, apesar de em si, constituírem-se resultados, em termos 

análogos, são peças que se encaixam no capítulo IV, o qual traz uma proposta inovadora para 

estudos que tenham a pesca artesanal como objeto de estudo, articulando a categoria de 

análise Multifuncionalidade e o paradigma da Economia Ecológica (EE).  Este formato é 

motivado pelo do aprofundamento da compreensão da estrutura complexa que compõe a 

pesca artesanal.  A pesquisa ancorou-se nos questionamentos: como está organizada a 

produção de conhecimento com relação à pesca artesanal e a Multifuncionalidade? Como a 

categoria analítica Multifuncionalidade da agricultura pode contribuir para compreensão das 

funções exercidas pela pesca artesanal? Quais as condições para estas funções de 

manifestarem? As funções inerentes à pesca artesanal encontram na Economia Ecológica suas 

possibilidades de manifestação? Qual caminho metodológico pode ser sugerido para estudos 

que intencionem compreender a pesca artesanal multifuncional? .O capitulo I se ocupa em 

realizar um levantamento bibliográfico da produção científica sobre pesca artesanal, 

Multifuncionalidade e Economia Ecológica, sendo uma peça chave para o dimensionamento 

da pesquisa ora apresentada.  Já o capítulo II traz um estudo do tipo review sobre a 

Multifuncionalidade, identificando as possibilidades da incorporação desta categoria para 

estudos em pesca artesanal. No capítulo III traz o paradigma da Economia Ecológica 

comparando-o a Economia Neoclássica como propostas distintas para a atividade de pesca. 

Por fim, no capitulo IV apresenta a proposta metodológica para estudos em pesca artesanal, 

assumindo a EE como oikos deste modo de vida. As pesquisas que compõe esta tese 

inauguram uma proposta metodológica e analítica para estudos que se ocupem em 

compreender numa perspectiva sistêmica a pesca artesanal, evidenciando suas múltiplas 

funções para a sociedade através da Multifuncionalidade. Contribuem para outro 

entendimento sobre a Multifuncionalidade, classificando-a como uma categoria de análise 

teórico-metodológica, trazendo para o campo de suas possibilidades o reconhecimento da 

relação entre a pesca artesanal e os serviços ecossistêmicos, com ênfase nos ecossistemas 

marinhos e costeiros.  

 

Palavras-chave: Economia Ecológica. Pluralismo metodológico crítico.  Multifuncionalidade 

da pesca artesanal. Pesquisa em Mosaico.  Serviços ecossistêmicos.  

 



 

ABSTRACT 

 

The structure of this thesis was inspired by the proposal of a mosaic, so that the chapters, 

although in themselves, constitute results, behave like pieces that are embedded in the last 

chapter with the innovative intention of proposing a methodological "design" totalizing for 

studies on artisanal fishing, from the category of analysis Multifunctionality and the paradigm 

of the Ecological Economy (EE). This format is motivated by the need to deepen the 

understanding of the complex structure that makes up the artisanal fishing, so that the 

orienting questions emanate from empirical, theoretical and bibliographic paths. The research 

was anchored in the questions: how is the production of knowledge related to artisanal fishing 

and Multifunctionality organized? How can the analytical category Multifunctionality of 

agriculture contribute to an understanding of the functions of artisanal fisheries? What are the 

conditions for these functions to manifest? Do the inherent functions of artisanal fisheries find 

their possibilities of manifestation in the Ecological Economy? Which methodological path 

can be suggested for studies that intend to understand the multifunctional artisanal fishing 

from the paradigms of the Ecological Economy? Chapter I is responsible for carrying out a 

bibliographic survey of scientific production on artisanal fisheries, Multifunctionality and 

Ecological Economics, being a key piece for the dimensioning of the research presented here. 

Chapter II presents a review study on Multifunctionality, identifying the possibilities of 

incorporating this category into studies in artisanal fisheries. In chapter III it brings the 

paradigm of the Ecological Economy comparing it to the Neoclassical Economy like distinct 

proposals for the fishing activity. Finally, in chapter IV presents the methodological proposal 

for studies in artisanal fishing, assuming EE as oikos of this way of life.  

 

Keywords: Ecological Economy. Critical methodological pluralism. Multifunctionality of 

artisanal fishing. Search in Mosaic. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

A estrutura desta tese se inspirou na ideia de um mosaico, de modo que, as seções 

II, III e IV, sendo estes artigos científicos que, apesar de em si, constituírem-se resultados, em 

termos análogos, são peças que se encaixam na seção V o qual traz uma proposta inovadora 

para estudos que tenham a pesca artesanal como objeto de estudo, articulando a categoria de 

análise Multifuncionalidade e o paradigma da Economia Ecológica (EE).  

Este formato foi motivado pelo aprofundamento da compreensão da estrutura 

complexa que compõe a pesca artesanal, de modo que, os questionamentos orientadores 

emanam de percursos empíricos, teóricos e bibliográficos trilhados não somente durante a 

fase do doutorado, mas de processos anterior em exercício constante da ação-reflexão-ação. 

Aprioristicamente foi construído um marco teórico analítico na legitimação da 

Multifuncionalidade da pesca artesanal, partindo das questões: como esta organizada a 

produção de conhecimento com relação à pesca artesanal e Multifuncionalidade? Como a 

categoria analítica Multifuncionalidade da agricultura pode contribuir para compreensão das 

funções exercidas pela pesca artesanal? Quais as condições para estas funções se 

manifestarem? 

Avançando nos percursos teóricos, bibliográficos e analíticos, identificou-se a 

necessidade de incorporar mais uma peça ao estudo, a Economia Ecológica, tendo em vista a 

insuficiência a até mesmo a supressão das funções exercitadas pela pesca artesanal quando 

submetida ao processo de produção do capital. Originando os questionamentos: as funções 

inerentes a pesca artesanal encontram na Economia Ecológica suas possibilidades de 

manifestação? Qual caminho metodológico pode ser sugerido para estudos que intencionem 

compreender a pesca artesanal multifuncional? 

A busca pelo alcance de respostas a estes questionamentos reverberaram nos 

quatro capítulos que juntos formulam uma proposta metodológica para estudos em pesca 

artesanal de forma sistêmica e dialogada com a Economia Ecológica.  

A seção II desta tese se ocupa em realizar uma análise bibliométrica da produção 

científica sobre pesca artesanal, Multifuncionalidade e Economia Ecológica, sendo uma peça 

chave para o dimensionamento da pesquisa ora apresentada.  

Já na seção III traz um estudo do tipo review sobre a Multifuncionalidade da 

agricultura, desde estudos que tratam de sua égide até pesquisas no contexto do rural 

brasileiro, identificando as possibilidades da incorporação desta categoria para estudos em 

pesca artesanal.  
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A seção IV traz o paradigma da Economia Ecológica comparando-o à Economia 

Neoclássica como propostas distintas para a atividade de pesca, no qual foi realizado um 

robusto levantamento bibliográfico e documental sobre as pesca no Brasil e no mundo, bem 

como a relação da pesca industrial e artesanal com os ecossistemas marinhos e costeiros.  

Por fim, na seção V foi proposto um caminho metodólogo e analítico para estudos 

em pesca artesanal, assumindo a EE como oikos deste modo de vida e de produção. Os 

capítulos apresentam-se interativos com a proposta central da tese, como peças que se 

conectam por mecanismos de encaixe, e compondo ao final, o mosaico.  
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2 ESTUDO BIBLIOMÉTRICO DAS PRODUÇÕES CIENTÍCAS SOBRE ECONOMIA 

ECOLÓGICA, MULTIFUNCIONALIDADE DA AGRICULTURA E PESCA 

ARTESANAL  

 

2.1 INTRODUÇÃO 
 

 

Na composição de uma pesquisa, independente da escolha do tipo de abordagem, 

o levantamento do conhecimento acumulado sobre as temáticas que serão trabalhadas é 

fulcral. Contudo há o recorrente risco de fazê-lo de maneiro assistemática ou com insegurança 

sobre a amplitude que o levantamento tenha alcançado. 

Neste sentido, o método bibliométrico corrobora para identificação das produções 

vinculadas aos periódicos de relevância da área de interesse.  Além de conter sem si um 

resultado quantitativo, apresenta o panorama da produção de forma espacializada e temporal, 

ainda oportuniza ao pesquisador selecionar sua amostra para estudos do tipo review e orientar 

na construção das bases teórico-conceitos em diversas áreas do conhecimento. 

Os métodos bibliométricos, por sua vez, vêm sendo aplicados não somente aos 

estudos cienciométricos e à avaliação da pesquisa em ciência e tecnologia (C&T), 

mas também à análise de suas relações sociais e econômicas. Com efeito, a ciência, 

por ser uma força vigorosa na sociedade contemporânea, seu mapeamento e 

avaliação são questões consideradas cruciais. Uma forma de avaliação da pesquisa 

científica é aquela feita por pares. Essa avaliação é de natureza qualitativa, usada 

para julgar propostas de pesquisa, avaliar grupos de pesquisa, entre outros aspectos. 

Os indicadores bibliométricos, por sua vez, representam o aspecto quantitativo da 

atividade de avaliação (KOBASHI; SANTOS, 2006, p. 33).  

 

A bibliometria pode auxiliar na identificação de tendências de crescimento do 

conhecimento em determinada disciplina, dispersão e obsolescências de campos científicos, 

autores e instituições mais produtivos, e periódicos mais utilizados na divulgação de 

pesquisas em determinada área do conhecimento (SOARES et. al., 2016). 

Em se tratando de estudos interdisciplinares, a bibliometria mostra-se uma 

interessante ferramenta, pois permite identificar produções cientificas que tragam propostas 

que amalgamam categorias analíticas. Característica esta que justificou a escolha desta 

ferramenta para o presente estudo, já que o artigo traz como objetivo principal realizar o 

levantamento da produção científica sobre as categorias: Pesca artesanal; Multifuncionalidade 

e Economia Ecológica, além de identificar possíveis correlações entre as categorias e 

caracterizar o panorama da produção existente.  
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2.2  METODOLOGIA 

 

A plataforma utilizada pela o levantamento dos resultados bibliométricos foi a 

Scopus em decorrência de sua característica interdisciplinar e difusão nos estudos desta 

natureza. As categorias foram inseridas e pesquisadas isoladamente e escrita em língua 

inglesa. 

Para a categoria de Economia Ecológica, optou-se em realizar um intervalo de 

corte temporal das busca a partir de 1988, ano do surgimento da International Society of 

Ecological Economics (ISEE). Fundada como resultado de um workshop realizado em 

Barcelona em 1987, cuja temática era a integração da economia e da ecologia (SAES; 

ROMEIRO, 2018). Já para as categorias Multifuncionalidade e Pesca artesanal o intervalo 

temporal foi do tipo aberto.  

Os gráficos de quantidade de publicações por ano, áreas de concentração da 

produção científica foram os outputs considerados nesta pesquisa. Além disto, foram 

consideradas as variáveis por categoria: quantidade de artigos publicados, ano da primeira 

publicação, artigo mais citado e seu referente ano, pais de maior de produção, título da obra 

mais citada e número de citações.  

 

2.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Com relação à produção cientifica sobre Economia Ecológica, observou-se uma 

tendência de aumento a partir dos anos de 1994. Esta questão pode ser atribuída à 

efervescência do debate sobre os problemas ambientais e a idealização do Desenvolvimento 

Sustentável. Contudo atinge o pico em 2012, com 26 publicações, de um total de 254 

publicações registradas na Scopus. 

Gráfico 1 – Evolução temporal das produções científicas em EE.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

                       Fonte: Scopus (2018).  

No tocante ao assunto por área de interesse (gráfico 2), apresentou-se bastante 

diversificada, refletindo o disseminação da temática por diversas áreas num total de 11, 

refletindo perspectiva caráter intrinsecamente interdisciplinar, sobressaindo em ordem de 

incidência, a áreas de Meio ambiente (20,7%), Ciências Sociais (16,4%) e Engenharia (13%).  

Gráfico 2 : Distribuição da produção científica em EE  por assunto de interesse.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                    Fonte: Scopus (2018).  

 

A produção acadêmica acerca da Multifuncionalidade da agricultura, de acordo 

com o gráfico 3, é a mais recente das três categorias mapeadas, data de 2001 a primeira 

publicação. Isto pode ser atribuído a duas questões: primeiro ao fato desta categoria ter sua 

égide no cenário das políticas de ordenamento rural territorial europeu, logo levando um 

tempo para os acadêmicos se apropriarem deste fenômeno e outra remete a popularização em 

escala mundial da Multifuncionalidade da agricultura, que se deu em 1992, durante a Eco-92, 

ainda sem um conceito propriamente definido (CAZELLA; MATTEI, 2002).  Atinge seu 

ápice em 2007 com 3 publicações, repetindo este comportamento em 2009 e desde então 

apresentando uma tendência de queda nas publicações.  
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Gráfico 3 – Evolução temporal das produções científicas em Multifuncionalidade 

da agricultura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Scopus (2018).  

 

Com apenas 26 publicações identificadas pela plataforma Scopus, esta produção 

tem sua concentração na área de Agricultura e Ciências Biológicas com 33,7%, seguido das 

áreas de Meio ambiente com 21% e Ciências Sociais com 14,1%, perfazendo 68,8% das 

produções identificadas para a categoria. 

Gráfico 4: Distribuição da produção científica em Multifuncionalidade da 

agricultura familiar por assunto de interesse.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Scopus (2018). 

 

Com relação a pesca artesanal apresentou-se como a categoria mais antiga em 

relação à origem de suas publicações, data seu primeiro registro na Scopus de 1979, conforme 
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gráfico 5.  O gráfico mostra ainda que de 1980 a 1987 não foi registrada nenhuma publicação 

com enfoque para a pesca artesanal. 

Contudo, a partir dos anos 2002 a produção cientifica da área apresenta um 

comportamento de aumento, tendo seu pico em 2016 com 18 artigos, dentre as 134 produções 

indexadas a Scopus.  Observa-se a possibilidade de em 2018 superar este quantitativo, pois até 

o primeiro semestre já atingiu o total de 17 publicações.  

Gráfico 5 – Evolução temporal das produções científicas em pesca artesanal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Scopus (2018).  

Comportamento semelhante ao identificado para a categoria de 

Multifuncionalidade da agricultura, manifesta-se na distribuição por assunto de interesse para 

a pesca artesanal. De modo que apresenta 85,3% de sua produção cientifica esta concentrada 

nas áreas Ciências Sociais (34,1%), Agricultura e Ciências biológicas (31,7%) e Meio 

ambientes (19,5%), as mesmas para a pesca artesanal. 

Gráfico 6: Distribuição da produção científica em pesca artesanal por assunto de 

interesse.   
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Fonte: Scopus (2018).  

 

Ao realizar a tentativa de mapear alguma publicação cientifica que articulasse as 3 

categorias em uma pesquisa, não identificou-se nenhum estudo com este caráter.  De modo 

que aponta um caminho ainda não explorado pelos pesquisadores das áreas de interesse as 

quais se concentram as categorias de análise abordadas neste estudo bibliométrico.  

No quadro 1 segue uma síntese das informações apresentadas, acrescidas da 

identificação do país de maior produção por categoria, título e ano do artigo mais citados, 

além do número de citações.  

Quadro 1 – Síntese das variáveis levantadas pela bibliometria.  

Fonte: CAJADO, (2018). 

 

2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O estudo mapeou a evolução das produções cientificas a cerca das categorias 

Economia Ecológica, Multifuncionalidade da agricultura familiar e pesca artesanal. 

Observou-se de modo geral, que há maior incidência de produção científica a partir dos anos 

2000, apesar da ocorrência de alguma oscilação.  

Categoria  Quantidade 

de artigos 

publicados 

Ano da 

primeira 

publicação 

País de 

maior 

produção 

Área de 

concentração 

mais 

publicada  

Artigos mais citado/ ano Número de 

citações  

Pesca artesanal 138 1979 Brasil  Ciências 

sociais  

Effects of Artisanal Fishing 

on Caribbean Coral Reefs, 

(2004). 
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Multifuncionalidad

e da agricultura 

familiar 

26 2001 Países 

Baixos 

(Europa) 

Agricultura e 

ciências 

biológicas  

Why is diversification an 

attractive farm adjustment 

strategy? Insights from 

Texas farmers and ranchers, 

(2009).  

107 

Economia 

Ecológica  

254 1988 China Meio 

ambiente 

Tracking the ecological 

overshoot of the 

human economy, 

(2002).    
 

624 
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As três categorias apresentam em comum produção científica nas áreas de Meio 

ambiente e Ciências sociais. Sendo que a Multifuncionalidade e a pesca artesanal 

apresentaram também como área em comum a Agricultura e Ciências biológicas, ou seja, toda 

a produção cientifica destas concentra-se nas mesmas áreas do conhecimento.  

O Brasil foi identificado como o país que mais concentra produção científica 

sobre pesca artesanal. Este fato mostra-se instigante para uma análise desta literatura com 

mais profundidade.  

Constatou-se que é na Europa onde se concentram os estudos sobre a 

Multifuncionalidade da agricultura, algo de certa forma já esperado, tendo em vista ter sua 

origem na França e estendido rapidamente pela Europa, sendo base ainda na atualidade para 

políticas agrícolas europeias. Já com relação à Economia Ecológica, o país que mais tem 

publicado é a China, fato que inspira novas pesquisas. 

Desta forma a presente análise bibliométrica além de atingir seus objetivos, 

aponta informações para objetivos de estudo de novas pesquisas.   

O levantamento bibliométrico das produções foi fulcral para a construção dos 

demais artigos que compõe esta tese. Sendo estes concebidos como peças componentes desta 

pesquisa na proposta inspiradora de um mosaico.  

O artigo a seguir irá tratar do Estado da arte da categoria analítica 

Multifuncionalidade aplicada a agricultura familiar e a pesca artesanal. 
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3 DA INSTITUCIONALIDADE EUROPEIA À APROPRIAÇÃO PELAS PESQUISAS 

NO CONTEXTO BRASILEIRO: ESTADO DA ARTE DA MULTIFUNCIONALIDADE 

DA AGRICULTURA FAMILIAR E PESCA ARTESANAL 

 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

Na construção de uma pesquisa é necessário realizar um minucioso levantamento 

prévio do conhecimento referente às categorias de análise em questão, para revelar ao 

pesquisador as possibilidades de sua proposta, identificar lacunas nas pesquisas já existentes, 

bem como temporalizar e contextualizar as concepções emergentes do estudo.  

Trata-se de um intenso e sistemático levantamento bibliográfico e documental 

afim de realizar uma varredura na literatura nacional e internacional já publicada sobre a 

assunto estudado, este procedimento é entendido como Estado da arte. 

Estado da arte é uma exaustiva pesquisa de caráter bibliográfico que apresenta o 

desafio de mapear e discutir certa produção acadêmica em diferentes campos do 

conhecimento, tentando responder que aspectos e dimensões vêm sendo destacados e 

privilegiados em diferentes épocas e lugares (FERREIRA, 2002).  

Pesquisas desta natureza, também são reconhecidas por sustentarem um papel de 

inventariantes da produção acadêmica e científica sobre o tema que busca investigar, à luz de 

categorias e facetas que se caracterizam enquanto tal em cada trabalho e no conjunto deles, 

sob os quais o fenômeno passa a ser analisado. Assim, podem ser entendidas como “pesquisas 

que estudam pesquisas”.  

Portanto, este artigo se propôs a realizar uma revisão sistemática, mapeando e 

analisando a produção do conhecimento vinculado da categoria Multifuncionalidade da 

agricultura familiar e pesca artesanal, partindo desde sua égide que possui raízes no cenário 

europeu até as pesquisas desenvolvidas no contexto Brasileiro, buscando destacar seus 

desdobramentos e apropriações inerentes ás realidades investigadas. 

Esta prospecção desenvolveu-se no âmbito dos questionamentos: como está 

organizada a produção do conhecimento em torno da Multifuncionalidade? Quais as 

semelhanças e distinções para a utilização da Multifuncionalidade nos contextos estudados 

bem como para a agricultura familiar e pesca artesanal?  

Para tanto, inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica, através das 

plataformas Scielo e Scopus, partindo para análise dos títulos e resumos das obras mapeadas, 

sendo selecionados para compor o estudo, 20 artigos, dois livros, duas dissertação e uma 
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monografia. 

O artigo estrutura-se em três sessões, além da introdução e considerações finais. A 

primeira se traz um levantamento da origem da categoria analítica Multifuncionalidade da 

agricultura familiar e suas repercussões, seguida da análise de obras que tratam desta 

categoria com a pesca artesanal até a Multifuncionalidade retratada nos estudos da realidade 

do rural brasileiro. 

 

3.2 ÉGIDE DA MULTIFUNCIONALIDADE E SUAS REPERCUSSÕES NO CENÁRIO 

MUNDIAL 

 

Na Europa, logo após o fim da 2ª Guerra Mundial, em razão da precariedade 

estrutural em que se encontrava o setor produtivo agrário, de imediato, se designou à 

agricultura um incremento na produção, seguido de modernização, a fim de assegurar a 

reconstituição econômica e social dos países que haviam se envolvido no conflito. Em 1947 é 

fixado um mínimo de reservas alimentares de determinados produtos, garantindo preços e 

mercado para a totalidade da produção agrícola.  

Whitacker (2016) no artigo “Multifuncionalidade rural na montaña de alicante: 

quem ganha e quem perde com o desenvolvimento sustentável” que trata sobre a utilização da 

Multifuncionalidade na Montanha do Alicante, na Espanha faz uma abordagem histórica da 

referida categoria. Descreve que o Tratado de Roma (1957) estabeleceu o processo para a 

elaboração e a aplicação da Política Agrícola Comum (PAC), nomeadamente com base numa 

proposta da então Comunidade Econômica Europeia (CEE) atendendo a preceitos da 

Organização das Nações Unidas (ONU) como o fortalecimento econômico.  

Portanto, a origem da PAC remonta ao ano de 1957, momento em que Estados 

membros da CEE estabeleceram um marco comum para a atividade agrícola com fins a 

ordenar e revitalizar as economias (WHITACKER, 2016).  

A PAC pode interferir no mercado tanto provendo subsídios aos produtores como 

manipulando as taxas de importação de produtos agrícolas (GRANZIERA e SAES, 2014). 

Para garantir esta institucionalização, uma das primeiras preocupações da CEE, 

segundo o autor, foi à garantia de que todos os Estados membros contribuíssem 

financeiramente para a efetivação e consolidação de seus objetivos e cita: 

A política agrícola comum tem como objetivos: a) Incrementar a produtividade da 

agricultura, fomentando o progresso técnico, assegurando o desenvolvimento 

racional da produção agrícola e a utilização ótima dos fatores de produção, 

designadamente da mão-de-obra; b) Assegurar, deste modo, um nível de vida 

equitativo à população agrícola, designadamente pelo aumento do rendimento 
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individual dos que trabalham na agricultura; c) Estabilizar os mercados; d) Garantir 

a segurança dos abastecimentos; e) Assegurar preços razoáveis nos fornecimentos 

aos consumidores (JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA, 2008, p. 53). 

 

Contudo, apenas nas Leis de Orientação Agrícola (LOA) de 1962, criadas na 

França, se inicia a constituição da base legal e política do contrato entre o Estado e os 

agricultores. Em estudos sobre estas leis, Cazella (2000) traz que a LOA de 1962, além da 

função de produção apareceram sinais assegurando à agricultura os objetivos de ocupação e 

segurança territorial e ordenação do espaço. 

Contudo, apenas na ECO-92 realizada no Rio de Janeiro, os governos 

reconheceram o aspecto multifuncional da agricultura, particularmente com respeito à 

segurança alimentar e o desenvolvimento sustentável (CAZELLA; MATTEI, 2002).  

Os autores acrescentam que, em março de 1998, a Organização para a Cooperação 

e Desenvolvimento Econômico (OECD) declarou:  

Além de sua função primária de produção de fibras e alimentos, a atividade agrícola 

pode também moldar a paisagem, prover benefícios ambientais tais como 

conservação dos solos, gestão sustentável dos recursos naturais renováveis e 

preservação da biodiversidade e contribuir para a viabilidade socioeconômica em 

várias áreas rurais. Agricultura é multifuncional quando tem uma ou várias funções 

adicionadas ao seu papel primário de produção de fibras e alimentos. (1998 p.34). 
 

Na Europa, o termo Multifuncionalidade foi inserido pela primeira vez, em 1993, 

pelo Comitê Europeu de Direito Rural (CEDR), preocupado em harmonizar a legislação 

agrícola dos países europeus, dando um conteúdo jurídico à noção imprecisa de agricultura 

sustentável (TONNEAU, 2002). 

Ao analisar os subsídios na Europa, no âmbito das discussões da 

Multifuncionalidade, Abramovay diz que:  

Essa política adotada exprimia “a crise de certo modo de crescimento e, sobretudo, 

da representação social da agricultura”, fazendo com que o espaço rural passasse a 

assumir um caráter de bem público, quer dizer, um espaço ligado a valores que vão 

muito além da produção de alimentos, fibras e energia, noutras palavras, um espaço 

com sua dimensão ampliada, diretamente relacionada a seus modos de uso. Desse 

modo, a discussão da multifuncionalidade da agricultura extrapola a simples 

manobra protecionista embutida nos subsídios setoriais. (2002, p.1). 

 

Consoante Rémy (2003), entende que a Multifuncionalidade da agricultura só foi 

oficialmente reconhecida e consolidada na França, quando a LOA estabeleceu os Contratos 

Territoriais de Estabelecimento (CTE), comportando um conjunto de compromissos firmados 

entre uma pessoa física ou jurídica exercendo uma atividade agrícola, com a autoridade 

administrativa. 

O CTE é um instrumento de política agrária criado pela lei francesa de Orientação 

Agrícola (LOA) em 9 de julho de 1992, na qual, dentre os principais objetivos, constava o 
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incentivo aos agricultores à adoção de mudanças que adaptassem a gestão de seus 

estabelecimentos aos imperativos de um novo cenário europeu e mundial (ARRANZ; 

ESTRADA; ANJOS, 2008). 

Através do CTE, o agricultor signatário do contrato comprometia-se a cumprir 

uma série de compromissos relacionados com princípios:  

1)a dimensão produtiva de sua unidade de produção, como tipos de cultivos, uso de 

insumos, tratamentos fitossanitários, etc.; 2) a dimensão ecológica, como a 

preservação dos recursos naturais, o bem-estar dos animais, etc.; 3) a dimensão 

cultural, como a valorização do patrimônio cultural, a conservação dos recursos 

arquitetônicos ligados à propriedade rural, etc.; e 4) a dimensão sócio-econômica, 

como a criação e/ou a manutenção do emprego, a legalização da economia informal, 

a melhoria das condições de trabalho (ARRANZ; ESTRADA; ANJOS, 2008, p. 

221). 
 

Pode-se dizer que a criação dos CTE’s supõe um avanço na definição de um novo 

modelo de desenvolvimento agrário baseado no princípio da Multifuncionalidade, um modelo 

no qual a agricultura recupera tanto sua dimensão territorial e social (manutenção e criação de 

empregos), quanto ambiental (incluindo a preservação da natureza) (ARRANZ; ESTRADA; 

ANJOS, 2008). 

 

A Multifuncionalidade foi inserida no rol de políticas públicas como maneira de 

proporcionar o chamamento ideológico do desenvolvimento sustentável em espaços rurais por 

meio de estímulos financeiros para a população rural preservar os recursos naturais de 

determinada área (WHITACKER, 2016). 

O contrato tinha duração de cinco anos e consistia em compensações financeiras 

para os agricultores interessados em estabelecer práticas que atendessem às múltiplas funções 

da agricultura (RÉMY, 2003). 

No entanto deste de sua criação, os CTE’s eram alvos de pressão por parte das 

representações que não se sentiam comtemplados com tal proposta, produto de um embate 

político, tendo em vista, que os mesmos foram criados pelo governo socialista, de comum 

acordo com o sindicalismo agrário de esquerda (CNP) e com o movimento ecologista.  

Para a majoritária (Fédération Nationale des Exploitants Agricoles) FNSEA, o CTE 

deveria servir para compensar a perda de renda ocasionada a agricultores que 

passaram a praticar uma agricultura mais sustentável e, portanto, menos competitiva. 

Para o (Centre National des Jeunnes Agriculteurs) CNJA, esse dispositivo deveria 

servir para remunerar os produtores por serviços prestados à sociedade e para os 

incentivar a praticar uma agricultura mais condizente com a proteção ao ambiente 

natural. Para a (Confédération Nationale Paysanne) CNP, situada no flanco 

esquerdo do sindicalismo agrário francês, os CTEs não deveriam remunerar a todos 

os agricultores, mas apenas aqueles que envidaram esforços no sentido de praticar 

uma agricultura menos intensiva, apostando, inclusive, no exercício da 

pluriatividade (2008, p. 229).  
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Como consequência deste conflito de interesses, surge em 2003 os Contrats 

d’Agriculture Durable (CAD’s), decreto n° 2003-675 de 22/07/2003, como ação do governo 

recém assumido de 2002. 

Apesar da mudança de sigla, esta intervenção governamental guarda fortes 

semelhanças com os CTE’s, consistindo em um contrato administrativo firmado entre o 

Estado e o agricultor, no qual esse se compromete, durante um período de cinco anos, a levar 

a termo uma série de compromissos em favor de uma “agricultura sustentável”, recebendo, 

para isso, uma compensação econômica correspondente. Até esse ponto, a única diferença 

com relação aos CTEs prende-se à não utilização dos fundos de modulação das ajudas do 

primeiro pilar da PAC (ARRANZ, ESTRADA e ANJOS, 2008).  

No intuito de identificar as diferenças entre os dois tipo de contrato elaborou-se o 

quadro abaixo:  

Quadro 1: Principais diferenças entre os  CTE’s e os CAD’s.  

Fonte: Adaptado de Arranz, Estrada e Anjos (2008). 

 

Tendo em vista que a dimensão ambiental, do ponto de vista das ações, se 

sobressaiu da dimensão socioeconômica, os CAD’s também foram motivo de 

descontentamento, desta forma o governo Francês aprovou em 2005, uma lei para o 

Desenvolvimento de Territórios Rurais, que conheceu um elevado nível de consenso, tendo 

como principais objetivos: criação de empregos, reabilitação de alojamentos no meio rural, 

melhoria dos serviços públicos, preservação e valorização dos espaços naturais e promoção do 

desenvolvimento em territórios rurais frágeis e vulneráveis (ARRANZ, ESTRADA e ANJOS, 

2008), buscando fortalecer a Multifuncionalidade do território manifestada pelas atividades 

Contratos Territoriais de 

Estabelecimentos (CTE’s) 

Contratos de Agricultura Sustentável 

(CAD’s) 

Sem limites pré-estabelecidos. Limite de ajudas por exploração de 27.000 

Euros, sendo 9 mil para o capítulo 

socioeconômico e 18 para o ambiental. 

Caráter individual dos contratos. Caráter coletivo dos contratos e ligados aos 

problemas do território. 

Apresenta como um de seus objetivos da 

função social de criação e manutenção de 

emprego. 

Não consta a função social do contrato a 

criação e a manutenção de emprego. 
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agrícolas.  

Na análise de Sabourin (2005), a Multifuncionalidade da agricultura foi avaliada 

como uma estratégia voltada ao desenvolvimento rural, passando a caracterizar-se como de 

interesse público com funções sociais, ambientais, econômicas e culturais, não diretamente 

produtivas, associadas à atividade agropecuária. 

A promoção da Multifuncionalidade da agricultura na Europa está associada a 

uma estratégia de alocação individual e contratual de recursos públicos aos agricultores para 

retribuir as funções sociais e ambientais de interesse público associada à produção (MALUF, 

2002). 

  Assim, Carneiro e Maluf (2005) admitem que a Multifuncionalidade da 

agricultura foi situada no cenário internacional com a origem num debate técnico-operacional 

no âmbito da União Europeia e, mais especificamente, na França, associado a medidas de 

apoio ao pequeno agricultor, aquele cuja produção agrícola não é tida como importante em 

termos mercantis. 

Os autores acrescentam que as reflexões sobre as políticas de estímulo a esse tipo 

de agricultor surgem no contexto de constatação de que, em numerosos países, a produção de 

bens primários submetidos às exigências do mercado não permite mais que a agricultura 

desempenhe as demais funções a ela designada. 

Estudos recentes na região rural da Espanha trazem outros elementos para serem 

pensados, numa perspectiva crítica sobre a promoção da Multifuncionalidade. 

Analisando a experiência da localidade Montaña de Alicante, na Espanha, 

Whitacker (2016) na pesquisa: Multifuncionalidade rural na Montaña de Alicante: quem 

ganha e quem perde com o desenvolvimento sustentável, afirma que as políticas e incentivos 

às múltiplas funções da agricultura estão na verdade substituindo o lugar as atividades 

agrícolas no território por oportunidade do turismo rural, com atração complementar ao 

turismo do litoral espanhol. 

De modo mais específico, o autor analisa a influência de entidades internacionais 

como a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), 

Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização Mundial do Comercio (OMC) nas 

políticas públicas agrícolas da União Europeia, utilizando-se do discurso da 

Multifuncionalidade para manobrar as ações dentro dos territórios rurais. 

Para tanto, traz o caso do programa LAEDER implementado na região de estudo, 

que é uma experiência de desenvolvimento rural local aprovada pela Comissão Europeia (CE) 

em 1991 e entrou em vigor a partir de 1994 buscando responder as exigências da ONU sobre 
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a constatação de desafios para os espaços rurais. 

Este programa apresenta três fases, de acordo com Whitacker (2016): 

LEADER I teve duração de 1991 a 1994, sua finalidade central foi buscar 

contribuir com o mantenimento da população rural promovendo e apoiando alternativas 

inovadoras, sobre tudo em termos de aplicação técnica (equipamentos e insumos) para gerar 

rendas e ainda com um apelo a proteção de recursos naturais e, com enfoque local. 

O LEADER II, implementado entre 1995 e 1999, contou com recursos da ordem 

de 1,755 bilhão de euros e foram aprovados e implementados mais de 1000 projetos na União 

Europeia. 

Durante a segunda fase do programa as atividades continuaram sendo objetivadas 

em áreas com baixa produtividade agrícola e com baixa densidade demográfica tendo como 

objetivos: assegurar a continuidade do LEADER I no apoio às iniciativas locais de 

desenvolvimento local exemplares; apoiar operações inovadoras, demonstrativas e 

transferíveis revelando as novas vias que pode adotar o desenvolvimento rural; multiplicar 

intercâmbios de experiências e transferências de saber-fazer através de uma rede europeia de 

desenvolvimento rural; apoiar projetos de cooperação transnacional provenientes dos atores 

locais das zonas rurais, traduzindo a sua solidariedade.  

A terceira edição do programa, o LEADER PLUS, se estendeu de 2000 a 2006 e 

contou com recursos da ordem de 2,02 bilhões de euros. Nesta fase, todos os territórios rurais 

da União Europeia foram elegíveis. Em relação à descentralização, a principal característica 

do Programa LEADER é sua natureza integradora e sua estrutura política ascendente (bottom-

up). Essa iniciativa objetivava realizar experimentações em ações locais, de pequena escala, 

executadas por atores locais, usando o potencial endógeno de cada território. Caso 

resultassem bem sucedidas, estas iniciativas deveriam ser transferidas a outras áreas. 

O autor ressalta que os financiamentos conseguidos por meio do Programa 

LEADER, priorizaram o financiamento de empreendimentos que valorizem o patrimônio e a 

cultura local, por consequência os empreendimentos turísticos barganhavam a maior parte dos 

recursos. 

Era uma prática comum o LEADER financiar atividades dos municípios e 

associações, sejam elas materiais – como a construção de um parque de recreio para turistas – 

ou imateriais – como a organização de uma feira de produtos locais.  

Em suma, o que Programa LEADER planificou nestas três últimas etapas foi uma 

tentativa de inserir mercados locais no contexto de uma economia cada vez mais 

mundializada (WHITACKER, 2016).  O autor acrescenta: 
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Portanto, apesar do discurso do desenvolvimento sustentável e relativa autonomia 

para o agricultor familiar, a efetivação da multifuncionalidade não foge dos 

objetivos de acumulação de capital, e vem favorecendo apenas alguns agricultores 

mais adaptados às exigências e normas dos mercados. Desta forma, permanecem 

mais dúvidas do que certezas em torno de quem ganha e quem perde com a 

aplicação da perspectiva da multifuncionalidade rural (2016, p. 53).  

 

E reforça seus argumentos em Segrelles (2007): 

Sin embargo, esta deseable multifuncionalidad agrorrural puede convertirse en un 

mito inalcanzable si no se solucionan antes los verdaderos problemas que 

obstaculizan el desarrollo positivo del campo latinoamericano: las estructuras 

agrarias tradicionales y los seculares desequilibrios, injusticias, desigualdad y 

pobreza que aún caracterizan a estos espacios no urbanos. Tampoco es una solución 

la imitación irreflexiva del modelo europeo que cristaliza en la reforma de la PAC y 

la Agenda 2000, ya que aparte de que estas políticas también son discriminatorias y 

crean exclusiones comunitarias e internacionales, los países latinoamericanos 

ofrecen una idiosincrasia particular y tienen sus propias condiciones y necesidades ( 

p. 10).  

 

Whitacker (2016) finaliza seu escrito com conclusões denominadas pelo mesmo 

de preliminares onde considera que Multifuncionalidade, sob forte influência das entidades 

internacionais e seus financiamentos na Montaña de Alicante tem prejudicado a produção 

agrícola de maneira geral, apesar de o discurso oficial vir em defesa dos agricultores e da 

proteção de recursos naturais. 

A reprodução e acumulação do modo de produção capitalista vêm sendo 

centralizada em poucas cooperativas voltadas ao comércio exterior e áreas antes destinadas a 

produção, o que poderia levar esta área a uma competitividade maior no mercado de produtos 

agroalimentares, está sendo reduzida a espaços de lazer para turistas (WHITACKER, 2016). 

Este estudo desenvolvido na Montaña de Alicante oportuniza consideráveis 

reflexões sobre o uso da Multifuncionalidade como estratégia de desenvolvimento dos 

territórios rurais, alertando para a necessidade de um olhar dialético sobre a categoria, de 

modo a considerar um contexto mais ampliado das implicações do uso deste discurso, que 

deve ser traduzido nas análises das ações sejam de âmbito público ou privado. Ressaltando 

ainda os cuidados da apropriação de suas noções para a interpretação e análise da realidade do 

campo brasileiro e seus sujeitos. 

Na América Latina e nos países do Sul, a principal medida de tipo 

Multifuncionalidade já experimentada consiste na remuneração de serviços ambientais, em 

particular o sequestro de CO2, por meio de subvenção para projetos florestais, agroflorestais 

ou silvo-agro-pastorais, como no Costa Rica por exemplo (SABOURIN, 2008).  

Estender aos países do Sul o modelo da Europa (ou ainda aqueles dos USA ou do 

Japão) - dedicar recursos públicos de maneira a pagar ou compensar os agricultores pelos 

“serviços” sociais ou ambientais associados à produção e que não encontram remuneração via 
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o mercado – é obviamente, difícil de defender, quando esses Estados mal conseguem apoiar 

todos os setores da sua produção agropecuária (SABOURIN e DJAMA, 2003). 

Mas o caso europeu compreende duas situações distintas e mesmo antagônicas. Por 

um lado, a maior parte dos subsídios da Política Agrícola Comum (PAC) vai para os 

grandes e “modernos” produtores de cereais e criadores de gado, que dificilmente 

podem ser defendidos como mantenedores dos recursos naturais. Por outro, a 

permanência dos subsídios é justificada como fundamental para a sobrevivência do 

setor mais marginalizado da agricultura, o que ocupa as áreas menos favorecidas e 

os ambientes mais frágeis, condenados ao retorno a uma natureza selvagem, caso os 

produtores não recebam ajuda financeira para preservar a biodiversidade e uma 

paisagem de campo cultivado, característica de muitas regiões europeias  

(CAMARGO e OLIVEIRA 2012, p. 1710). 

 

Em suma, a Multifuncionalidade da agricultura possui sua origem no contexto das 

políticas europeias de reestruturação do campo, tendo como precursora a França, atribuindo as 

atividades agrícolas funções para além do fornecimento de alimentos e provisão de divisas, 

para tanto, utilizando-se de políticas de subsídio e de pagamentos monetários diretos aos 

agricultores. 

Conforme analisam Carneiro e Maluf (2005, p.47): 

A percepção francesa da multifuncionalidade é centrada na relação entre um projeto 

de sociedade e as funções, econômicas, sociais e ambientais da agricultura. Ela parte 

do pressuposto que o agricultor deva ser remunerado por serviços (bens públicos) 

prestados à sociedade, tais como: assegurar a preservação dos recursos naturais e a 

conservação das paisagens; garantir a segurança alimentar através da qualidade dos 

alimentos (demanda cada vez maior dos consumidores); garantir a ocupação e 

dinamização dos espaços rurais evitando o abandono das áreas rurais e preservando o 

patrimônio cultural (um modo de vida específico). 

 

Contudo, as ações de sustentação governamentais são alvo historicamente de 

disputa por parte representações que discordam desta estratégia para a promoção de uma 

agricultura multifuncional, perpassando assim um caráter político. 

Porém, assumir a experiência europeia como vitrine e buscar meios de reproduzi-

la é distorcer em sua origem a proposta da Multifuncionalidade, que é de ancorar suas 

possibilidades no território o qual as atividades agrícolas que expressam, bem como construir 

propostas para sua efetividade tendo em vista as oportunidades de cada realidade, o que torna 

complexo a adoção de tal categoria. 

 

3.2.1 A Multifuncionalidade como categoria analítica para a pesca artesanal marinha  

 

A discussão a respeito das múltiplas funções inerentes a pesca, de modo 

específico, do tipo artesanal é bem mais recente e restrita em relação a agricultura. A França 

apresenta-se mais uma vez como percursora desta concepção, contudo, analisando a literatura 

disponível, avalia-se que esta proposta não tomou corpo se comparada na agricultura, seja do 
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ponto teórico ou institucional.  

A saber, identificou-se um grupo de pesquisadores na região de Bretanha, litoral 

oeste da França que realizou um estudo “La multifonctionnalité des pêches maritimes et des 

cultures marines à la lumière de la multifonctionnalité de l’agriculture” em 2006, por Marei 

Lesueir; Jean Pierre Boude; Philippe Le Goffe.  

Neste estudo os autores sugerem uma adaptação da Multifuncionalidade da 

agricultura para a pesca artesanal marinha, denominada na França de pesca de pequena escala 

a aquicultura marinha, propondo contratos semelhantes aos aplicada aos agricultores como os 

CET’s e os CAD’s. 

Como funções relacionadas à pesca, os autores sugerem: melhoria dos métodos de 

pesca, conversação e proteção do patrimônio marinho, equilíbrio do espaço territorial 

marinho, implementação de marcas de qualidade ou rótulos ecológicos e diversificação da 

atividade pesqueiro, denominados pelos pesquisadores como turismo azul.  

Pontuam ainda que a multifuncionalidade da pesca marinha possui os ingredientes 

para a viabilidade necessitando portanto, de políticas para isto. 

Em artigo Henichart et. al. (2010), trazem uma analise das possibilidades do uso 

da Multifuncionalidade para a pesca marinha, assumindo que assim como em toda parte do 

mundo, a França passa por colapso na atividade, em função da sobreexploração dos estoques 

pesqueiros. 

Os autores publicam os resultados da análise de um projeto realizado em 2008, na 

Bretanha, em duas localidades, Saint-Brieuc e Pays de Cornouaille na França, sobre os 

pescadores e suas atividades de diversificação, o qual questionava como a 

Multifuncionalidade na agricultura pode ser aplicada à pesca, concentrando-se nas atividades 

de diversificação. 

Os instrumentos de pesquisa utilizados foram questionários fechados para os 

pescadores que não iniciaram atividades de diversificação, ou seja, praticavam apenas a pesca 

como atividade socioeconômica, realizando a  

análise das oportunidades de desenvolvimento e aceitabilidade dos pescadores.  

Já com os pescadores que já desenvolveram atividades de diversificação (análise 

das experiências no lugar) foi aplicada entrevista direta, em um total de 40 questionários e 10 

entrevistas. 

As atividades de diversificação consideradas no estudo são ligadas ao turismo 

(visita aos barcos, observação do modo de vida, festejos locais), as atividades no mar 

(recolhimento de resíduos no mar, mergulho), fornecimento de serviço de alguel de barcos e 
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venda direta do pescado ao consumidor. 

Os pesquisadores separaram os resultados em três grupos: "taxa de execução" 

(número de pescadores que praticam as atividades de diversificação), a "taxa de 

potencialidade" (número de pescadores que pretendem desenvolver estas atividades), a "taxa 

de rejeição" (número de pescadores que julgam a atividade como desinteressante ou inviável). 

Como resultados obtiveram que as atividades de diversicação mais ligadas ao 

turismo são mais fortes onde há uma infraestrutura turística, com é o caso de Pays de 

Cornouaille, confirmando a importãncia da articulação territorial entre os setores para 

fortalecer a diversificação da pesca de pequena escala. 

Dos pescadores que desenvolvem atividades de diversificação e dos que 

pretendem desenvolver, 61% aponta forte interesse na venda direta do produto ao consumidor.  

Em relação à remoção de resíduos no mar, bem como atividades ecológicas é mais 

amplamente realizada, 90% dos entrevistados também estão interessados em monitorar as 

atividades em favor da o ambiente marinho. 

O fato dos pescadores não se interessarem em diversificar a atividade, os 

pesquisadores atribuem a duas restições. A restrição interna estaria relacionada com as 

operações de negócios, falta de tempo, limites com o comportamento individual 

(individualismo dos pescadores). Já as  

restrições externas estariam vinculadas as leis e regulamentos, restrições administrativas 

locais, contexto e a falta de informação.  

Como concluções Henichart et. al. (2010) apontaram que definir a diversificação 

das atividades de pesca ainda é confusa e depende da 

contexto em que estão inseridas, incluindo motivações individuais e coletivas, além que 

questões vinculadas à intervenção e incentivo governamental.  

Contudo, resiliência pode ser considerado como um componente-chave do sistema 

de pesca analisado. Com efeito, a capacidade de pesca de pequena escala para se adaptar a 

reorganizar-se quando as restrições que enfrentam podem provar a sua capacidade de 

resistência e adaptabilidade. 

Compeende-se que as funções de segurança e soberiania alimentar, bem como a 

preversação e conversação dos recursos naturais evidenciara-se com maior expressão. Esta 

constatação exprime significados da pesca artesanal como modo de vida ligado diretamento a 

reprodução social dos pescadores e relação do tempo da natureza com o tempo de trabalho 

que orienta das atividades pesqueiras. 

Em síntese, apesar de configurar uma tímida literatura, estes estudos trazem 
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apontamentos muito revelantes para a serem considerados na investigação da 

Multifuncionalidade da pesca artesanal marinha, como a incorporação de funções inirente a 

este modod de vida, contribuindo assim para a construção legítima de possobilidades da 

promoção da Multifuncionalidade, além de apontar a importância da territorialização das 

atividades ligadas à pesca. 

Comparado os estudos franceses para as possibilidades da realidade brasileira há 

muitos elementos que não são relevados. As relações não mercantis que fortalecem o fazer 

pesca artesanal ancorados na reciprociade positiva, os saberes intergeracionais que 

contribuiem para a manuntenção do patrimônio cultural dos conhecimentos ecossistêmicos 

tradicionais, são exemplos destes elementos.  

A reciprocidade faz parte do cotidiano das comunidades pesqueiras, revelando 

elementos incomensuráveis que estruturam as relações sociais da pesca artesanal 

invisibilizadas pelos métodos econômicos vigentes (CAJADO; SOBRAL; MEIRELES, 

2017).  

Há também questão de âmbito material como o uso e propriedade dos meios de 

produção utilizados na atividade, as relações de poder que se estabelecem na produção 

pesqueira artesanal pela intervenção de agentes externos.  

Em suma, pensar as múltiplas funções exercidade pela pesca artesanal seja em 

escala local, seja ampliando-as para a sociedade, manifestadas na segurança alimentar, na 

conservação e preservação dos ecossistemas marinhos e costeiros é impressidivel considerar a 

pesca artesanal como modo de vida que apresenta suas bases simbioticamente ligadas a estes 

ecossistemas.  

 

3.3 A MULTIFUNCIONALIDADE NO BRASIL: COMPREENSÕES, (RE) 

SIGNIFICADOS E APROPRIAÇÕES DA CATEGORIA PELAS PESQUISAS.  

 

A Multifuncionalidade trouxe para o Brasil a oportunidade de um 

redirecionamento das pesquisas relacionadas ao rural, permitindo contemplar dimensões 

materiais e imateriais que se expressam na agricultura familiar, as quais não tinham 

visibilidade nas pesquisas hegemônicas, permitindo análises de ordem holística considerando 

a produção, a família, as práticas culturais e sociais, as políticas públicas, ampliando assim o 

olhar sobre o território. 

A trajetória desta categoria no contexto brasileiro tem seu marco inicial nos anos 
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2000 através do desenvolvimento de uma rede interinstitucional1 de pesquisadores que contou 

com o apoio do Núcleo de Estudos e Agricultura e Desenvolvimento do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (Nead/MDA) e o Instituto Interamericano de Cooperação para a 

Agricultura (IICA) (CAZELLA, BONNAL e MALUF, 2009).  

A rede se constituiu tendo como referência o enfoque da multifuncionalidade da 

agricultura então em plano florescimento em várias partes do mundo, com destaque 

para a Europa Ocidental e particularmente, a França. A perspectiva era desenvolver 

estudos e pesquisas visando à apropriação e a operacionalização deste enfoque nas 

circunstâncias próprias da agricultura familiar brasileira (CAZELLA, BONNAL e 

MALUF, 2009, p. 17).  

 

Composta por equipe multidisciplinar, os pesquisadores após dialogaram e 

construírem consensos, definiram que para trabalhar a apropriação e a operacionalização da 

multifuncionalidade para a agricultura familiar no Brasil requeria dar conta de quatro planos 

de análises relativos aos agricultores, aos territórios, á sociedade em geral e as e as políticas 

públicas. O desenvolvimento deste quadro níveis se materializou em três etapas da pesquisa. 

Com relação as funções investigadas, as quatro funções assumidas pela 

Multifuncionalidade são apresentadas por Carneiro e Maluf (2003) e republicadas com 

algumas alterações por Cazella; Bonnal e Maluf (2009), sendo elas: 

 Reprodução socioeconômica das famílias rurais: diz respeito à geração de trabalho e 

renda que permite as famílias se manterem no campo em condições dignas e de 

permanência no campo, as práticas de sociabilidade e as questões relativas a sucessão 

das atividades; 

 Promoção da segurança alimentar das próprias famílias rurais e da sociedade: 

considerada no sentido de disponibilidade e acesso aos alimentos e o da quantidade 

deles. Abrange ainda, a produção para o autoconsumo familiar e também a produção 

mercantil de alimentos, bem como as condições técnico-produtivas e os canais 

principais de comercialização da produção; 

 Manutenção do tecido social e cultural: essa contribuição decorre das anteriores e 

também dos fatores ligados à identidade social e as formas de sociabilidade das 

famílias e comunidades rurais; 

 Preservação e conversação dos recursos naturais e da paisagem rural: faz referência ao 

uso dos recursos naturais, as relações entre as atividades econômicas e a paisagem, à 

preservação da biodiversidade. 

A primeira delas foi realizada com os agricultores familiares, as quais estas 

                                                 
1 A rede é composta por pesquisadores das instituições: UFRRJ-CPDA (coord.),UFSC/CCA, UFRGS/PGDR, 

Embrapa- CNPAM, USP/Esalq, Ufes, UFCG e UFPA (Brasil). Cirad e Inra (França).  
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consistiram como unidade de observação. Os resultados desta etapa estão publicados no livro 

Para além da agricultura: multifuncionalidade e agricultura familiar, organizado por Carneiro 

e Maluf (2005). Este produto é fruto do projeto: “Estratégias de desenvolvimento rural, 

multifuncionalidade da agricultura e agricultura familiar: identificação e avaliação de 

experiências em diferentes regiões brasileiras”, realizada de 2002 a 2003.  

A pesquisa ocorreu em Assentamentos e comunidades rurais dos estados do Rio 

de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Paraíba e Piauí. 

Os trabalhos de campo foram norteadores pelos questionamentos, conforme 

Carneiro e Maluf (2003): 

Como se expressa a dimensão multifuncional da agricultura familiar nas 

diferentes regiões do Brasil analisadas pelo projeto? Em que o conceito de 

multifuncionalidade da agricultura pode contribuir para o processo de legitimação e 

reconhecimento da agricultura familiar no Brasil? 

Os autores apontaram que o principal instrumento de pesquisa de campo utilizado 

foi um questionário único aplicado aos responsáveis pelas famílias selecionadas.  

Os estudos de caso apresentam convergências e particulares no tocante à 

expressão da multifuncionalidade da agricultura familiar. 

Como pontos em comum destacam-se o caráter identitário dos agricultores 

familiares como modo de inserção no território a partir de suas práticas agrícolas e de 

sociabilidade, bem como a produção para o autoconsumo como componente central na 

reprodução socioeconômica das famílias, vinculada a segurança alimentar das mesmas, apesar 

da renda monetária auferida pela agricultura de modo geral nas realidades pesquisadas ser 

constatado como um frágil componente, conforme pode ser observado no estudo de Cazella 

(2003) denominado: A multifuncionalidade agrícola numa zona rural “desfavorecida”: um 

estudo de caso na região rural serrana catarinense. 

Outra questão interessante de se destacar é acesso a terra como condição 

necessária para a Multifuncionalidade da agricultura na perceptiva dos agricultores de 

assentamentos rurais.  

Em estudos em áreas de Assentamento em Santa Catarina, Cardoso, Flexor e 

Maluf (2003) referenciam a terra como lugar de vivência, colocando que o acesso à terra, 

além de proporcionar um direito econômico e social fundamental, garante a homens e 

mulheres parâmetros e referências sociais que contribuem para estruturar, paralelamente aos 

seus costumes e tradições, o espaço de vivência do Assentamento. 

Os autores acrescentam que este acesso é fundamental, na medida em que garante 
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às famílias um meio de sustento e de inserção socioeconômica, além de ser uma forma de 

preservar sua identidade.  

Analisando os resultados das pesquisas realizadas na primeira etapa do projeto, 

Cazella, Bonnal e Maluf (2009) avaliaram o fato das atividades agrícolas de base familiar, 

cumprirem papel relevante na reprodução das comunidades rurais, apesar das expectativas 

pessimistas, quanto ao futuro desta atividade, reveladas pelas famílias entrevistadas. 

Pontuaram também a dimensão relacionada à conversação e preservação dos 

recursos naturais e da paisagem rural, referindo-se aos conflitos entre a preservação dos 

recursos naturais e as práticas agrícolas, incluindo o confronte entre práticas tradicionais e 

legislação ambiental.  

No que concerne à segunda etapa da pesquisa, esta se ocupou de incorporar os 

planos do território e da sociedade em geral no desenvolvimento do enfoque da 

multifuncionalidade da agricultura familiar no Brasil pela rede de pesquisa com o projeto 

intitulado: Multifonctionnalité de l’ agriculture. Construction d’uma demarche d’analyse au 

niveau local a partir d’um dispositif comparatif en France et au Brésil. Dispositif Inra – 

Cema – gref – Cirad (2002/2004). 

De acorde com Carneiro, Bonnal e Maluf: 

Os territórios foram introduzidos desde a ótica de observar as dinâmicas ou 

processos econômicos e sociais que conferem (ou não) legitimação a agricultura 

familiar multifuncional e que contribuem (ou criam obstáculos) para uma maior 

expressão do caráter multifuncional da agricultura. Já a sociedade em geral foi 

considerada com base na percepção dos atores sociais sobre elementos 

contemplados pela noção da multifuncionalidade da agricultura. Nestes termos, a 

pesquisa teve como objetivo identificar a percepção e a atuação dos atures e redes 

sociais relevantes em âmbito local e como elas se manifestam em termos de alianças 

e conflitos nos espaços de concertação (2009, p. 19).  

 

Desta forma, a pesquisa refletiu quatro objetivos centrais:  

 Discutir os pressupostos que orientam o recorde territorial para a formulação e 

implementação de políticas públicas, focalizando aqueles voltados para a promoção da 

agricultura familiar; 

 Verificar a contribuição da agricultura familiar para o desenvolvimento territorial 

valendo-se do enfoque da multifuncionalidade da agricultura (MFA); 

 Investigar o processo de construção dos territórios, identificando os atores sociais 

envolvidos, os interesses comuns e conflitantes e respectivos espaços de negociação; 

 Analisar à luz da MFA, os principais programas públicos de promoção da agricultura 

familiar e de desenvolvimento territorial na sua concepção e instrumentos de 

operacionalização.  
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Os resultados obtidos na investigação destes objetivos, assim como os referentes ao 

projeto denominado “Pesquisas e ações de divulgação sobre o tema da multifuncionalidade da 

agricultura familiar e o desenvolvimento territorial no Brasil” (2006/2008) que consiste na 

terceira e última etapa da pesquisa e se concentra a escrita e divulgação dos resultados e 

concepções das etapas anteriores, estão publicados no livro - Agricultura familiar: 

multifuncionalidade e desenvolvimento territorial no Brasil, organizado por Cazella, Bonnal e 

Maluf (2009).  

Tomando como referência a consolidada pesquisa sobre a Multifuncionalidade da 

agricultura familiar no Brasil, deste então esta categoria inspira um desencadeamento de 

pesquisas que possuem como elo a legitimidade do reconhecimento de uma agricultura para 

além do econômico, de um espaço rural para além do agrícola, reverberando em estudos que 

adotam a Multifuncionalidade como lente de análise para diversas realidades do rural 

brasileiro, imprimindo suas marcas de apropriação, como pode ser percebido na análise das 

pesquisas publicadas. 

Sobre isto, Carneiro e Maluf (2005) confirmam que o reconhecimento das múltiplas 

funções desempenhadas pela agricultura é produto de processos sociais em que uma ou outra 

função será mais valorizada pela respectiva sociedade. Isso faz com que certos elementos 

presentes na construção social europeia da Multifuncionalidade não recebam a mesma atenção 

ou sequer estejam presentes no Brasil. 

Carneiro (2000), uma das primeiras pesquisadoras a escrever sobre a 

Multifuncionalidade da agricultura na realidade rural brasileira, juntamente com Cazella e 

Maluf, expressam que a Multifuncionalidade permite identificar algumas dimensões da 

articulação da agricultura com as demais esferas da sociedade que até então “estavam à 

margem das análises e das lentes dos formuladores de políticas públicas”. 

Além disso, o estudo permite contribuir para exames desta temática, avançando 

além das fronteiras conceituais, demonstrando sua pertinência científica, quando passa a ser 

debatido no Brasil e, em especial, em trabalhos desenvolvidos no Nordeste, como produção 

acadêmica aplicável em projetos de gestão e desenvolvimento econômico e social do meio 

rural (TONNEAU, 2002).  

 Carneiro (2002) destaca ainda o aspecto operacional da Multifuncionalidade. Para 

ela, esta categoria contribui como um instrumento metodológico e de análise, possibilitando 

abordar e compreender o meio rural, sob uma visão holística, dando a esta categoria um status 

de teórico-metodológica.   

No contexto brasileiro, a Multifuncionalidade da agricultura é tomada como um 
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“novo olhar” sobre a agricultura familiar, que permite analisar a interação de famílias rurais e 

territórios na dinâmica de reprodução social, considerando os modos de vida das famílias na 

sua integridade e não apenas seus componentes econômicos (MALUF, 2002). 

Ao ampliar o ponto de vista sobre a agricultura transpondo suas de suas funções 

meramente produtivas, a Multifuncionalidade recupera a percepção do caráter multifacetário 

da família rural ultrapassando da sua condição de produtora de bens agrícolas, o que levaria a 

se falar de “família rural” ou, mais provocativamente, de “família camponesa”. 

De acordo com Carneiro e Maluf: 

No Brasil o debate sobre a multifuncionalidade tende a se orientar para a definição e 

qualificação da chamada “agricultura familiar”, noção vaga e fluida que ainda 

apresenta dificuldades de operacionalização. Com a noção de multifuncionalidade a 

questão se torna ainda mais complexa já que é incorporado outro ingrediente: as 

funções públicas exercidas pela agricultura que não se concretizam em mercadorias 

ou em serviços diretamente remunerados através dos mecanismos de mercado. 

(2005 p.51). 

 

Os autores ora mencionados acrescentam, ainda, que a apropriação desta categoria 

teórico-analíticqa na realidade brasileira deve levar em conta peculiaridades, a começar pelo 

elevado nível de pobreza e grau de desigualdade social no Brasil. Suas expressões mais 

agudas atingem as famílias rurais, estando o acesso precário ou insuficiente à terra entre as 

causas principais dessa condição.     

Ao analisar as possibilidades do uso da Multifuncionalidade para a realidade do 

semiárido brasileiro, Sabourin (2008) aponta dois caminhos para o reconhecimento de 

alternativas de valorização e desta na agricultura com relação ao modelo de remuneração aos 

agricultores pelas funções não diretamente produtivas e não mercantis, via recursos públicos. 

Uma entrada pelo mercado: a valorização pelo mercado das funções de interesse 

comum ou público associadas à produção: segurança alimentar, origem, qualidade e 

especificidade dos produtos, comercio solidário ou justo, certificação ambiental, 

serviços rurais (agroturismo, serviços de proximidade, transformação dos 

produtos).Que não trataremos aqui de maneira detalhada. Uma entrada não 

mercantil, pelas políticas públicas: trata-se do reconhecimento público dos 

dispositivos (geralmente coletivos e não mercantis) associados à atividade 

agropecuária e assegurando outras funções de interesse geral (público ou coletivo) 

(p.60).  

 

Surgi o reconhecimento das múltiplas funções da agricultura por perspectivas 

diversas, como é o turismo rural pedagógico, como uma estratégia mercantil de expressão da 

Multifuncionalidade.  

 Klein e Souza (2013; 2014) afirmam que sob essa perspectiva, as propriedades 

rurais passam a receber um novo enfoque, tornando-se ambientes pedagógicos valorosos que 

possibilitam a realização de uma ampla gama de atividades educativas, utilizando como 

recurso didático a produção agropecuária, a agricultura e os recursos naturais e culturais ali 
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existentes. 

A compreensão da importância atribuída às propriedades rurais, enquanto 

ferramentas de ensino tem se difundido de modo significativo em países como 

Estados Unidos, Japão e, sobretudo, da Europa Ocidental, onde diferentes projetos 

de cooperação entre escolas e propriedades rurais vêm sendo desenvolvidos há mais 

de uma década, recebendo apoio de entidades locais e incentivos dos governos, que 

percebendo a relevância destas ações, passaram a incluí-las na pauta das discussões 

(KLEIN e SOUZA, 2013, p. 198). 

 

Os autores pontuam experiências exitosas em várias partes do mundo como 

França, Itália, Finlândia, Noruega, onde todas apresentam em comum a busca pelo 

fortalecimento da agricultura, assim como de sua importância para a sociedade e conversação 

dos recursos naturais.  

No cenário brasileiro, os pesquisadores comentam a experiência dos projetos 

Caminhos rurais, em Porto Alegre e Viva Ciranda, em Santa Catarina onde já estão sendo 

desenvolvidas algumas experiências envolvendo a prática de atividades pedagógicas em 

propriedades rurais voltadas para grupos escolares, contudo, conforme frisam ainda não 

existem referências teóricas que contemplem esse entendimento acerca das potencialidades 

presentes na prática do turismo rural pedagógico enquanto uma ferramenta de ensino para as 

escolas e uma atividade que pode contribuir para o desenvolvimento rural. 

Seguindo para estudos que percebem a Multifuncionalidade enquanto ferramenta 

de análise de políticas públicas, é possível perceber as contribuições das ações 

governamentais em dimensões mercantis e não mercantis da agricultura familiar, funcionando 

como um prisma que oportuniza enxergar o rural por diversos pontos. 

Le Moal (2013) articula a categoria Multifuncionalidade com o Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA) em sua pesquisa de mestrado intitulada Programa de aquisição 

de alimentos em assentamento de reforma agrária: análise sob as lentes da 

multifuncionalidade da agricultura realizada nos assentamentos Antônio Conselheiro e 

Margarida Alves, ambos no município de Paranapanema, extremo oeste de São Paulo.  

A pesquisa analisou como o PAA pode fortalecer as múltiplas funções exercidas 

pelas famílias da pesquisa em questão, por meio de entrevistas, aplicação de questionários e 

pesquisa bibliográfica e documental. 

Enquanto resultados, Le Moal (2013) afirma que antes de tudo o fato da realidade 

pesquisada está territorialidade em assentamentos rurais já pressupõe uma das condições 

fundamentais para a manifestação da Multifuncionalidade, o acesso à terra.  

Este fato também foi identificado em pesquisa realizada por no Assentamento 

Maceió, município de Itapipoca-CE, ao investigar as práticas de pesca artesanal e agricultura 
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familiar desenvolvida pelos sujeitos sob a perceptiva da unidade de produção camponesa e da 

Multifuncionalidade (CAJADO, 2013; CAJADO et. al. 2014).  

Em estudo anteriores já mencionados neste escrito, esta característica já fora 

evidenciada configurando-se assim uma particularidade do contexto brasileiro em relação a 

multifuncionalidade no território europeu.  

Somando a esta constatação a respeito da Multifuncionalidade da agricultura 

familiar brasileira Carneiro e Maluf (2005) apontaram que para a agricultura desempenhar um 

papel na manutenção do tecido social das famílias rurais, algumas condições mínimas devem 

ser garantidas, como o acesso à terra, um local de moradia, condições à produção para o 

autoconsumo e acesso à fonte de renda complementar, no caso da renda agrícola ser 

insuficiente.  

Contudo, sobre o percentual de beneficiários do PAA, Le Moel (2013) traz que até 

2009 eram de apenas 7,68% os que se enquadravam na categoria de assentados, este 

percentual ainda é mais inquietante quando para a categoria de pescadores artesanais, que 

para o ano apontado era de 1,10%.  

Dados apresentados pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) a 

respeito da participação destas categorias no PAA mostram que em 2015 o percentual de 

assentados passou para 21,1% e de pescadores artesanais para 2%, apesar da expressiva 

melhora em relação aos assentados e da tímida mudança na categoria de pescadores 

artesanais, tais dados devem ser pensados criticamente, pois como é realizada esta separação 

por categoria, se o pescador for assentado, onde ele irá constar?  

A pesquisa ainda revelou que as unidades familiares que fazem parte do PAA 

aumentaram sua renda em 36%, fortalecendo assim a função de reprodução socioeconômica e 

manutenção do tecido social e cultural das famílias por meio da agricultura, além disso, 

apontou-se um aumento na diversidade de culturas produzidas nos quintais produtivos, bem 

como o protagonismo das mulheres neste processo, corroborando não só para as funções 

anteriormente citadas como também para a segurança alimentar das famílias e da sociedade e 

configuração da paisagem rural local.  

Alerte-se, assim que as formas como se manifestam cada uma dessas quatro 

funções refletem aspectos particulares de cada contexto socioespacial ou territorial, assim 

como os territórios diferenciam-se quanto à presença simultânea de mais de uma das funções 

e à articulação que se estabelece entre elas (BONNAL; CAZELLA; MALUF, 2008).  

Ainda com relação aos caminhos para a consolidação da Multifuncionalidade da 

agricultura, Granziera e Saes (2014) desenvolveram uma pesquisa na cidade de Cunha, em 
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São Paulo com os objetivos de discutir como a incorporação da Multifuncionalidade poderia 

ser uma estratégia para agregar renda aos produtores familiares, mantendo a sustentabilidade 

ambiental na agricultura.  

No estudo, propõe ações de suporte institucional para a viabilização dessa 

estratégia, analisando o conceito de Multifuncionalidade e sustentabilidade; discutindo 

teoricamente as implicações desse conceito, considerando as externalidades geradas pela 

agricultura sustentável, além de apresentar e analisar casos em que o conceito está sendo 

aplicado e verificar a aplicabilidade e as necessidades de modificações institucionais para o 

êxito, no Brasil, desse modelo de agricultura. 

Apesar ser observado que ao longo do artigo as autoras não desenvolvem todos os 

objetivos propostos, a pesquisa traz uma inovação metodológica em relação aos estudos até o 

momento desenvolvido no âmbito da Multifuncionalidade, o uso da matriz de funcionalidade.  

De acordo com Graziera e Saes (2014) pesquisadores da Universidade de Essex, 

na Inglaterra em parceria com a instituição não governamental National Trust, desenvolveram 

uma abordagem matricial para avaliar e quantificar os serviços sociais, ambientais e 

econômicos de determinada área rural.  

As variáveis trabalhadas neste modelo são: produção agrícola, biodiversidade, 

patrimônio histórico e herança, água, paisagem, mitigação das mudanças climáticas, 

quantidade de biomassa produzida, lazer e recreação e saúde.   

Para a pesquisa, as autoras realizaram adaptações na matriz de funcionalidade 

com relação aos fatores considerados em cada variável, excluindo as variáveis: saúde, 

quantidade de biomassa produzida e paisagem, apesar de esta última, as pesquisadoras 

acabarem tecendo comentários em suas conclusões, evidenciando que os agricultores, por 

meio de suas atividades pautada na agricultura orgânica e de base familiar acabam 

contribuindo com a paisagem rural característica de cidade de Cunha, provendo assim uma 

externalidade positiva que é apropriada pelo setor hoteleiro da cidade sem nenhuma 

compensação monetária.  

Entretanto, identificou-se fragilidades na descrição do uso da metodologia, na 

escolha dos fatores considerados em cada variável, bem como na mensuração e classificação 

das mesmas, onde as pesquisadoras classificaram como alto ou baixo, sem detalhamentos de 

tal decisão.  

No entanto, a matriz de funcionalidade coloca-se como uma metodologia 

interessante por oportunizar além das adaptações de acordo com a realidade pesquisada, 

apresenta-se como uma ferramenta de possível aplicação participativa, tendo em vista, a 
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possibilidade de trabalhar com ponderações, avaliações e opiniões, revelando-se um caminho 

a ser considerado na investigação da Multifuncionalidade da pesca artesanal marinha.  

Além da matriz de funcionalidade, as autoras realizaram entrevistas com os 

agricultores da feira agroecológica local que também fornecem produtos para as escolas do 

município pesquisado através do PAA, constaram que a agricultura, o acesso a programas 

governamentais e as práticas agroecológicas foram fortalecidas por meio da Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público SerrAcima, através de capacitações a acompanhamento 

dos agricultores, revelando a importância do caráter organizativo e dos movimentos na 

construção de estratégias que possibilitem a emergência das múltiplas funções intrínsecas a 

atividade agrícola familiar.  

Também sinalizaram que o caminho de viabilização da Multifuncionalidade por 

meios de mercado não se apresentava no momento, tendo em vista, a não disposição a pagar 

um preço diferenciado por produtos, denominados pelas pesquisadoras como multifuncionais, 

além do desconhecimento por parte dos consumidores a respeito da Multifuncionalidade. 

No entanto, as autoras pontuam que estratégias no sentido de fortalecer a 

comunicação entre produtores e consumidores podem resultar no estabelecimento de um canal 

de mercado ancorado na Multifuncionalidade, além de ressaltarem o papel fundamental do 

primeiro setor, que por meio subsídios, incentivos fiscais, políticas públicas possam viabilizar 

caminhos para a sua expressão e efetividade.  

Lochl et. al. (2015), realizaram estudos relacionados à Multifuncionalidade no 

distrito de Pirabeirada, zona rural do município de Joinville, no estado de Santa Catarina, por 

meio de abordagem qualitativa e quantitativa, dando ênfase à paisagem rural, avaliando as 

funções produtivas, ecológica e culturais da agricultura, as quais  foram valoradas pelos atores 

sociais entrevistados a partir de seus pontos de vista fundamentais. 

A relação entre o perímetro e a área dos diferentes elementos que compõem a 

paisagem foi utilizada como variável para ponderar os valores numéricos atribuídos para cada 

função. 

Como resultados os pesquisadores apontam que os maiores valores atribuídos às 

funções produtivas foram obtidos pelas atividades agrícolas, nas funções ecológicas, os 

maiores valores estavam relacionados aos remanescentes florestais e, nas funções culturais, os 

valores mais expressivos foram obtidos nas áreas de localização das casas.  

Os autores pontuam vantagens e limitações na escolha do método utilizado, 

trazendo que este permite a quantificação de percepções intuitivas dos atores sociais locais, as 

quais, em muitos casos, mesmo que estas percepções sejam evidentes, a impossibilidade de 
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mensurá-las dificulta sua aplicação na elaboração de políticas públicas.  Desta forma, uso do 

método proposto permite a geração de conhecimento sobre a área de estudo, que pode 

embasar os raciocínios de todos os envolvidos na gestão local. 

No entanto, ao mensurar aspectos qualitativos deve-se atentar para a 

temporalidade dos resultados, tendo em vista que, opiniões, valores e comportamento podem 

mudar com o tempo, bem como tais aspectos são específicos de cada lugar, logo os resultados 

obtidos não podem ser extrapolados para outros locais.  

Ainda com relação às inovações metodológicas de natureza quantitativa para os 

estudos sobre a Multifuncionalidade, Cotrim et. al. (2017) propõem a criação de indicadores 

para a mensuração das funções assumidas por esta categoria, realizando uma pesquisa 

empírica com aplicação de 960 formulários a famílias agricultoras do território Centro Sul, no 

Rio Grande do Sul.  

Evidenciando que ainda são escassos na escala de América Latina os trabalhos 

acadêmicos que se ocupam em operacionalizar a mensuração da Multifuncionalidade.  As 

variáveis consideradas no estudo estão representadas no quadro abaixo. 

 

Quadro 2 – Dimensões e indicadores utilizados na avaliação da Multifuncionalidade.  

Dimensões Indicadores 

Tecido social e cultural Energia elétrica, habitação, saúde, estrada de 

acesso, esgoto, participação (associações, 

grupos ou cooperativas, sindicados, 

instituições religiosas). 

Recursos naturais e paisagem rural Destino dos dejetos animais, do lixo orgânico 

e inorgânico, tipos de erosão e uso de 

diferentes tipos de agrotóxicos.  

Socioeconômica Renda mensal proveniente das atividades 

agrícolas em salários mínimos, assistência 

técnica e extensão rural, representação da 

renda agrícola no orçamento familiar.  

Segurança alimentar Representação do autoconsumo, produção de 

base orgânica, área reservada para 

diversificação, diversificação de frutíferas e 

hortícolas.  

Fonte: Adaptado de Cotrim et. al. (2017). 
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Para a escolha das mesmas, os autores explicitam a relevância do contexto local 

considerado, de modo que, ressaltam como característica para a Multifuncionalidade da 

realidade rural brasileira tal recorte.  Os parâmetros das os indicadores considerados variaram 

de 0 a 3.  

Após analisar os resultados, os pesquisadores identificam que a função mais forte 

para realidade estudada é a dimensão do tecido social e cultural, seguido dos recursos naturais 

e paisagem rural, socioeconômica e segurança alimentar. Esta diferença de expressividade das 

funções é atribuído ao principal tipo de cultivo das famílias pesquisadas, o tabaco (Nicotiana 

tabacum).  

Este fato reduz o potencial de diversificação dos cultivos, enfraquecendo a função 

de segurança alimentar, além do uso de agrotóxicos para prática do cultivo do tabaco. Cotrim 

et. al. (2017) ressaltam a forte organização social, bem como os recursos em prol da 

infraestrutura impulsionam a função de tecido social e cultural.  

Por fim, os pesquisadores ponderam as limitações do estudo, reconhecendo que o 

uso que analises quantitativas para categorias complexas, como é a Multifuncionalidade, deve 

sempre levar em consideração questões locais e possibilitar refinamentos na apuração dos 

dados. 

Contudo, o estudo exprime um esforço inovador e avança nas possibilidades 

analítico-metodológicas do uso da Multifuncionalidade, instigando futuras pesquisas que 

apresentem como objeto de estudo não apenas a agricultura familiar, como também a pesca 

artesanal, tendo em vista a necessidade do uso de categorias holísticas e de bases sistêmicas  

para a compreensão integrada e totalizante destes modos de vida.  

Apresenta-se assim o desafio e a provocação de aprimorar as ferramentas 

metodológicas de pesquisas que busquem compreender de modo mais aprofundado a 

Multifuncionalidade das complexas e heterogêneas realidades do rural e das comunidades 

pesqueiras.  

Esta concepção corrobora com a observação de Maluf (2003) de que não se pode 

transferir a temática da Multifuncionalidade da agricultura para o Brasil, nos mesmos termos 

adotados na Europa. Há que se observar, preliminarmente, a complexidade do sistema 

agroalimentar nacional e considerar a grande heterogeneidade e desigualdade social do rural 

brasileira.  

Em síntese, as pesquisas realizadas no rural brasileiro revelem que as práticas 

cotidianas das famílias, nas relações de reciprocidade, na forma de organização do trabalho, 
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nos arranjos socioculturais ao entorno das atividades produtivas, as múltiplas funções 

reconhecidas pela Multifuncionalidade se expressam como um fluxo processual intrínseco a 

própria atividade.  

Estas práticas cotidianas, seja na pesca artesanal, seja na agricultura familiar, ou 

ainda na combinação das duas atividades, realidade diagnosticada em pesquisas 

(MALDONADO 1986; DIEGUES, 1988; RAMALHO 2006; CAJADO, 2010, CAJADO 

2013; CAJADO et.al., 2014; CAJADO; SOBRAL; MEIRELES, 2017), evidenciam a relação 

de base ecossistêmica desses modos de vida que não só extraem suas condições materiais e 

simbólicas de reprodução, mas estendem os benefícios/ funções ao outros agentes da 

sociedade.  

Estas relações são as formas de utilização dos serviços ecossistêmicos. Os 

serviços ecossistêmicos consistem em fluxos de materiais, energia e informações de estoques 

de capital natural que se combinam com serviços de capital humano e manufaturado para 

produzir bem-estar (CONSTANZA,1997).   

Os estudos que analisaram políticas públicas para o rural com potencial 

fortalecedor da Multifuncionalidade apontaram o Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA), criado pelo art. 19 da Lei nº 10.696, de 02 de julho de 2003. Contudo além da 

reduzida capilaridade deste programa, o mesmo por se tratar de uma política de governo, 

acaba por não ter efetividade em suas ações.  

Outra questão relevante é que esta política pública não foi elaborada às vistas da 

Multifuncionalidade, esta análise trata-se de um esforço acadêmico, que pode contribuir para 

o debate da estruturação de políticas públicas que intencionalmente fortaleçam as múltiplas 

funções das famílias agricultoras familiares e pescadores artesanais.  

 

3.4 A MULTIFUNCIONALIDADE ENQUANTO CATEGORIA ANÁLITICA TEÓRICO-

METODOLÓGICA: CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO  

 

A construção do Estado da arte de uma categoria é sempre um processo continuo e 

dinâmico. No entanto, este apresenta caráter inovador por tratar-se de um escrito que além 

mapear e analisar a produção de conhecimento já existente sobre a Multifuncionalidade da 

agricultura lançou esforços em analisar as possibilidades da aplicação desta categoria para a 

pesca artesanal.  

Foi possível compreender como está organizada a produção cientifica sobre  

Multifuncionalidade, bem como as anuências de cada pesquisa, evidenciando que para o 
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cenário europeu aponta para duas questões: a intervenção do Estado no incentivo às práticas 

agrícolas multifuncionais, apresentando-se como um campo em disputa entre os pequenos e 

grandes agricultores europeus pelos subsídios e a intervenção dos órgãos internacionais da 

promoção de “modelos” de Multifuncionalidade para comunidades rurais, principalmente 

através do turismo rural. 

Este fato aponta contradições no processo de fortalecimento das múltiplas funções 

das famílias em seus locais de reprodução social, em benefício do atendimento de crescentes 

demandas de mercado pelo agroturismo, replicando nesta prática a lógica do capital, 

incentivada por instituições internacionais. 

Em relação à literatura brasileira, os estudos convergiram para a confirmação da 

necessidade de condições mínimas que garantam as possibilidades da expressão da 

Multifuncionalidade da agricultura familiar brasileira, sendo o acesso a terra, apontado com 

uma das principais. 

Percebeu-se também a superação da tentativa de encaixar a realidade brasileira no 

modelo de Multifuncionalidade europeu, de modo que as pesquisas assumem a complexidade 

da apropriação desta categoria e refletem o quão diversas são as formas e possibilidades de 

manifestação da mesma. 

Os resultados das pesquisas demostraram uma forte marca da Multifuncionalidade 

resignificada em virtude de suas particularidades para a expressão no rural brasileiro. As 

práticas de sociabilidade entre os sujeitos e deste como os ecossistemas que passam a ter 

visibilidade e serem entendidas até mesmo como mais importantes do que questões 

meramente econômicos, seja na agricultura familiar, seja na pesca artesanal. 

No tocante as possibilidades materiais e simbólicas, as pesquisas contribuem para 

o reconhecimento de dois caminhos, que por vezes, podem ser completares: relações 

mercantis e não mercantis, abrindo um campo para a avaliação e possibilidades das políticas 

públicas fortalecerem as práticas efetivadoras da multifuncionalidade.  

Percebeu-se a escassez de estudos para a realidade da agriculta familiar do 

Nordeste, sinalizando uma laguna nas contribuições do entendimento de como a 

Multifuncionalidade (se) expressa nesta realidade especifica. 

Com relação à mensuração das funções assumidas pela Multifuncionalidade, os 

estudos ainda são escassos e recentes, mas já apontam para instigantes possibilidades de um 

aprofundamento da compreensão dos modos como estas funções se expressam no meio rural.  

Apresentou-se como transversal aos estudos o fato dos mesmos não romperem, ou 

pelo menos não explicitarem o rompimento com o modo de produção capitalista, apesar de 
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assumirem possibilidades não mercantis, não apontam qual paradigma econômico é capaz de 

acolher e reproduzir estas funções. 

A Multifuncionalidade não se constitui como uma junção de funcionalidades 

isoladas. As funções assumidas pela mesma são parte de um sistema, complexamente 

articulado que se estrutura na relação entre os modos de vida e de produção das famílias 

agricultoras e dos pescadores artesanais com ciclos ecossistêmicos, não encontrando 

possibilidades no modo capitalista para sua legitima manifestação.  

Esta constatação aliada à postura assumida nesta pesquisa de reconhecer a 

Multifuncionalidade como uma categoria de análise teórico-metodológica, por apresentar 

princípios, conceitos, variáveis a serem analisadas e contextualizadas, além de uma forte base 

teórica, reúnem elementos que necessitam de um outro paradigma econômico, que acolha as 

funções não monetárias, bem como fortaleça as relações entre os modos de vida e lugar de 

produção desses modos.  

Neste processo de construção de um mosaico, o presente estudo identificou ainda 

a necessidade de outras peças, capazes de articular ao reconhecimento das múltiplas funções 

exercidas para a sociedade pela agricultura familiar e pesca artesanal com um paradigma 

econômico que retroalimente estas funções, sendo assim o oikos da Multifuncionalidade. Para 

tanto, a Economia Ecológica apresenta-se como a proposta acolhedora das formas de 

reprodução multifuncionais inerentes as estes modos de vida e de produção. 

Na seção a seguir, o artigo “Economia neoclássica e economia ecológica: 

paradigmas distintos para a pesca marinha” que traz como proposta de estudo análise 

comparativa dos paradigmas da Economia Neoclássica e Economia Ecológica para atividade 

de pesca marinha, objeto central desta tese. 
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4 ECONOMIA NEOCLÁSSICA E ECONOMIA ECOLÓGICA: PARADIGMAS 

DISTINTOS PARA A PESCA MARINHA 

 

4.1  FUNDAMENTANDO A ANÁLISE DOS PARADIGMAS 

 

A pesca enquanto uma das atividades mais antigas praticadas pela sociedade é 

resultante da relação homem-natureza, da sabedoria acumulada pelo amalgamado das forças 

produtivas naturais e humanas, que se retroalimentam na dinâmica desta atividade.  

Contudo, esta lógica é rompida com o processo de modernização da pesca através 

da incorporação de tecnologias pós-guerras, como radar, sonar e barcos que possuem uma 

elevada autonomia de mar. 

Com estas mudanças, há duas categorias de ordem antagônica para classificar a 

atividade pesqueira: a pesca industrial e a pesca artesanal. Esta classificação traduz mais do 

que diferenças conceituas, trazem consigo modelos distintos de relação com o ecossistema 

marinho, de sociabilidades e de perspectivas econômicas.  

 Diegues (1988) assume pesca artesanal como aquela em que o pescador sozinho 

ou em parcerias, participa diretamente da captura de pescado, utilizando instrumentos 

relativamente simples, sendo que os pescadores artesanais retiram da pesca sua principal fonte 

de renda, ainda que, sazonalmente, possam exercer atividades complementares. 

Maldonado (1986) em seu escrito Pescadores do Mar contribui para o 

entendimento do sujeito pescador artesanal que produz em grupos de trabalho baseados nas 

relações de parentesco, sem vínculo empregatício entre as tripulações, mesmo com sua 

produção voltada para o mercado, não perde sua característica, destinar o pescado para o 

consumo familiar. 

Em uma visão mais contemporânea Carneiro, Diegues e Viera (2014) trazem no 

estudo: Extensão participativa para a sustentabilidade da pesca artesanal: 

Apesar da falta de uma definição universal, a pesca artesanal pode ser amplamente 

reconhecida na atualidade por algumas de suas características mais comuns: manejo 

comunitário dos recursos pesqueiros com base em conhecimentos tradicionais dos 

ecossistemas marinhos e costeiros,  captura multiespecífica de espécies-alvo (peixes, 

crustáceos, moluscos, algas) em águas rasas (praias, baías, lagunas, lagoas, 

estuários, ilhas), baixa autonomia de navegação com proximidade da linha da costa e 

produção econômica de subsistência para a reprodução social dos pescadores 

artesanais (p. 83).  

 

Já a pesca industrial, utiliza embarcações de médio e grande porte, exige 

infraestrutura portuária apropriada para o desembarque dos peixes e a relação de trabalho dos 

pescadores acontece por meio de vínculo empregatício com o responsável pela embarcação. 
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Para a realização desta atividade, que tem como objetivo a captura de grande 

número de pescado, é necessário o uso de tecnologia sofisticada, diferente da pesca artesanal 

que é baseada em simplicidade (BRASIL, 2014). 

Costa e Asmus (2018, p. 53) comparam as duas modalidades:  

A pesca artesanal apresenta-se como uma modalidade mais sustentável – quando 

comparada em termos de eficiência energética com a atividade industrial –, pois 

utiliza artes de captura de pequeno porte (o que reduz os danos físicos aos 

ecossistemas), consome menos combustível (desembarca mais peixes por unidade de 

volume de combustível utilizado) e por consequência apresenta menores) descartes.  

 

Não somente no Brasil, mas nos países que passaram pelo processo de 

industrialização e consequentemente proletarização dos pescadores, o setor pesqueiro ancora-

se em interesses econômicos essencialmente capitalistas, de modo que o pescado passa a ser 

um recurso pesqueiro, passível de exploração por possuir primordialmente valor de troca. 

Nesta lógica, trazendo os elementos estruturantes da Economia Neoclássica. 

 Seguindo este paradigma, ações governamentais, iniciativas privadas e a 

construção do conhecimento científico passam a ser orientados pelo princípio do capitalismo 

D – M - D’ não disfarçado nos termos adotados pela ciência pesqueira, como estoque 

pesqueiro, esforço de pesca, captura por unidade de esforço.  

Porém, os dados apontam para o insucesso desta proposta, consequência das 

tomadas de decisão orientadas pelo imediatismo do lucro, negligenciando as complexas 

interações ecológicas e sociais constitutivas desta atividade.  

O crescimento da indústria pesqueira levou a um rápido aumento da produção. No 

caso das pescarias marítimas, a produção passou de 294 mil t para 760 mil t entre 1965 e 

1985. A partir de 1985, e a despeito do aumento do esforço de pesca, a produção marítima 

começou a diminuir, atingindo 435 mil t em 1990, oscilando a partir de então entre o mínimo 

de 419 mil t em 1995 e o máximo de 580 mil t em 2009 (DIAS NETO, 2010).  

Os últimos dados sobre a produção pesqueira brasileira apontam que em 2016 a 

produção marinha brasileira foi de 597,7 mil t, enquanto que a mundial “estabilizou” em 900 

milhões de t. (FAO, 2018). 

Contudo, apesar uma aparente estabilizada, o que tem-se é uma voluptuoso 

subsídio para as produção de pesca do tipo industrial, de modo a torna-se viável 

financeiramente para o setor, tendo em ser vista as intervenções através dos subsídios, mas 

insustentável ecologicamente.  

Há fortes evidências, fornecidas tanto por modelos econômicos quanto por 

estudos de caso, que subsídios à pesca podem criar incentivos para uma excessiva 
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capitalização da indústria e para níveis insustentáveis de esforços de pesca. Os subsídios à 

indústria da pesca atingem a cifra anual de US$ 35 bilhões, dos quais cerca de US$ 20 bilhões 

foram concedidos, de maneira que, tendem a aumentar a capacidade de pesca (PRADO, 

2017).  

Diante do cenário, onde é presenciado o colapso dos ecossistemas pesqueiros, faz-

se necessário e até mesmo urgente, buscar outro paradigma orientador das atividades do setor, 

que proponha o estabelecimento do equilíbrio das demandas da sociedade com a capacidade 

ecológica dos ecossistemas de atendê-las, pois conforme Diegues (1983) determinar a 

identidade das formas pelas quais se organiza a produção pesqueira é também reconhecer que 

elas passam a existir a partir de condições naturais específicas.  

Nesta busca, a Economia Ecológica se coloca como uma ciência transdisciplinar 

disposta a repensar os modelos vigentes de produção e consumo, bem como construir uma 

lógica contra hegemônica de relação com a natureza, assumindo a interconexão entre todos os 

ecossistemas, sendo estes responsáveis pelo suporte a vida, regulação, produção e cultural  

(CONSTANZA et. al., 1997; DE GROOT et. al., 2010; QUEIROZ, et. al.,2017) providos 

para os sistemas sociais.  

A Economia Ecológica, como campo de estudo, tenta responder a questões da 

ordem: de que forma o comportamento humano se articula com mudanças nos ciclos 

hidrológico, de nutrientes e de carbono? Quais são as formas de retroalimentação entre os 

sistemas social e natural, e como tais formas influenciam os serviços que recebemos dos 

ecossistemas? (CAVALCANTE, 2010). 

Para Constanza et al. (1991) a Economia Ecológica ser transdisciplinar significa 

dizer que esta ultrapassa as conceituações normais das disciplinas científicas e busca integrar 

e incorporar várias perspectivas disciplinares diferentes.  

A Economia Ecológica propõe reconectar a economia de forma sistemática ao 

ecossistema da Terra e, desta forma, estabelecer uma profunda e decisiva crítica da Economia 

Neoclássica, cuja caracterização do dano ambiental como um “efeito externo” é insuficiente 

(FATHEUER, 2014). 

Tomando como fundamentação o exposto, este artigo discuti o modelo vigente do 

setor pesqueiro, com enfoque na pesca marinha, promovendo uma reflexão crítica sobre tal 

modelo, além de apresentar as relações deste com a Economia Neoclássica e refletir sobre a 

Economia Ecológica como possível paradigma para esta atividade. 

Para a imersão nos conhecimentos já existentes a respeito das dimensões 

trabalhadas neste escrito, utilizou-se a técnica de pesquisa bibliográfica com destaque para 
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Diegues (1983; 1988; 2000; 2003); Maldonado (1986); Dias Neto (2010; 2015); Daly e Farley 

(2014; 2016); Georgescu (2012); Fatheuer (2014) como norteadores da discursão apresentada. 

além de artigos publicados em periódicos  nacionais e internacionais de relevância nas 

Ciências ambientais.  

Foi aplicada ainda a técnica de pesquisa documental, apresentando e discutindo 

dados do relatório The state of word fisheries and aquiculture: Opportunities and challenges 

de 2016, lançado de Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), 

além de relatórios e políticas governamentais para o setor pesqueiro brasileiro.  

A pesquisa desenvolveu-se em uma perceptiva interdisciplinar, pois sistematiza 

conhecimentos de diversas áreas no busca do alcance dos objetivos orientadores do processo 

de investigação.  

Leff contribui para a compreensão da interdisciplinaridade como um 

procedimento metodológico argumentando que: 

A interdisciplinaridade tem sido definida como uma estratégia que busca a união de 

diferentes disciplinas para tratar um problema comum. Nesse caso, pode-se entender 

como um procedimento metodológico relacionado com o processo de “finalização 

das ciências”, que, como resultado de ter alcançado um estado de “maturidade”, 

deveria levá-las a redirecionar seu potencial aplicativo para a demanda social de 

conhecimentos, internalizando uma exigência de “reintegração” e “retotalização” 

(2000, p.33).  

 

O artigo traz, além da introdução, considerações teóricas sobre o objeto de estudo, 

seguido das análises e reflexões dos resultados à luz dos paradigmas da Economia 

Neoclássica e Economia Ecológica até as contribuições do estudo para o setor de pesca 

marinha. 

 

4.2 “DESEMALHANDO” ELEMENTOS PARA REFLEXÃO SOBRE A PESCA MARINHA 

 

A pesca é uma das atividades mais antigas exercidas pelo homem, data do período 

anterior ao Neolítico, os restos de cerâmica, cascas de ostras e mexilhões encontrados na 

Escandinávia, em período anterior ao Neolítico atestam a importância dos moluscos na 

alimentação humana (DIEGUES, 2003). 

Povos ou grupos sociais que praticam a pesca datam de eras pré-coloniais no 

Brasil. Ao longo dos anos, vão se reinventando e resistindo com base nas relações sociais e de 

produção, transformando os espaços que ocupam. Por meio de suas práticas, reafirmam 

saberes, culturas e identidades (CAJADO, 2013).  
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Diegues (2003) coloca que o mar é considerado uma entidade viva por inúmeras 

populações marítimas que mantêm com ele um contato estreito e dele retiram sua 

subsistência. Acrescenta que, essas populações humanas têm uma percepção complexa do 

meio marinho e seus fenômenos naturais.   

Ao longo de toda a costa e nas águas interiores do país é possível encontrar 

pessoas, ou famílias, que têm na pesca artesanal o exercício de uma atividade na qual se 

mesclam as condições objetivas de sua reprodução, como o acesso à alimentação e renda, com 

condições subjetivas, como o conhecimento tradicional sobre o meio natural e o trabalho 

fortemente condicionado por dinâmicas ambientais (PASQUOTTO e MIGUEL, 2005). 

Corroborando com as colocações dos autores supracitados, Cajado et. al. (2012) 

atribuem a compreensão da pesca artesanal para além das questões produtivas, já que é 

responsável por cerca de 50% da produção de pescado no Brasil, reconhecendo-a como modo 

de vida, mantenedora da cultura, dos saberes das populações que vivem nas regiões costeiras, 

permitindo serem percebidas suas múltiplas funções não apenas para as famílias destas 

regiões, mas para toda uma sociedade que dela se beneficia material ou simbolicamente. 

Contudo, Capellesso e Cazella (2011) pontuam que o fomento via políticas 

públicas da modernização da agricultura e da industrialização pesqueira ocorridos no Brasil 

durante o Governo Militar (1964-1985), condenaram a pesca artesanal e a agricultura familiar 

como ineficientes do ponto de vista econômico, de modo que o Estado priorizou os grandes 

empreendimentos o agronegócio exportador e barcos industriais, comprometendo a 

reprodução social de grande número de famílias ocupadas nessas formas tradicionais de 

produção e, no caso da pesca, o aumento da exploração dos estoques pesqueiros ultrapassou a 

capacidade de suporte dos ecossistemas pesqueiros. 

Em estudo anterior, contribuindo para a compreensão das propostas divergentes 

de pesca artesanal e industrial, Nahum (2006) afirma: 

Apesar de sua antiga tradição, a atividade pesqueira é uma das atividades 

econômicas que apresenta maiores níveis de conflitos entre seus atores, destacando-

se os de índole político-institucional e aqueles entre grupos sociais e econômicos. A 

principal disputa ocorre entre as modalidades industriais e artesanais, grupos 

antagônicos por suas diferenças na capacidade de pesca, mas que superpõem às 

áreas de captura (p. 34).  

 

Ramalho (2006) fazendo uma análise da relação tencionada e assimétrica entre as 

duas categorias, afirma que a pesca artesanal não pode ser vista, tão somente, como 

consequência de interação com o ambiente e o modo como os seres humanos se organizam 

para se apropriar do espaço natural. Essa atividade assume configurações diante de seu 

contato e inserção no confronto no sistema econômico dominante, que em muitos casos, 
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interfere no ambiente de produção pesqueiro como fruto do desenvolvimento histórico do 

capitalismo.  

No tocante ao conflito territorial sobre as áreas de pesca, estudos feitos por 

Capellesso e Cazela (2011) nos municípios litorâneos de Garopaba e Imbituba em Santa 

Catarina trazem que a sobrepesca industrial é o fator que mais provoca impactos negativos, 

segundo os pescadores artesanais entrevistados, ressaltando ainda que o MPA e o Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA) buscam aplicar a lei que 

restringe as cinco milhas da costa catarinense como área exclusiva de pesca artesanal, porém 

havendo casos de desrespeito a legislação.  

 

4.3 A ECONOMIA NEOCLÁSSICA COMO LEME DA PESCA MARINHA: UM OLHAR 

CRÍTICO AO MODELO  

O setor pesqueiro brasileiro construiu seu ancoradouro nas mais tradicionais 

perspectivas econômicas, tentando reproduzir o modelo onde há um fluxo independente e 

circular entre produção e consumo (GEORGESCU, 2012), de modo que, por meio do 

mecanismo de preços e intervenções governamental, seria possível garantir altas e efetivas 

taxas de lucro, ao passo que aumentassem os investimentos em produção, intensificando a 

pressão sobre os ecossistemas pesqueiros, sendo o mercado o regulador do ecossistema, 

conforme as bases da Economia Neoclássica. 

Sobre isto, Castello (2007) afirma que as pescarias são atividades econômicas 

sendo, portanto, muito sensíveis às demandas do mercado. Escasseando um recurso e havendo 

demanda insatisfeita (em geral o mercado consumidor para produtos pesqueiros cresce 

continuamente), os preços sobem estimulando o aumento de esforço e maior exploração o 

que, num ciclo perverso, costuma retroalimentar o processo levando à sobre- exploração. 

Quando se atribuem preços aos recursos naturais - o que acontece com aqueles que 

têm mercado como o petróleo –, tais valores constituem invariavelmente uma 

subestimação. Na contabilidade econômica nacional tradicional, um valor zero é 

implicitamente conferido a todos os recursos da natureza, dando-lhes a condição de 

“bens livres”. Mas que valores se poderiam usar nesses cálculos? É difícil dizer, 

especialmente quando há coisas, como a vida em geral ou como uma espécie 

biológica ameaçada de extinção, em particular, que, certamente, possuem valor 

infinito (CAVALCANTE, 2010, p. 62-63).  

 

Embora a Economia Neoclássica não tenha simplesmente ignorado a base 

material de produção, particularmente na forma de recursos, esta fortemente concentrada na 

economia de escassez e na perspectiva associada de que os problemas de recursos naturais 

poderiam ser resolvidos pela evolução dos preços (FATHEUER, 2014). 
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Contudo, encarando o processo econômico pela ótica da termodinâmica, a 

Economia Ecológica implica uma mudança fundamental na percepção dos problemas de 

alocação de recursos e de como eles devem ser tratados. Ao mesmo tempo, é preciso repensar 

a dinâmica do crescimento econômico (CAVALCANTE, 2010).  

Na contramão das ações de aumento do esforço de pesca, a Organização das 

Nações Unidas para Alimentação e a Agricultura (FAO) publicou em 2014 um estudo 

exaustivo sobre a situação dos estoques pesqueiros do mundo, indicando que mais de 80% 

deles se encontravam em estado de sobre-explotação ou estavam sendo explotados 

plenamente, 10% a mais do que tinha sido diagnosticado em 1995. 

O estudo aponta como as principais causas para essa grave situação, 

principalmente, o excesso de esforço de pesca, evidenciado pelo aumento do número de 

barcos, o desenvolvimento tecnológico advindo do aumento do poder de pesca pela utilização 

de artes e equipamentos mais sofisticados e os subsídios econômicos. 

Fazendo um recorte para os ecossistemas pesqueiros marinhos do Brasil, das 25 

espécies ou grupo de espécies responsáveis por 60% em média da produção: 44% estão sobre-

exploradas; 8% subpescadas; 48% plenamente exploradas (FAO, 2014).  

Este estudo reforça a necessidade de repensar o modelo de produção pesqueira a 

partir das forças produtivas da natureza.  Diegues em seu livro “Pescadores, camponeses e 

trabalhadores do mar” (1983) pontua que processos físico-químicos dos ecossistemas agem 

independente das ações humanas.  A resiliência dos ecossistemas pesqueiros apresentam 

uma dinâmica própria que é negligenciada nos planos econômicos de aumenta da produção 

empregando mais subsídios, embarcações e tecnologia na captura dos pescados.  

As condições ecossistêmicas não se apresentam como limites restritivos ou de 

suporte para a pesca industrial, o que prevalece é lógica da extração do recurso com valores 

transacionais no mercado.  

A tradição Neoclássica procurou legitimar cientificamente a convicção de que o 

sistema capitalista e os padrões de consumo dele decorrentes não seriam obstados pelo meio 

natural (ANDRADE, 2008).  

O processo econômico capitalista é linear, percorre a trilha extração-transformação-

consumo-descarte, degradando a Natureza ou dela exigindo um esforço de 

regeneração que ultrapassa o horizonte temporal desses processos. Uma economia 

que se pretende em crescimento exponencial, funcionando dentro de um planeta 

finito em termos de matéria e de serviços ecossistêmicos, provoca uma ruptura 

sociometabólica irreversível (OLIVEIRA, 2017, p. 50).  
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Pautado na visão que reconhece os limites do crescimento, tendo em vista a 

capacidade dos ecossistemas, Georgescu propõem a reflexão dos modelos de produção 

considerando a escassez dos recursos naturais a partir da Lei da entropia: 

Para os economistas é importantíssimo reconhecer que a Lei da entropia está na 

origem da escassez econômica. Se essa lei não existisse poderíamos reutilizar à 

vontade a energia de um pedaço de carvão transformando-o em calor, esse calor, em 

trabalho e novamente em calor. Os motores, as habitações e até mesmo os 

organismos vivos (se é que ainda pudessem existir), também não se esgotariam 

jamais (2012, p. 85). 

 

Assumindo as forças da natureza e seguindo a Lei da Termodinâmica, a Economia 

Ecológica atribui às possibilidades de (re) produção da sociedade, às funções de provisão e 

suporte à vida, atribuídas aos ecossistemas.  

Contraditoriamente, estas funções são ameaçadas em nome de um bem-estar 

calcado no crescimento do consumo como justificativa para as crescentes escalas de produção 

que deterioram as condições de vida das atuais e futuras gerações.  

Contudo, as intervenções governamentais destinadas à pesca, ainda insistem em 

serem pensadas, elaboradas e executadas de forma a conduzir a atividade por uma lógica 

essencialmente de mercado, sendo provavelmente no tocante ao tempo intergeracional, 

irreparáveis. Apesar da Lei de pesca Nº 11.959 de 2009, que trata das normas gerais da 

Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Pesca e Aquicultura, trazer em suas 

diretrizes propostas interessantes para uma gestão pesqueira menos desastrosa. 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento  

Sustentável da Aquicultura e da Pesca, formulada, coordenada e executada com o 

objetivo de promover: 

I - o desenvolvimento sustentável da pesca e da aquicultura como fonte de 

alimentação, emprego, renda e lazer, garantindo-se o uso sustentável dos recursos 

pesqueiros, bem como a otimização dos benefícios econômicos decorrentes, em 

harmonia com a preservação e a conservação do meio ambiente e da 

biodiversidade (grifo nosso); 

II - o ordenamento, o fomento e a fiscalização da atividade pesqueira; 

III - a preservação, a conservação e a recuperação dos recursos pesqueiros e dos 

ecossistemas aquáticos (grifo nosso); 

IV - o desenvolvimento socioeconômico, cultural e profissional dos que exercem a 

atividade pesqueira, bem como de suas comunidades.  

 

Uma ação que pode ser apontada como divergente à Lei de pesca, bem como as 

condições da natureza é o 1º Plano Safra de Pesca e Aquicultura, lançando em 2012, vigente 

até dezembro de 2014, o qual apresentava como meta principal dobrar a produção pesqueira e 

aquícola brasileira no final do período, com a implementação de um conjunto de ações 

apoiadas na disponibilização de linhas de crédito em um valor total de 4,1 bilhões de reais, 

para o atendimento de cerca de 300 mil produtores. 
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Tal objetivo negligencia a capacidade de suporte e a resiliência dos ecossistemas 

pesqueiros, considerando-os como um produto da economia de materiais, utilizando uma das 

lógicas mais conservadoras da Economia Neoclássica, o rendimento proporcional de escala. 

Diegues (1983) em suas reflexões sobre a atividade pesqueira pontua que o 

homem não age sobre um objeto de trabalho estático, mas sobre um complexo biológico 

regido por leis e processos alheios à vontade humana. 

É interessante pontuar que os últimos dados divulgados sobre a produção 

pesqueira marinha são de 2011, ou seja, antes do 1º Plano Safra, porém o governo continua no 

Plano Safra 2015/2016 com a mesma política de financiamento da produção.  

Outro programa que visa impreterivelmente ao aumento dos rendimentos 

monetários provenientes da pesca é o de Subvenção Econômica ao preço do óleo Diesel. O 

desconto na bomba varia de 12% a 17%, com a isenção do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS) fornecida pelos estados e o auxílio pecuniário do Governo 

Federal chega até 25% da diferença do preço do óleo diesel nacional frente ao internacional 

(BRASIL, 2014). 

O discurso para justificar o programa traz a necessidade dos pescadores se 

tornarem mais competitivos, no entanto, o que se observa é mais uma ação governamental 

desintegrada das forças produtivas da natureza, focada no aumento da produção, como se a 

Lei da entropia não existisse, subvertendo o fato dos ecossistemas pesqueiros serem 

renováveis, mas não infinitos. 

Sob a ótica econômica traduzida nas ações do governo para a pesca, Georgescu 

(2012) contribui para a reflexão quando expõem que na verdade o processo econômico não é 

um processo isolado e independente. Ele não pode funcionar sem uma troca contínua que 

altera o meio ambiente de maneira cumulativa, e sem ser, no retorno, influenciada por essas 

alterações. 

Além das ações já mencionadas, o Brasil busca a manutenção do crescimento da 

produção dos recursos pesqueiros por meio da aquicultura, ou seja, do cultivo de organismos 

aquáticos.  

O discurso para o crescimento da produção frente ao colapso socioambiental é 

descrito no 1º Anuário Brasileiro de Pesca e Aquicultura (2014), com a retórica da 

necessidade do aumento da demanda por pescados e aponta como fatores de produção 

favoráveis a esta expansão física: 

 Quantidade de água disponível; 

 Clima e geografia favoráveis à aquicultura; 
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 Grande biodiversidade e fronteiras de pesca extrativa ainda exploradas no Brasil; 

 Terras disponíveis; 

 Mão de obra relativamente barata; 

 Crescente mercado interno. 

O modo de produção capitalista em seus princípios mais puros é identificado na 

proposta político-econômica para a atividade de produção pesqueira do país, assumindo a 

ideia da natureza como unicamente fator de produção, negando os limites biofísicos e forças 

produtivas da natureza, na perspectiva do mundo vazio (DALY; FARLEY, 2004; 2016).  

Outra atividade econômica calcada na Economia Neoclássica é maricultura. A 

maricultura vem como uma tentativa de substituição da pesca marinha, uma boia de salvação 

para o setor, em virtude do declínio da produção e [necessariamente] do lucro, sem o mínimo 

questionamento sobre os motivos que levaram a situação atual da pesca, como uma 

substituição perfeita dos processos, reproduzindo a lógica da Economia Neoclássica da 

substituição de fatores de produção. 

Esta atividade trata-se especificamente da artificialização os ecossistemas pesqueiros, 

empregando para isto alta tecnologia e investimentos subsidiados. Sendo ainda extremamente 

dependente da pesca, tendo em vista, o tipo de alimento que é ofertado ser feito basicamente 

feito de farinha de peixe. Criando assim outro mercado, o de insumos, para a exploração de 

pescados que não apresentem valor comercial.  

O mar e seus recursos se transformam em instrumentos de produção quando se 

aproveitando das forças naturais, o homem passa a cultivar peixes (DIEGUES, 1983). Sobre 

isto, Georgescu (2012) trabalha com a ideia de mito econômico, onde um deles seria que o 

homem consegue novas fontes de energia e novos meios de subjugá-las em seu benefício. 

Na pesquisa de Saes e Romeiro (2018) sobre o debate metodológico na Economia 

Ecológica, os autores identificam ser consensual o entendimento: 

A economia neoclássica, ao não considerar as relações sociais de poder e a economia 

como dependente da natureza, estaria produzindo uma visão de mundo distorcida, na 

qual os mecanismos de preços acabariam com o problema da escassez por meio da 

substituição dos fatores e do progresso tecnológico. Nesse sentido, seria incapaz de 

lidar com a incerteza e com a complexidade dos sistemas econômico-ecológicos e 

com os dilemas socioambientais (p. 132-133).  

 

Não somente a deterioração do ecossistema natural, a maricultura deteriora o 

ecossistema social das comunidades pesqueiras, pois expropria o território dos pescadores 

artesanais, tanto na terra, instalando seus maquinários e equipamentos, quanto no mar.  

O cultivo de peixes é realizado em áreas de pesca, causando assim processos de 

injustiça ambiental, disfarçados de proposta de desenvolvimento para as comunidades, 
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impedindo a apropriação social dos ecossistemas pesqueiros, que vão além da relação de 

produção, estando ligados à identidade e construção social destes sujeitos, em uma condição 

recíproca como a própria manutenção destes ecossistemas. 

O modelo vigente seja pela dimensão econômica, social, ecológica e institucional, 

revela-se incapaz de assegurar às gerações futuras as dádivas ambientais providas pelos 

ecossistemas pesqueiros, sendo estas gradativamente suprimidas por suas ações orientadas 

pelos dogmas da Economia Neoclássica. A seção seguinte busca apresentar novos rumos para 

pesca marinha, à luz do paradigma da Economia Ecológica.  

 

4.4 ECONOMIA ECOLÓGICA: NOVOS VENTOS PARA A PESCA MARINHA 

 

A Economia Ecológica surge como uma crítica à teoria ambiental Neoclássica 

(ALIER, 2007). Enquanto esta última negligencia que a biosfera é finita, que a economia deve 

se ajustar aos limites do ambiente natural e que os fluxos energéticos devem ser considerados 

no sistema econômico, a Economia Ecológica se contrapõe a esses princípios, considerando 

que as leis físicas explicam e desenham os limites do sistema econômico.  

Para Cavalcante: 

A perspectiva da Economia Ecológica é de que existirá uma escala máxima 

sustentável do sistema econômico com respeito ao ecossistema, escala essa a ser 

determinada pela comparação de benefícios econômicos com custos ambientais 

marginais – como se faz no caso do equilíbrio da firma. Ao se acionar a economia, 

de fato, não se pode ignorar que a depreciação dos ativos naturais (capital natural) é 

real. Quer dizer, existem custos de oportunidade ecológicos. Aumentar a produção 

econômica implica sacrifício de recursos, tais como florestas, solo, água, ar, 

biodiversidade, estabilidade climática etc. Ter noção desse problema leva à 

necessidade da visão ecológica da economia (2010, p. 62).  

 

  Assim como na agricultura, a natureza é o meio de trabalho dos pescadores 

artesanais que, para extrair dela as condições objetivas de sua reprodução social, 

desenvolveram e seguem desenvolvendo os mais variados sistemas técnicos de captura das 

diferentes espécies de pescado (PASQUOTTO; MIGUEL, 2005).   

De forma mais localizada, são nos ecossistemas marinhos e costeiros que a pesca 

artesanal encontra os serviços ecossistêmicos de suporte, regulação e produção e estabelece 

com esses ecossistemas uma relação simbiótica que resulta nos serviços culturais, na 

segurança alimentar, na conversação e preservação da paisagem dos recursos naturais, 

funções que se estendem aos agentes da sociedade.  

 Carneiro, Diegues e Vieria (2014) traduzem a relação entre a pesca artesanal e os 

ecossistemas marinhos e costeiros através do conhecimento ecossistêmico tradicional. 
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O conhecimento ecossistêmico tradicional compreende a relação entre 

os seres vivos (incluindo os seres humanos) entre si e com o seu 

ambiente e não se encerra, apenas, em um mero repertório de 

conteúdo, mas sofisticados cálculos de ocorrências das espécies para 

fins de captura. E é, com base nesses conhecimentos, que os 

pescadores tomam decisões de planejamento das pescarias, 

identificando antecipadamente as espécies que irão capturá-las e a 

localização delas no mar, assim como a tecnologia apropriada a ser 

utilizada. Essa apreensão antecipatória é feita mediante as suas 

“leituras” do mar, associando diversos elementos bióticos e abióticos 

do ecossistema marinho, tais como: migração, ciclo de vida e 

sazonalidade da ictiofauna, conhecimento dos habitats de ocorrência 

das espécies, tipos de vento e corrente, temperatura das águas, fases da 

lua, ardentia etc (p. 89).  
 

A pesca artesanal é concebida a partir das forças produtivas dos ecossistemas, 

como um subsistema, pois condiciona suas ações no tempo (re) produtivo da natureza. 

Essa representação simbólica do cíclico, de que tudo no cosmo nasce, morre, renasce 

é forte nas sociedades primitivas, mas está presente também nas comunidades 

tradicionais de pequenos agricultores itinerantes, de pescadores e coletores que ainda 

vivem ao sabor dos ciclos naturais e num complexo calendário agrícola ou 

pesqueiro. Há o tempo para fazer a coivara, preparar a terra, semear, capinar e 

colher, como também há o tempo de se esperar as espécies de peixes migratórios, 

como a tainha. Uma vez terminado esse ciclo, ele recomeçará no período seguinte. 

Em muitas dessas comunidades, essas atividades são comandadas por sinais, como o 

aparecimento de uma lua determinada, da chuva etc. Esses "tempos" são muitas 

vezes celebrados por festividades que marcam o início ou o fim de determinada safra 

(a colheita, por exemplo) (DIEGUES, 2000, p. 34). 

 

As funções atribuídas à pesca artesanal encontram suas bases de expressão nos 

princípios da Economia Ecológica.    

Para a Economia Ecológica, a questão é conceber a economia-atividade como 

sistema aberto dentro do ecossistema. Nessa ótica, não se entende que haja criação 

de riqueza. Há, sim, transformação (metabolismo) de matéria e energia de baixa 

entropia em matéria e energia de alta entropia – como estabelecem as incontornáveis 

leis da termodinâmica. Essa perspectiva significa a visão ecológica da economia. Ou 

seja, corresponde a dizer que existirá uma escala máxima sustentável do sistema 

econômico com respeito ao ecossistema (CAVALCANTE, 2015, p 169). 

 

No livro Gestão do uso dos recursos pesqueiro marinhos no Brasil, Dias Neto 

(2010) propõe um modelo para a pesca marinha que assume os limites do ecossistema como 

principal orientador das ações. A alternativa da regulamentação simplificada exige, entretanto, 

que algumas pré-condições sejam incondicionalmente adotadas, destacando-se as seguintes: 

• Suspender todo e qualquer sistema de incentivo ou isenção fiscal para a pesca; 

• Suspender a emissão de licenças de pesca para novos barcos, independentemente da pescaria 

e do recurso-alvo; 

• Mudar o sistema de licenças que deveria ser exclusivamente por área – os barcos já 

licenciados poderiam capturar qualquer recurso que ocorresse dentro da área para a qual é 

autorizado a pescar; 
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• Reforçar e fortalecer os sistemas de controle e fiscalização da pesca. Só barcos já 

licenciados deveriam pescar, e nas suas respectivas áreas; 

• Fortalecer o sistema nacional de pesquisa e geração de dados de pesca; 

• Retornar a coordenação da gestão de todos os recursos para a área ambiental; 

• Investir fortemente no processo de mobilização social para as questões relacionadas com a 

pesca marítima nacional.  

Ainda sobre a proposta de Gestão da pesca marinha, Dias Neto aponta a pesca 

artesanal como estratégica neste processo: 

Considerando a dominialidade dos recursos pesqueiros e as características da pesca, 

o Estado poderia adotar uma política para direcionar o processo de apropriação dos 

recursos. Esta política deve considerar, portanto, as características, limites e 

possibilidades da produtividade do mar que banha a costa brasileira, e estar 

fortemente voltada para o resgate e fortalecimento da pesca artesanal ou de pequena 

escala. Porém, abolindo qualquer resquício de paternalismo e de patrimonialismo 

(2010, p. 201).  

 

A visão de Dias Neto (2010) em relação à pesca marinha traz ainda provocações 

mais profundas no tocante ao modelo econômico, pois sugere a estagnação do crescimento da 

exploração ou ainda em determinadas ações, como a suspensão de subsídios e incentivos 

fiscais e o decrescimento esta atividade.  

Na perceptiva da Economia Ecológica, esta proposta pode ser pensada a partir de 

Daly e Farley (2016) quando estes afirmam que o sistema econômico é um subsistema de um 

sistema maior finito, a biosfera, e parte do pressuposto que este sistema não pode suportar um 

sistema econômico em expansão contínua. 

Tem-se ainda, a ideia do decrescimento, significando o abando do objetivo do 

crescimento ilimitado, ou seja, a busca de lucro pelos capitalistas, causando consequências ao 

meio ambiente e aos seres humanos (LATOUCHE, 2009). 

De modo geral, a Economia Ecológica e o conceito de decrescimento estão 

alicerçados no pensamento de Georgescu-Roegen. Esse pensador introduziu as leis da 

termodinâmica, primeira e segunda lei, ao problema do fluxo de energia na economia 

humana, percebendo que o aumento da entropia iria impor limites ao crescimento. (MAY, 

1996). 

A energia divide-se em utilizável ou livre (que pode ser transformada em 

trabalho), sobre a qual o homem pode exercer um domínio quase completo, e energia não 

utilizável ou presa (que não pode ser transformada), a qual o homem não pode absolutamente 

utilizar (GEORGESCU, 2012). 
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Uma vez que se considere o processo econômico também como um processo 

físico, as relações físicas não podem deixar de fazer parte da análise do sistema econômico, o 

que a tornaria incompleta.  

Analisando as intervenções governamentais para o setor pesqueiro brasileiro 

identifica-se o Seguro Defeso como a ação que mais se aproxima da ótica da Economia 

Ecológica. 

O Seguro Defeso consiste na paralisação das atividades de pesca, o qual constitui 

uma política estratégica, de caráter ambiental, visando proteger as espécies durante o período 

de reprodução, garantir a manutenção de forma sustentável dos estoques pesqueiros e, 

consequentemente, manter a atividade e a renda dos pescadores (BRASIL, 2014). 

Contudo, a política de Seguro defeso apesar de ser uma ação governamental que 

busca um equilíbrio entre a dimensão social e ecológica, no tocante a atividade pesqueira, 

aproximando-se dos princípios da Economia Ecológica, ainda não é prioridade na tomada de 

decisão para a pesca marinha, pois não há uma efetividade desta política. 

Em pesquisa Capellesso e Cazella (2011) constatam, em períodos que os 

pescadores tem acesso a essa política, a mesma contribuí tanto com a preservação dos 

recursos pesqueiros como com a reprodução social das famílias pescadoras.  

Sobre isto, Saes e Romeiro (2018) argumentam para fornecer base suficiente para 

a formulação de políticas ambientais e econômicas, a macroeconomia ecológica não deve 

apenas buscar os modelos coerentes, mas também estudar as várias especificidades de cada 

contexto.  

Para além do rigor metodológico, estas colocações parecem ser importantes para 

refletir sobre nossos desafios e alternativas no contexto de uma economia financeirizada e 

com crescentes problemas ambientais. 

No intuito de evidenciar os elementos sustentadores da Economia Ecológica com 

oikos para a atividade de pesca em sua expressão material e imaterial manifestadas pelo modo 

artesanal, o quadro abaixo traz a síntese das diferenças entre estes dois paradigmas.  

 

Quadro 1 - Distinções entre os paradigmas da Economia Neoclássica e Economia Ecológica. 

ECONOMIA NEOCLÁSSICA ECONOMIA ECOLÓGICA 

Sistema fechado, circular e isolado. Subsistema aberto com fluxo de matéria e 

energia do ecossistema natural. 

Crescimento indefinido da economia Economia com um subsistema do 

ecossistema natural 

Visão mecanicista e reversibilidade dos Visão termodinâmica e irreversibilidade 
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Fonte: Própria autora (2018).  

 

O somatório das informações reunidas neste artigo explicita a impossibilidade de 

permanência do modo de produção capitalista como modelo gestor dos ecossistemas 

pesqueiros, sendo economicamente dependente de subsídios, ecologicamente ineficiente, em 

termos biofísicos e de fluxos de matéria e energia e socialmente desigual, pois visa apenas o 

acúmulo de riqueza de empresas ligadas ao setor pesqueiro, extraído da força de trabalho e 

dos ecossistemas.  

Consequentemente, esse modelo suprime os serviços ecossistêmicos e as 

múltiplas funções assumidas pela pesca artesanal, não apenas para as famílias diretamente 

relacionadas à atividade, mas para toda a sociedade.  

De encontro e esse modelo, a Economia Ecológica apresenta-se como o 

paradigma acolhedor do modo de vida e de produção pesca artesanal, que por apresentar uma 

gestão em bases essencialmente ecossistêmicas, coexiste complexamente com limites 

biofísicos da natureza, além de ampliar estes serviços através de suas múltiplas funções de 

caráter material e simbólico.  

 

4.5 EM QUAL PARADGIMA NAVEGAR?  

 

O sistema econômico está intrinsecamente relacionado com o sistema ecológico, 

como um subsistema, uma vez que, a natureza é provedora de matéria e energia necessárias 

para serem transformadas no sistema econômico, sendo responsável ainda pela absorção dos 

resíduos gerados, que devem estar em sinergia com sua resiliência. 

As ações governamentais para a atividade de pesca marinha ainda estão ancoradas 

no dogma do crescimento, no aumento da produção, desconectado da capacidade do 

processos dos processos: transformação de matéria e 

energia de baixa entropia em alta entropia. 

Natureza como meio da produção ou 

como produto transacionável do mercado. 

Natureza como limite biofísico à 

produção; capacidade de suporte da 

natureza. 

Substituição perfeita entre os fatores de 

produção 

Relações de interação entre os 

ecossistemas e os sistemas sociais. 

Preço como fator de equilíbrio e 

internalizador dos danos socioambientais. 

Princípio da resiliência dos ecossistemas 

Produção de bens de mercado para auferir 

riqueza 

Promoção dos serviços ecossistêmicas: 

suporte, provisão, regulação e 

informação).  
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ecossistema pesqueiro de atender as tais pretensões antropocêntricas, que negam as Lei de 

entropia e as forças produtivas da natureza. 

Apropriando-se dos termos da ecologia, a pesca industrial estabelece uma relação 

de parasitismo com os ecossistemas marinhos e costeiros, já a pesca artesanal apresenta uma 

relação de simbiose, na qual inscreve seu modo de vida.  

Observou-se a insustentabilidade do modelo que historicamente foi construído 

para pesca marinha, orientado pela lógica da Economia Neoclássica. 

Na busca por outro paradigma que norteei a pesca marinha, a Economia Ecológica 

por meio dos seus princípios revela caminhos mais possíveis para a atividade, de modo que, 

entendendo os tipos distintos de pesca, a artesanal apresenta elementos que se coadunam à 

esta outra economia transdisciplinar que tem como foco reconhecer a capacidade dos 

ecossistemas de prover o suporte à vida. 

Entendeu-se ser necessário o olhar da macroeconomia ecológica para a elaboração 

de políticas socioeconômicas e ambientais mais coerentes com o tempo (re) produtivo dos 

ecossistemas pesqueiros, de modo a ser necessário o poder público aproximar-se das práticas 

e saberes da pesca artesanal, bem como reconhecer as funções que esta promove à sociedade.  

Desta forma, defendeu-se neste artigo a Economia Ecológica como uma bússola 

para orientar os diversos agentes responsáveis pela atividade de pesca não só no Brasil, mas 

em escala mundial no repensar modelos, indicadores e políticas ecologicamente 

fundamentadas para o setor. 
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5 ECONOMIA ECOLÓGICA COMO OIKOS DA MULTIFUNCIONALIDADE DA 

PESCA ARTESANAL: UMA PROPOSTA METODOLÓGICA 

 

5.1 INTRODUÇÃO 

 

Na busca do aprofundamento da compreensão sobre a pesca artesanal de maneira 

não fragmentada e disciplinar compreende-se a Multifuncionalidade como uma categoria de 

análise do tipo teórico-metodológica visibilizadora das funções inerentes a este viver-

produzir-viver.  

Em suma, a Multifuncionalidade tem sua origem no Europa, especificamente na 

França no campo das políticas de ordenamento territorial rural, reconhecendo o papel da 

agricultura para além da dimensão econômica.  

Enquanto categoria de análise no cenário brasileiro, os primeiros estudos datam de 

meados dos anos 2000 e assumem quatro funções que são apresentadas por Carneiro e Maluf 

(2003) e republicadas com algumas alterações por Cazella; Bonnal e Maluf (2009), sendo 

elas: 

 Reprodução socioeconômica das famílias rurais: diz respeito à geração de trabalho e 

renda que permite as famílias se manterem no campo em condições dignas e de 

permanência no campo, as práticas de sociabilidade e as questões relativas a sucessão 

das atividades; 

 Promoção da segurança alimentar das próprias famílias rurais e da sociedade: 

considerada no sentido de disponibilidade e acesso aos alimentos e o da quantidade 

deles. Abrange ainda, a produção para o autoconsumo familiar e também a produção 

mercantil de alimentos, bem como as condições técnico-produtivas e os canais 

principais de comercialização da produção; 

 Manutenção do tecido social e cultural: essa contribuição decorre das anteriores e 

também dos fatores ligados à identidade social e as formas de sociabilidade das 

famílias e comunidades rurais; 

 Preservação e conversação dos recursos naturais e da paisagem rural: faz referência ao 

uso dos recursos naturais, as relações entre as atividades econômicas e a paisagem, à 

preservação da biodiversidade. 

O reconhecimento da Multifuncionalidade inaugura um olhar totalizador e 

sistêmico, tendo em vista que os estudos em pesca artesanal, apesar de suas expressivas 
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contribuições, evidenciam de maneira isolada as partes constitutivas desta realidade, 

privilegiando a análise de uma ou outra dimensão. 

Com relação às bases sustentadoras das expressões legítimas das múltiplas 

funções exercidas pela pesca artesanal, o paradigma da economia Neoclássica, vitrine do 

capital, apresenta-se como inviável, pois baseia-se na negação dos limites biofísicos da 

natureza, no crescimento ilimitado e na reversibilidade dos processos através da substituição 

dos fatores de produção e progresso tecnológico.   

A pesca artesanal traz no tempo dos ecossistemas e nas forças produtivas da 

natureza, sua base material e imaterial de (re) produção proporcionando a emersão de funções 

que se estendem aos sujeitos da pesca artesanal e a sociedade, como também aos próprios 

ecossistemas. 

 Exemplo disso é tratado no estudo “Neglected ecosystem services: Highlighting 

the socio-cultural perception of mangroves in decision-making processes”. Queiroz et. al. 

(2017) investigam em estudo de caso, os serviços ecossistêmicos providos pelo manguezal e a 

percepção destes pela comunidade, além de analisar os serviços socioculturais emanados da 

relação entre a comunidade e o ecossitema manguezal.  

Os autores apontam como resultados a contribuição para uma melhor 

compreensão do complexo inter-relações entre sistemas sociais e naturais e das múltiplas 

dimensões dos serviços ecossistêmicos. Sugerem que a conservação de políticas de manejo e 

conservação de manguezais deve abraçar essa complexidade considerando a comunidade 

napercepções da paisagem e do bem-estar como um critério para enfrentar os principais 

desafios na conversação dos ecossistemas costeiros.  

“Os pescadores da comunidade do Cumbe mantêm fortes laços simbólicos com a 

terra e o mar através da observação contínua e interpretação dos ciclos naturais em prol da 

sustentabilidade manejo de manguezais [...]” (QUEIROZ, et. al., 2017, p. 14).  

Na busca de um paradgima que seja oikos da Multifuncionalidade da pesca 

artesanal, a Economia Ecológica (EE) revela-se como possibilitadora da manutenção deste 

modo de vida bem como promovedora das condições de acolhimento de suas funções, numa 

espécie de processo simbiótico. 

Estudos que propõem a EE como paradigma econômico orientador da relação 

entre os sistemas socioeconômicos e ecológicos já são identificados.  

Gil e Hernàndez (2015) em estudo bibliográfico sobre a Gestão Integral dos 

Recursos Hídricos (GIRH) argumentam sobre a necessidade de se trocar a economia vigente 

pela EE, trazendo como questão a GIRH.   
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Para os pesquisidores “La economía ecológica se ocupa de la naturaleza física de 

los bienes a gestionar y la lógica de los sistemas que los envuelven, considerando desde la 

escasez objetiva y la renovabilidad de los recursos empleados, hasta la nocividad y el posible 

reciclaje de los residuos generados” (2015, p. 160).  

Na pesquisa “Aquicultura frente aos impactos da atividade agrícola na qualidade 

dos serviços ambientais do rio Mayo: uma proposta para sua abordagem da economia 

ecológica”, Rodriguez e Solano (2018) realizam o levantamento as atividades produtivas de 

seus níveis de poluentes despejados na bacia do rio Mayo, em Sonora, no México, propondo 

um sistema simulador que fornece informações sobre os resíduos das atividades antrópicas e 

seus impactos na qualidade dos serviços ecossistêmicos.  

Com o sistema foi constatado que o nível de poluentes já se encontra superior a 

capacidade de suporte da bacia. 

Ambos os estudos reconhecem a insustentabilidade do uso dos ecossistemas no 

modelo de exploração vigente apontando os problemas ambientes e sociais decorrentes, 

assumem a EE como proposta para outra relação entre os sistemas humanos e naturais. 

Contudo, não avançam na proposição metodológica deste caminho. 

Com efeito, este artigo elabora uma proposta metodológica para estudos que se 

ocupem em investigar a pesca artesanal em uma perspectiva sistêmica de suas múltiplas 

funções a partir do paradigma de Economia Ecológica, de modo especifico, objetiva 

identificar as possibilidades de sua aplicação a partir da análise de estudos já realizados. 

 

5.2 PROPOSTA METÓDOLOGICA PARA ESTUDOS SOBRE PESCA ARTESANAL 

MULTIFUNCIONAL  

 

A pesca artesanal Multifuncional é um subsistema articulado com o ecossistema 

natural, compondo uma estrutura socioeconômica e ecológica complexa, passando a não ser 

possível analisa-la isoladamente, já que, é nesta estrutura complexa que as múltiplas funções 

se manifestam, comportando-se analogamente a um mosaico.  

Os sistemas complexos são compostos por subsistemas e unidades interdependentes 

que interagem entre si de forma não linear, gerando propriedades ou padrões 

coletivos emergentes. É por isso que o estudo isolado de cada parte não permite a 

compreensão do todo, justificando-se uma abordagem plural, interdisciplinar ou 

multirreferenciada. Características estas que, certamente, não são constitutivas da 

metodologia reducionista neoclássica (SAES; ROMEIRO, 2018, p. 132-133). 

 

Sobre as propriedades emergentes, Meireles (2012): 
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Essas propriedades, que somente se apresentam quando o sistema funciona e que 

não residem nos compartimentos das estruturas do sistema, recebem o nome de 

propriedades emergentes; entretanto, não se pode predizer seu aparecimento antes de 

funcionar (p.392).  

 

E nesse bojo que a Economia Ecológica apresenta-se como oikos para a 

Multifuncionalidade da pesca artesanal, em uma relação direta das práticas exercidas pelos 

sujeitos, com o ecossistema pesqueiro, através do fluxo de matéria e energia, por se tratar de 

ser indiscutivelmente de um sistema aberto. A figura 1 ilustra o modelo biofísico do sistema 

econômico.   

Figura 1- Fluxo de matéria e energia do modelo biofísico do sistema econômico.  

             

 

 

 

 

 

 

                                     

       Fonte: Cavalcante (2015) 

 

A figura acima ilustra o funcionamento básico da economia, evidenciando os 

limites biofísicos nos quais o sistema econômico está inserido. Há a entrada de energia solar, 

sendo esta de baixa entropia, como principal fonte energética de suporte as atividades dos 

subsistemas contidos dentro do ecossistema. 

Os subsistemas não estão isolados, ao contrário, estão em constante fluxo de 

matéria e energia em transmuto, transformando energia baixa entropia, em matéria e energia 

de alta entropia e calor dissipado. Contudo parte desta energia e degrada e absorvida pelos 

ecossistemas até o momento em que atingem sua capacidade máxima de suporte.  

Entendendo o mecanismo biofísico em que o sistema econômico é submetido, 

inscreve-se a pesca artesanal como uma atividade que extrai diretamente das forças produtivas 

da natureza sua provisão, transformando-a nas múltiplas funções experimentadas pelas 

comunidades pesqueiras e pela sociedade. Neste sentido elaborou-se um modelo biofísico do 

subsistema de pesca artesanal multifuncional (figura 2) inspirado em Cavalcante (2015) e 

Meireles (2012). 

Figura 2: Modelo biofísico do subsistema da pesca artesanal multifuncional. 
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Fonte: Cajado (2018) 

 

O modelo sugerido aponta como fontes de energia para produção, suporte e 

regulação da pesca artesanal, a energia solar e eólica, que são incorporados pelo ecossistema 

pesqueiro de modo que, a extração do pescado é realizado através de embarcações de pequeno 

porte não motorizadas e artes de pesca, que geralmente são produzidas pelos próprios 

pescadores e suas famílias. 

A forma de organização, o tipo de arte de pesca utilizada e o destino da produção, 

são orientados pelas condições ambientais e biológicas dos ecossistemas, princípios básicos 

da EE. 

Não é o mecanismo de preço que move a pesca artesanal, mas as condições 

ecológicas e funções que este modo de vida assume, permitindo que esta atividade, uma das 

mais antigas praticadas pelas sociedades, se perpetue ao longo da história da humanidade.    

Em particular, a abordagem econômico-ecológica deve utilizar procedimentos que 
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levem em conta que a produção humana está inserida em sistemas ecológicos, interage com 

tais sistemas e não pode exceder a capacidade de carga destes (SAES; ROMEIRO, 2018). 

Os autores anunciam a condição necessária para que forma de produção da 

sociedade, na perspectiva da resiliência dos ecossistemas seja possível intergeracionalmente. 

Sendo também condição necessária para a prática de pesca artesanal em caráter 

multifuncional, conforme sugerido pela figura 2. 

Observar a pesca artesanal pelas leis da Termodinâmica torna-se fundamental para 

reconhecer suas múltiplas funções e legitimar a Multifuncionalidade como proposta analítico-

metodológica para estudos em EE. 

A primeira lei da Termodinâmica trata da conversação de matéria e energia. Diz 

que nem a matéria nem a energia podem ser criadas ou destruídas, mas sim transformadas 

(DALY; FARLEY, 2016).  

Todas as entradas de matéria-prima toram-se saídas de resíduos. Assim, a taxa de 

transferência tem dois resultados possíveis: a depleção ou esgotamento das fontes ambientais 

e a poluição dos depósitos ambientais. 

A Lei da entropia, segunda lei da Termodinâmica, aponta que a energia utilizada 

para o suporte à vida passa de um estado de alta qualidade, para um estado de baixa 

qualidade, ou seja, de alta entropia (GEORGESCU, 2012).  

Este processo é intrínseco as bases ecológicas, assim a energia ao passar de um 

nível trófico para outro, transforma-se em matéria, energia degradada e calor dissipado. Os 

processos de produção humana são estabelecidos dentro desta condição natural, sendo 

incapazes de reverte-lo. 

A energia propulsora da pesca artesanal é proveniente dos ventos, logo não 

depende diretamente de combustíveis fosseis para a extração dos recursos pesqueiros. Esta 

característica já evidencia seus princípios (re) produtivos calcados na EE, do modo que, 

transcende a sociedade a função de preservação dos recursos naturais.  

A energia dos ventos, enquanto combustível para pesca artesanal não gera 

resíduos ao meio ambiente, logo não sobrecarregando a capacidade de suporte dos 

ecossistemas.  

Outra fonte de energia que deve ser considerada no fazer pesca artesanal é a 

força de trabalho dos próprios pescadores, bem como os saberes tradicionais acumulados pela 

experiência.  O forma de organização social, o conhecimento do comportamento e habitat das 

espécies, dos movimentos dos ventos, da astronomia, dão condições para a captura do 

pescado. 



 

71 

A produção e o reparo dos meios de produção (embarcações e artes de pesca) são 

realizados por pessoas da própria comunidade ou de comunidades próximas, não dependendo 

da relação de grandes mercados e das flutuações de preço, logo reduzindo o uso de matéria 

prima no processo produtivo por se tratar de uma cadeia curta. Fortalece ainda a dinâmica da 

economia local de duas formas: monetária e não monetária.  

De forma monetária, através da compra e remuneração pelo serviço de reparo e 

construção dos meios de produção. De forma não monetária, através das práticas sociais de 

ajuda mútua no processo de construção das embarcações de artes de pesca. Ambas as formas 

corroboram a função do estabelecimento das condições matérias para manutenção do tecido 

social e reprodução socioeconômica das familiais nas comunidades de pesca. 

Os pescadores artesanais adequam o calendário de pesca ao período e tipo de 

pescado vigente, condicionando sua segurança e soberania alimentar as possibilidades 

ecológicas de atendê-las.  Articulado a estas funções, manifesta intrinsecamente também a 

função preservação e conversação destes ecossistemas. 

Estas funções dão suporte para a função de manutenção das relações 

socioculturais e de reprodução socioeconômica dos pescadores artesanais, estabelecidas pela 

prática de base ecossistêmica da pesca artesanal.  

A pesca artesanal é uma atividade essencial, mas não única nem independente das 

outras que interagem e competem pelos múltiplos serviços e benefícios gerados 

pelos ecossistemas costeiros. Para entendê-la em um contexto de ecossistemas 

(enfoque ecossistêmico), é preciso primeiramente identificar sua base ecossistêmica 

(ecológica, socioeconômica e institucional) e compreender os diferentes processos e 

mecanismos que permitem a geração e o funcionamento dos serviços nos 

ecossistemas em que ela ocorre ou utiliza (COSTA; ASMUS, 2018, p.54).  

 

O destino da produção tem como prioridade o autoconsumo das famílias dos 

pescadores e de forma secundária a comercialização, que acontecem na própria comunidade 

ou através da compra da produção apenas por um demandante, intitulado nas comunidades 

pesqueiras como atravessador. Esta forma de comercialização desprivilegia o trabalho dos 

pescadores, tendo em vista, que o preço é ditado pelo comprador.  

Contudo, há outras dimensões que se colocam nesta relação entre pescadores e 

atravessador que só podem ser desveladas através de categorias analíticas especificas, como a 

reciprocidade e seus desdobramentos na construção do cotidiano das comunidades pesqueiras, 

que não serão aprofundadas para efeito deste estudo. 

A reciprocidade está presente nas relações socias entre os pescadores, sendo 

prática comum à distribuição de pescado, entendida através da reciprocidade positiva 

(SABOURIN, 2011). 
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A acumulação não é a base de sustentação da atividade de pesca artesanal, o que 

acaba por retroalimentar positivamente os ecossistemas pesqueiros, tendo em vista o não 

aumento de extração de recursos em prol de uma condição de mercado, pois a produção não é 

concentrada. Esta postura afirma não só a respeito à resiliência dos ecossistemas, mas às 

condições de suporte a vida e à produção, enunciando mais uma vez a EE como “farol” esta 

atividade. 

Todas estas condições reunidas reverberam no caráter multifuncional da pesca 

artesanal, são possíveis pelo arranjo complexo de interações que se formam e desencadeiam 

em processos ainda pouco entendidos e visibilizados, demonstrando a capacidade deste modo 

de vida perpetuar-se em consonância aos limites biofísicos. 

Como resultando deste arranjo, a energia dissipada e degradada pela atividade de 

pesca artesanal, aponta-se como compatível com as possibilidades de suporte dos 

ecossistemas, principalmente se comparadas com o modelo de pesca industrial e aquicultura.  

Porém, apesar deste subsistema constituir-se uma estrutura complexa, faz parte de 

um sistema aberto e como tal, sofrem perturbações de outros subsistemas que são conduzidos 

pelo modelo econômico dominante, recebendo os resíduos destas formas não sustentáveis de 

produção e uso dos ecossistemas. Esta questão deve ser considerada nos modelos de gestão 

das atividades de pesca. 

 

5.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS E POSSIBILIDADES DA PROPOSTA   

 

O atendimento às leis da Termodinâmica mostra-se fundamental para a promoção 

das atividades humana, sendo entendidas como a “moldura” dos processos ecossistêmicos e 

sociais. 

Neste sentido, a pesca artesanal apresenta-se como modo de vida compatível com 

as dimensões ecológicas, estendendo suas funções a sociedade, sendo a Economia Ecológica 

o paradigma sustentador para esta Multifuncionalidade. 

A proposta metodológica apresentada e defendida neste capítulo intenciona 

corroborar com o pluralismo metodológico crítico da EE contribuindo para a condução de 

estudos empíricos e análises junto às comunidades pesqueiras. 

A aplicabilidade desta proposta é entendida como fundamental no levantamento e 

sistematização de informações que possam orientar novos rumos para o setor de pesca 
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artesanal de forma geral, abrindo uma discussão dentro do campo da Macroeconomia 

Ecológica. 

Com a estruturação desta tese, defendeu-se a postura do rompimento com o 

modelo Neoclássico como condição necessária ao estabelecimento do equilíbrio entre os 

ecossistemas pesqueiros e a demanda por seus recursos, sendo a pesca artesanal o modo de 

produção assumido como possível para isso.  
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6  CONSIDERAÇÕES GERAIS DA TESE: O QUE O MOSAICO NOS REVELA? 

 

 

As pesquisas que compõe esta tese inauguram uma proposta metodológica e 

analítica para estudos que se ocupem em compreender numa perspectiva sistêmica a pesca 

artesanal, evidenciando suas múltiplas funções para a sociedade através da 

Multifuncionalidade. 

Contribuem para outro entendimento sobre a Multifuncionalidade, classificando-a 

como uma categoria de análise teórico-metodológica, trazendo para o campo de suas 

possibilidades o reconhecimento da relação entre a pesca artesanal e os serviços 

ecossistêmicos, com ênfase nos ecossistemas marinhos e costeiros.  

 Ampliam o conceito e a aplicação da Multifuncionalidade ao passo que a 

recolhesse como um resultado dos fluxos de matéria e energia ocorridos na atividade de pesca 

artesanal, estendendo os serviços ecossistêmicos de suporte, provisão, regulação e cultural aos 

demais agentes da sociedade, por meio da produção de alimentos, conversação de preservação 

dos recursos naturais marinhos e costeiros , bem como através na manutenção da cultura que 

perpassa seu modo de vida, muitas vezes sendo um atrativo turístico e provedor de 

informações para estudos.   

A pesca artesanal marinha encontra na Economia Ecológica o oikos acolhedor e as 

possibilidades de expressão de suas múltiplas funções. Tendo em vista que as pesquisas 

apontaram a insustentabilidade do modo de produção capitalista para a atividade pesqueira, 

seja na dimensão econômica, ecológica ou social. As múltiplas funções são assim, 

manifestações da eficiência energética e entrópica da pesca artesanal, principalmente quando 

comparadas com a pesca industrial ou ainda com a aquicultura.  

A tese estende sua contribuição para o referencial teórico e abordagens 

metodológicas no campo da Economia Ecológica e Multifuncionalidade intencionando 

inspirar novas pesquisas e investigações empíricas para alimentar e reconstruir o que aqui se 

entende como um começo.  
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