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Implicações teóricas e epistemológicas do reconhecimento da noção de 

multifuncionalidade da agricultura 
 
Introdução 
 
O conceito de multifuncionalidade da agricultura apareceu pela primeira vez na agenda 

internacional com a Declaração de Rio de Janeiro sobre o desenvolvimento sustentável 

(Conferência das Nações Unidas sobre meio Ambiente e Desenvolvimento, 1992), no Brasil, 

A multifuncionalidade pode ser definida como o “conjunto das contribuições da agricultura 

para um desenvolvimento econômico e social considerado na sua globalidade” (Laurent, 

1999)2. A partir da Eco 92, a multifuncionalidade foi caracterizada como o reconhecimento 

pela sociedade do interesse público de funções sociais, ambientais, econômicas ou culturais, 

não diretamente produtivas ou não mercantis, associadas à atividade agropecuária. Essa idéia 

indiretamente tem a ver com a de pluri-atividade (as outras atividades econômicas dos 

agricultores), mas são duas noções completamente distintas. Por outra parte, pela perspectiva 

global de preservação ou de manutenção da população ativa agrícola, dos recursos e 

territórios rurais, a multifuncionalidade remete para estratégias próximas daquelas levantadas 

pela preocupação do desenvolvimento sustentável, pois as duas noções são associadas e 

contemporâneas. 

O reconhecimento da noção de multifuncionalidade da agricultura pelas políticas públicas de 

países europeus, foi objeto de vários estudos e pesquisas. A política de multifuncionalidade na 

Europa caracteriza se pela remuneração aos agricultores; dos bens públicos ou das 

amenidades associados a sua atividade produtiva. A intrusão do tema da multifuncionalidade, 

empurrada pelas negociações comerciais internacionais na Organização Mundial do Comercio 

(OMC) e pelas políticas públicas, provocou um questionamento na profissão agrícola e uma 

certa renovação do enfoques, dos conceitos e agendas de investigação nos centros de pesquisa 

aplicada (FAO, 1999, 2000, Laurent, 1999, Cirad, 2002, Campanhola, 2003). Porém, esse 

interesse não foi limitado à Europa. A temática despertou novas investigações, nos Estados 

Unidos (Blandford et al. 2002), na Nova Zelândia (Campbell, 2004) e na América Latina 

(Cazella e Mattei, 2002; Maluf, 2002; Carneiro e Maluf, 2003, Bonnal et al, 2004).  

Como para qualquer noção ampla e abrangente, a abordagem da multifuncionalidade chama 

para um tratamento pluri-disciplinar, podendo mobilizar além da economia, a sociologia, a 

                                                           
2  como “o conjunto das funções devolutas aos agricultores, reconhecidas pela coletividade e podendo beneficiar da 
implementação de apoios públicos” (Laurent, 1999) 
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antropologia, as ciências políticas, a geografia e o direito. Nos limitamos aqui a considerações 

sobre conseqüências epistemológicas e metodológicas para a sociologia do desenvolvimento 

rural, num sentido amplo, incluindo a sociologia, a sócio-economia e a antropologia 

econômica.  

As principais questões sociais levantadas pelo tema têm a ver com a maneira de viver e de 

produzir no campo: o lugar da agricultura na sociedade, a relação cidade-campo, as novas 

formas da ruralidade, o manejo e uso social dos recursos naturais e das paisagens, o papel da 

cultura e da identidade associadas aos territórios e aos produtos rurais, etc. Esses temas já 

foram objeto de análises (Kinkle & Renting, 2000; Ploeg, 2001, Ploeg & Roep, 2000; 

Huylenbroek & Durand, 2003). Mas, precisamente, os trabalhos não mostram uma visão 

única e homogênea da multifuncionalidade, da sua conceituação e da sua abordagem, 

inclusive entre os diferentes países europeus. 

Um dos pontos menos comentados é o fato da noção de multifuncionalidade obrigar a levar 

em conta as prestações e relações econômicas que não pertencem ao campo do intercâmbio 

mercantil capitalista, mas relevam de outras categorias: patrimônio, identificação social e 

econômica, reciprocidade, redistribuição. A comunicação examina, a partir dos resultados de 

pesquisas comparativas entre países do Norte e do Sul, o interesse e a aplicabilidade de 

algumas dessas categorias. Esses elementos contribuem para qualificar melhor essas 

prestações que as definições negativas de “considerações não comerciais” ou “relações não 

mercantis”. 

 

A primeira parte examina a diversidade das abordagens conceituais da multifuncionalidade e 

as suas conseqüências em termos de pesquisa na Europa. Analisa os desdobramentos 

epistemológicos ligados a obrigação de tratar das considerações não comerciais da atividade 

agrícola. A segunda parte traz alguns elementos de ilustração dessa questão a partir de 

exemplos e resultados de pesquisas comparativas entre países da Europa e do Sul. Na terceira 

parte, discutimos os limites da proposta e apresentamos alguns ensinamentos teórico-

metodológicos e perspectivas para a agenda de pesquisa nas ciências sociais. 
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1. Diversidade da justificação e da abordagem da multifuncionalidade 
 

Primeiro, a multifuncionalidade da agricultura e dos espaços rurais não constitui um conceito 

estabilizado. Segundo, existe um efeito “boomerang” de retorno da idéia. Após as políticas de 

reconhecimento da multifuncionalidade nos países europeus, ligadas a uma reflexão científica 

anterior sobre o papel da agricultura na sociedade e sobre a in-sustentabilidade do modelo 

produtivista – mas que não usava o termo de multifuncionalidade - a comunidade científica 

passou a trabalhar sobre essa noção como instrumento ou estratégia de políticas públicas. 

Portanto, temos, às vezes, uma confusão entre definições da multifuncionalidade da 

agricultura como característica intrínseca da atividade agrícola, e outras, considerando a como 

estratégia ou modalidade de política de desenvolvimento.  

Sobre esses dois aspectos, o projeto de pesquisa europeu Multagri (Capitalisation of research 

results on the multifunctionality of agriculture and rural areas) consagrou um dos seus eixos 

de trabalho às diversas concepções da multifuncionalidade a partir da análise da literatura 

científica na Europa e no mundo. O projeto (2004) identifica oito abordagens diferentes, 

levando a oito Tipos de Pesquisa Conceitualmente Orientada (Concept Orientated Research 

Clusters). Cada tipo pode ser caracterizado por uma relativa homogeneidade quanto às 

questões científicas, os conceitos mobilizados, as correntes de pensamento, as disciplinas e as 

comunidades epistemológicas dos pesquisadores. Desses oito tipos de abordagens, quatro tem 

a ver com a concepção teórica da noção de multifuncionalidade e quatro são temas de 

pesquisa que decorrem da aplicação de políticas de reconhecimento da multifuncionalidade e 

do seu impacto. 
 

Concepções instrumentais ou conseqüências das políticas públicas 

Uma primeira consideração tem a ver com as práticas e estratégias dos agricultores em termos 

de câmbio técnico e de sistemas de produção: Em que medida, as políticas de 

multifunctionalidade levam os agricultores a adotar novas práticas e técnicas, novas decisões 

e conduzem os centros de pesquisa e desenvolvimento, a conceber novas metodologias de 

abordagem dos sistemas de produção? (Multagri WP1 Report , 2004)  

Uma segunda entrada tem a ver com os múltiplos usos do espaço rural e o planejamento 

regional. “Na Espanha e na Holanda, a multifuncionalidade é interpretada pelos 

formuladores de políticas, como um enfoque complementar para a modernização e a 

competitividade da agricultura, providenciando bases para redirecionar recursos para áreas 
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desfavorecidas, para fortalecer a diversificação das atividades econômicas ou para promover 

valores alternativos da produção agrícola como a proteção das paisagens” (Multagri, 2004). 

Certos pesquisadores analisam a multifuncionalidade como uma demanda social de outros 

setores para a agricultura: quais são os múltiplos papeis e funções da atividade agrícola, 

esperados ou desejados pela sociedade?  Como a agricultura poderia ser capaz de responder 

a essas expectativas? 

Um quarto tipo de enfoque examina os papeis da agricultura com relação às políticas 

públicas: refere-se a pesquisas sobre as funções da agricultura explicitamente reconhecidas 

nos textos oficiais que regulam as políticas publicas ou estuda qual é a consistência jurídica da 

promoção pública da multifuncionalidade (em particular na França) (Bodiguel, 2004). Outros 

analisam se a multifuncionalidade pode constituir um novo paradigma ou um novo roteiro 

para as políticas agrícolas e as legislações rurais (Multagri WP1 report, 2004). 

 

Concepções teóricas 
 

Primeiro, a multifuncionalidade é considerada como uma produção conjunta de comodidades 

(bens mercantis) e de bens públicos (Brindabran et al., 1999). Essa definição econômica, 

mesmo se parcial, é unanimemente reconhecida e constitui a definição chamada “positiva” da 

multifuncionalidade, deixando para debater se a produção de bens públicos pode, deve ser 

remunerada e como (OCDE, 2000, 2001). 
 

A segunda entrada considera os múltiplos impactos e contribuições da agricultura e dos 

espaços rurais para a sociedade, para as comunidades locais e para o meio ambiente. Trata-

se, por exemplo, dos impactos positivos ou negativos dos territórios rurais, das zonas 

arborizadas, dos ecossistemas cultivados para a paisagem, a renda rural, a qualidade de vida 

da sociedade. Essa concepção, importante para países do leste europeu como Polônia, 

examina as conseqüências da essência multifuncional da agricultura, está, portanto, associada 

à promoção de sistemas de produção diversificados e de atividades não agrícolas no meio 

rural (Ploeg, 2003).  

 

Uma terceira entrada conceptual analisa a multifuncionalidade como um caminho ou uma 

estratégia de promoção da agricultura sustentável e do desenvolvimento sustentável (SARD). 

A multifuncionalidade é definida como um conceito holístico, tratando das contribuições 
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específicas da agricultura para a sustentabilidade do desenvolvimento (por exemplo, pelo 

papel das cadeias de produtos alimentares, as capacidades de resposta às novas demandas da 

sociedade, a sua habilidade para promover competitividade econômica ou a sua importância 

para manter população rural em áreas marginalizadas). 

Na quarta abordagem, a multifuncionalidade designa as múltiplas prestações mercantis 

(commodities) e não mercantis (ex. manejo de recursos naturais, paisagens, preservação do 

estatuto e modo de vida e de produzir de indivíduos e de comunidades) da agricultura ou dos 

espaços geográficos assimilados a territórios rurais diferenciados e, a necessária interconexão 

entre essas duas categoriais de prestações. Os bens ou serviços “identitários” são definidos 

como “os estados, as coisas e os valores que a sociedade gostaria de produzir ou de 

reproduzir, como parte da herança capaz de assegurar a permanência de grupos sociais ou 

comunidades humanas diferenciados”. Essa abordagem nos parece essencial porque 

estabelece uma ruptura real com o esquema econômico neoclássico e com a concepção sócio - 

antropológica do intercâmbio dominante na academia. Entretanto, as noções de identidade e 

de bens “identitários”, não nos parecem suficientes para traduzir a importância e a essência 

das prestações econômicas e sociais que não relevam do intercâmbio; é precisamente essa 

questão e os seus desdobramentos epistemológicos que vamos discutir a seguir. 

A multifuncionalidade como relação entre prestações comerciais e não comerciais 

 

Uma primeira parte da resposta a essa questão pode ser encontrada nos trabalhos da pesquisa 

coletiva Inra-Cirad « Multifuncionalidade da agricultura como relação entre funções 

mercantis e não mercantis” (Barthelemy et al, 2003, 2004) que assina com o nome coletivo 

“grupo Polanyi” em homenagem ao Karl Polanyi. Para o Grupo Polanyi, o reconhecimento da 

multifuncionalidade da agricultura pelas políticas públicas3 introduz uma dimensão não 

comercial em negociações e em debates que, aparentemente, apenas tinham a ver com a esfera 

do intercâmbio mercantil. Nas instâncias políticas internacionais a agricultura é definida de 

maneira finalista, por uma lista de produtos que resultam da atividade agropecuária. Os 

economistas defendem, geralmente que as considerações não comerciais sejam analisadas 

como o resultado de falhas do mercado,  que poderiam encontrar soluções na criação de novos 

                                                           
3 Os debates mundiais sobre a multifuncionalidade da agricultura apareceram depois da contestação na OMC das 
modalidades da intervenção pública no marco das negociações sobre a liberalização do mercado dos produtos agrícolas. A 
mobilização da noção de multifuncionalidade expressa o reconhecimento do fato que a agricultura vai alem do simples 
fornecimento de bens mercantis. Ela assegura também outras funções de interesse da sociedade: logo o reconhecimento, a 
valoração e a retribuição dessas funções associadas à produção agrícola estão no coração do debate. 
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mercados apropriados (tipo os mercados de direitos, de produção de CO2, por exemplo) ou 

por meio da produção de bens públicos. 

O grupo acha que o pressuposto da continuidade entre bens privados e públicos (ou melhor, 

dito entre o nível das preferências individuais e aquele das preferências coletivas) está sendo 

contrariado por muitas evidências empíricas e pelos trabalhos da antropologia, da sociologia e 

da economia institucional. O desenvolvimento do mercado de intercâmbio está sendo 

inevitavelmente associado à destruição de estruturas de reciprocidade e de identidade. De 

fato, os parceiros do mercado de intercâmbio são selecionados pela confrontação entre oferta 

e demanda e não por pertencer a um coletivo humano ou a uma comunidade social. Com essa 

preeminência dada à concorrência e à acumulação dos lucros, e em ausência de estabilidade 

econômica e social, a dimensão das prestações não comerciais da produção agrícola é, 

precisamente, de contribuir para restaurar as identidades e as relações de reciprocidade (em 

torno de comunidades humanas, do manejo de recursos comuns, de territórios culturais, de 

laços entre gerações) (Groupe Polanyi, 2005). Trata-se, portanto, de separar as duas 

racionalidades econômicas: tanto a economia de intercâmbio como a economia de 

reciprocidade e identidade tem o seu lugar na atividade agrícola, em complementaridade ou 

em oposição: o desenvolvimento de uma lógica limitando o da outra. Cada um desses 

princípios econômicos tem as suas bases sociais: por um lado, a organização do mercado de 

intercâmbio e os sistemas de preços, por outro lado, as organizações identitárias e as relações 

de reciprocidade ou de redistribuição. As contradições entre essas duas tendências levam a um 

movimento perpetuo e dinâmico, uma tentando se impor à outra. Por mais significantes que 

sejam as mudanças recentes e a extensão da economia de livre câmbio, essas duas lógicas 

sempre co-existem, assim como as estruturas que as promovem. Portanto, a tarefa do político, 

aqui das políticas de multifuncionalide, é de administrar e controlar os conflitos entre as duas 

lógicas, e não de tentar reduzir uma dimensão na outra. 

 

Mercantil/não mercantil, uma leitura complementar: intercâmbio e reciprocidade. 

 

Precisamente, a oposição entre mercantil e não mercantil parece dever ser superada para 

poder identificar as inteirações entre os dois pólos que representam. Podemos, portanto, 

explicitar e prolongar a proposta do projeto Multagri com duas considerações.  

 

Primeiro não se trata apenas de opor um mercado de commodities de um lado a uma produção 

de bens identitários associados a funções não mercantis, do outro (Barthélémy e Nieddu, 
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2003). Em realidade esses dois pólos correspondem: i) a uma integração econômica pelo 

mercado de intercâmbio capitalista de um lado; ii) a uma integração econômica produzida por 

valores e relações de identidade cultural, territorial, social, mas também, econômica, do outro 

lado : as relações de reciprocidade e de redistribuição4.  

Por exemplo, temos hoje, políticas nacionais e comunitárias na Europa que respondem aos 

princípios econômicos de reciprocidade e de redistribuição. O Regulamento de 

Desenvolvimento Rural é um programa comunitário de redistribuição, os Contrats 

Territoriaux d’Exploitation ou Contrats d’Agriculture Durable na França, também. Os 

programas de assistência social e medica são políticas nacionais de reciprocidade 

generalizada. O Brasil dispõe, com a Lei de Renda Mínima de Cidadania, embora não seja 

ainda aplicada, da legislação mais avançada no mundo em matéria de política de 

reciprocidade generalizada. Ao contrário do que se fala, a política de reforma agrária 

brasileira não é um exemplo de política de redistribuição, pois as terras privadas distribuídas, 

são antes, bem remuneradas aos ex-proprietários, muitas vezes, acima do próprio valor do 

mercado de intercâmbio. 

Portanto, políticas de multifuncionalidade obrigam a levar em conta essa inevitável e 

necessária conexão entre relações de intercâmbio mercantil e relações econômicas « não 

mercantis » : seja a redistribuição de fundos públicos na escala nacional ou internacional, seja 

o manejo compartilhado de recursos naturais e de paisagens na escala regional ou territorial, 

assegurados gratuitamente por agricultores. Essas prestações existem ainda na maioria das 

sociedades rurais do planeta e dependem, de relações de reciprocidade entre agricultores e 

entre eles e as outras categorias sócio-profissionais. 

Segundo, essa conexão entre os dois princípios econômicos é dialética: não se trata apenas de 

oposição, mas de coabitação com uma certa complementaridade “contraditória”. Por exemplo, 

os produtos agropecuários certificados (origem, qualidade especifica ou com um processo 

específico) associam, ao mesmo tempo, formas de comercialização em mercados de 

proximidade e de reciprocidade (mercados locais, feiras, venda direita) e no mercado de 

intercâmbio capitalista (supermercados). Por outra parte, mesmo no mercado capitalista, 

consegue-se assim reduzir o efeito de concorrência por meio desse processo de qualificação - 

certificação, o qual está fundado em atributos de identidade (origem, estatuto do produtor, 

território, qualidade, garantia do processo) e de reciprocidade (relação humana com o 
                                                           
4 Nos trabalhos do Grupo Polanyi, multidisciplinar, utilizamos a noção de processos de identificação econômica e social. 
Pessoalmente prefiro usar as categorias de Polanyi, bem conhecidas, inclusive dos economistas, para descrever, inclusive nas 
sociedades contemporâneas, os processos econômicos de alocação de recursos, que não relevam do intercâmbio mercantil, 
mas que são regulados pela redistribuição e pela reciprocidade.  
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consumidor, compartilhamento de valores e de saber fazer, reputação e dignidade). Essas 

relações de reciprocidade existem entre pares,  produtores da mesma categoria, mas, também 

entre intermediários (courtiers) e comerciantes. Temos o mesmo tipo de sistema misto de 

intercâmbio e de reciprocidade - redistribuição, com as políticas de quota de leite ou de 

direitos de produção : os produtores compartilham e se redistribuem segundo regras de 

reciprocidade (critérios de justiça ou de equidade), uma parte do mercado comunitário 

“regido”, teoricamente pelas regras do intercambio capitalista.  

 

Não se trata, apenas de bens (commodities, bens identitários, bens públicos) mais da questão 

das relações que produzem, geram uma integração econômica (no sentido substantivo de 

Polanyi) ou no sentido de Hervieu (2002, 2004), quando fala da integração econômica 

territorial, a partir de prestações, de práticas e de valores “não mercantis” ou que não relevam 

do intercâmbio mercantil. 

 

2. Exemplos de intercâmbio mercantil vs prestações não mercantis, no mundo. 

 
Para ilustrar esse debate, apresento alguns exemplos internacionais, a partir dos resultados dos 

trabalhos do grupo Polanyi (2004). Os exemplos brasileiros provem das minhas pesquisas no 

Nordeste (Sabourin, 2000; 2003, 2004).   

 

Nos países da União Européia (UE), a forma contratual proposta pelas medidas agro-

ambientais ou pelos CTE na França poderia aparecer como um enfoque mercantil os 

agricultores sendo remunerados pelos serviços novos. Em realidade as regras e os montantes 

pagos dependem da construção de acordos coletivos entre todos os atores envolvidos no 

programa e não do mercado de intercâmbio. Existem negociações entre agricultores 

prestadores de serviços, o Estado e várias associações que representam a sociedade. Essa 

negociação não segue as leis do mercado, os valores dos serviços são construídos 

coletivamente, fazendo referência, não apenas aos custos de produção, mas a valores locais; 

portanto não resultam de um confronto livre entre oferta e demanda. 

O estudo jurídico da multifuncionalidade não mostra a oposição entre uma ordem normativa 

assegurando a livre concorrência por um lado e uma ordem normativa protegendo valores de 

solidariedade (inclusive entre gerações) por outro. As regras jurídicas organizando a 

multifuncionalidade, na sua forma inicial atual, conformam um conjunto híbrido associando 
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considerações comerciais, instrumentos de mercado assim como a defesa de valores de 

interesse geral: preservação do meio ambiente e da paisagem, manutenção do tecido social 

rural por meio de atividades diversificadas (agro-eco turismo, produtos territoriais, etc).  
 

Nos territórios periféricos dos estados europeus, as ilhas do ultramar, não se aplicam as 

mediadas de multifuncionalidade, mas prevalece a extensão do antigo modelo de 

desenvolvimento agrícola produtivista, herdado do processo de continuidade territorial com 

relação à metrópole. Portanto, verificam se tensões por conta do descompasso entre políticas 

agrícolas fundadas na integração ao mercado de intercâmbio e a realidade dos sistemas de 

atividades diversificados, baseados no manejo compartilhado e não mercantil, quando não 

gratuito, de recursos comuns: terra, floresta, trabalho, etc 

 

O caso de Mayotte, pequena ilha francesa do Oceano índico (370 km2) é exemplar dos 

impasses desse confronto.  

A atividade agrícola continua sendo uma componente de sistemas de atividades complexos, 

implementados por grupos sociais e familiares mais ou menos extensos. A atribuição das 

áreas cultiváveis, num contexto de recursos fundiários raros, releva de processos coletivos de 

redistribuição e de reciprocidade que, por parte, não relevam do direto comum, mas do 

direito costumeiro. A atividade agropecuária é realizada de maneira individual ou pelo 

grupo familiar restrito, mas o produto é redistribuído no seio do grupo familiar extenso e na 

comunidade local, por meio de dádivas cotidianas ou semanais aos próximos ou em festas 

religiosas e cerimoniais. Apenas uma pequena parte da produção é objeto de intercâmbios 

mercantis. A maior parte assegura a manutenção de redes de solidariedade local que vem 

complementar o manejo do risco econômico e social num contexto de transição para o 

mercado capitalista e de privatização da terra pelas políticas públicas (Barthélémy et al, 

2004). 

Nesse sentido, a agricultura de Mayotte é, fundamentalmente multifuncional, e nesses 

processos de reprodução comunitários, as dimensões simbólicas e identitárias das transações e 

prestações são centrais.  

Hoje, uma minoria de agricultores que controla os postos chaves de um sindicalismo 

profissional emergente, reivindica de maneira oportunista uma profissionalização da 

atividade, apoiado por 30 anos de intervenção pública, orientada pelo melhoramento das 

performances técnicas e comerciais. Mas o fracasso repetido para inserir a agricultura 

Mahoré no mercado capitalista mostra o descompasso dessa proposta com as regras de 
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funcionamento da sociedade local. Essa constatação remete, portanto, para uma renovação da 

ação pública acordando mais atenção à complexidade dos sistemas de atividade e de valores e 

mais espaço aos dispositivos e as entidades que as regulam e estruturam a sociedade Mahoré. 

 

A diferença de Mayotte, a Nova Caledônia foi marcada por uma colonização européia de 

povoamento. Na província Norte a estrutura da produção agropecuária é, portanto, marcada 

por uma diferenciação herdada da segregação e da apartheid colonial. Ela se manifesta pela 

permanência de uma agricultura Kanak pouco inserida nos circuitos comerciais organizados 

pelos poderes públicos e uma agricultura de origem européia amplamente apoiada para 

abastecer o mercado urbano. Na agricultura Kanak, a dimensão não mercantil existe tanto ao 

nível dos sistemas de produção (atribuição da terra e manejo coletivo da floresta) como de 

redistribuição. Esses últimos são marcados por valores simbólicos fortes, como dádivas 

mútuas de inhames cerimoniais ou a reciprocidade na dádiva entre produtos do mar e da 

montanha. A expressão não mercantil da agricultura européia é ligada a diversas formas de 

apoio público: quota por cadeia, preços garantidos, subsídios. Porém, nos dois casos, a 

atividade agrícola depende de uma combinação estreita entre  intercâmbio mercantil (venda 

de produtos a intermediários, trabalho assalariado) e prestações não mercantis: redes de 

solidariedade, reciprocidade inter familiar, promoção de festas em torno de produtos agrícolas 

identitários, venda direta e mercados de proximidade).  
 

No Senegal, no sul da Casamance, o sistema de produção Diola, baseado no cultivo do 

amendoim apóia-se sobre dinâmicas identitárias coletivas (grupos de trabalho dos jovens para 

o cultivo do arroz destinado ao autoconsumo a as dádivas ou a redistribuição local). A 

degradação dos preços do amendoim ligada à aplicação de um programa de ajustamento 

estrutural levou a repor uma carga insuportável sobre a produção alimentar, em particular o 

arroz, provocando a sua desestruturação (esgotamento do solo, quebra de diques) e 

ameaçando a sobrevivência da população Diola (Mercoiret et al, 2004). Em reação, assista-se 

a uma revitalização das funções que não relevam do intercâmbio mercantil (para concertar e 

manter os arrozais) por meio do trabalho assalariado dos grupos de trabalho de jovens, 

principal força de produção dessa sociedade. Mas dessa vez, eles saem para lavrar fora das 

suas comunidades, a procura de recursos monetários e continuam trabalhando como 

antigamente, com contrapartida em alimentos, na sua própria comunidade. Neste caso, as 

práticas de intercâmbio mercantil e de redistribuição e reciprocidade local se auto-substituem 

segundo as fases e as oportunidades de sobrevivência para as comunidades Diola. 
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No Nordeste semi-árido do Brasil, os sistemas da agricultura familiar - mesmo se 

historicamente integrados a mercados internacionais ou locais – estão sendo ameaçados pela 

variabilidade climática e econômica. Frente a esses riscos, inovações institucionais visando a 

criar ou a manejar recursos comuns, estão sendo implementadas de maneira coletiva pelos 

agricultores. Trata-se de redes de bancos de sementes entre produtores, de apropriação e 

gestão de reservatórios de água coletivos e de manejo de pastagens comuns na caatinga. 

Esses dispositivos de apropriação, de redistribuição ou de repartição coletiva de meios de 

produção são necessários para uma produção individual ou familiar. Porém, funcionam a 

partir de relações não mercantis, geralmente na base da ajuda mutua, de regras de 

reciprocidade ou de redistribuição. Por outra parte, esses dispositivos institucionais asseguram 

também funções sociais, econômicas e ambientais de interesse comum ou público : segurança 

alimentar preservação de recursos naturais (água, floresta), da biodiversidade (sementes, 

caatinga) e das paisagens. Tais dispositivos permitem a alocação coletiva de meios de 

produção por transações não mercantis, mesmo se a produção realiza-se de maneira individual 

ou familiar e em parte para uma venda no mercado regional ou nacional. A manutenção 

dessas relações econômicas e sociais de reciprocidade e de redistribuição contribui também 

para produzir e reproduzir valores humanos e identitários (Sabourin, 2005), tanto do ponto de 

vista mercantil (qualificação de produtos identitários: queijo e bode agro-ecológico, 

hortaliças, feijão verde) como do ponto de vista dos laços sociais (venda direta e feiras agro-

ecologicas locais), da equidade (crédito mutuo com fundos rotativos) e da responsabilidade: 

preservação e gestão de recursos naturais comuns e segurança alimentar, saúde e água.  

 

Uma política original fundada na multifuncionalidade da agricultura consistiria em garantir 

um reconhecimento jurídico e público, assim como um mínimo de apoio a esses dispositivos 

coletivos dos agricultores familiares do semi-árido (Sabourin, 2003). Um apoio público 

asseguraria, com recursos modestos, três benefícios públicos essenciais para essas 

comunidades e para o país: 

 

- Ajudaria a manter uma produção agropecuária familiar local de qualidade, a partir dos 

próprios dispositivos de apoio dos agricultores; 

- Contribuiria para manter ou perenizar dispositivos coletivos ou institucionais que 

asseguram, gratuitamente, funções sociais e ambientais associadas a produção agrícola, mas 
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também funções econômicas : segurança alimentar, abastecimento de água,  manutenção de 

uma população ativa e de uma renda no meio rural; 

- Por fim, ajudaria a manter a reprodução dos valores humanos de confiança, responsabilidade 

e equidade, gerados pelas relações e estruturas de reciprocidade associadas a produção. 

 

Tal alternativa de política pública poderia ser estendida ou aplicada aos outros exemplos de 

praticas camponesas não mercantis e multifuncionais dos agricultores evocadas 

anteriormente, inclusive na Europa, onde seria, talvez uma modalidade mais justa e mais fácil 

de justificar e reproduzir que o pagamento individual do agricultor por serviços ambientais, 

que ele, geralmente, já vinha assegurando antes, de maneira gratuita, ou no interesse da sua 

produção agrícola ou da manutenção do seu patrimônio familiar (manutenção das cercas 

vivas, das áreas de beira rio e dos bosques, uso reduzido de pesticidas e adubos químicos, etc) 

(Sabourin e Coudel, 2004).  

 

Por outra parte, este tipo de política de multifuncionalidade tem a vantagem de ser aplicável 

também pelos países em desenvolvimento que não dispõem de recursos públicos para 

remunerar essas funções ao nível de cada agricultor. Pois até hoje, as políticas públicas 

elaboradas a partir da noção de multifuncionalidade da agricultura, foram essencialmente 

promovidas por países da Europa para defendes os seus interesses.  

 

3. Ensinamentos, limites e perspectivas. 
 

Ora bem, a multifuncionalidade da agricultura não é apenas uma oportunidade de esclarecer a 

existência, atrás das práticas e prestações dos agricultores no mundo todo, de outros valores 

que o valor de intercâmbio ou de outro princípio econômico alem do intercâmbio. Entretanto, 

defender essa postura não deve nos poupar de examinar os seus limites no contexto atual, 

assim como de discutir as vantagens e fraquezas da noção de multifuncionalidade de uma 

maneira geral. 

 

Os trunfos da noção de multifuncionalidade 

 

No projeto Multagri (2005), identificamos três elementos favoráveis para o desenvolvimento 

da noção de multifuncionalidade. 
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- Primeiro, essa idéia enfatiza a relevância da contribuição da agricultura para a evolução das 

demandas da sociedade com relação à produção de alimentos e ao desenvolvimento dos 

espaços rurais. Na Europa, os agricultores nunca foram tão pouco numerosos (Hervieu, 2004) 

e a sua contribuição para a sociedade nunca foi objeto de tantos debates e desafios (poluição 

das águas, hormônios, vaca louca, transgênicos, pesticidas, etc). Na América Latina, trata-se 

do debate sobre a nova ruralidade, a relação campo-cidade, a crise do modelo do mono 

produtivismo exportador, a ênfase na especificidade dos produtos e dos territórios. 

 

- Segundo, a noção de multifuncionalidade remete para o reconhecimento das capacidades da 

agricultura camponesa e familiar em contribuir para essas novas demandas da sociedade, 

precisamente porque ela guardou características que permitem esperar melhorias na qualidade 

da vida, dos produtos e da preservação dos recursos naturais comuns do planeta, no Norte 

como no Sul (Losch, 2004). 

 

- Terceiro, a noção de multifuncionalidade facilita novas pontes entre diferentes comunidades 

epistemológicas interessadas pela agricultura e pelo desenvolvimento rural, cruzando as 

abordagens disciplinares. 

 

Agregaria ainda dois argumentos a favor da noção de multifuncionalidade : 

 

Primeiro a idéia de multifuncionalidade fortalece o reconhecimento e a importância da 

diversidade das identidades rurais e não apenas entre os produtores, mas com e entre os outros 

usuários e habitantes do espaço rural. Abre uma janela de curiosidade, um espaço de 

tolerância e de respeito da identidade e dos interesses do outro, muito saudável num período 

de valorização da competição e do individualismo. Em particular, isto confirma a entrada de 

novos atores no campo do rural e do agrícola. Os consumidores, os usuários ocasionais, os 

urbanos, por meio dos fóruns ou das organizações da sociedade civil, por meio da política 

territorial e das políticas públicas de meio ambiente, vêm impondo sua voz, suas demandas e 

o seu voto nos assuntos antes reservados às políticas agrícolas e de arrumação do território.  

De certo modo, além dos temas da defesa do patrimônio natural e da qualidade dos produtos, 

os consumidores podem se tornar novos aliados dos agricultores quando defendem a 

manutenção de diversas atividades e funções associadas a produção agropecuárias e ainda 

mais, se justificam para isso, a alocação de recursos públicos. 
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Segundo, e prolongando o ponto anterior, a consideração da relação dialética e contraditória 

entre princípios de intercâmbio e princípios de reciprocidade/redistribuição, é essencial do 

ponto de vista epistemológico. 

De fato, essa posição, que detalharemos na frente, marca uma alternativa paradigmática real, 

com relação a universalidade do modelo econômico ou sócio-antropológico do intercâmbio, 

nunca contestado seriamente desde Adam Smith (1805), a não ser, precisamente por Mauss, 

Polanyi e Temple.  

Por outra parte, oferece uma base de reflexão tanto para a pesquisa, tanto como para políticas 

públicas, em particular para pensar a sustentabilidade de um desenvolvimento que seja 

realmente humano, quer dizer dando prioridade aos valores humanos mais reconhecidos pelas 

diversas sociedades.  

 

Limitações conceptuais da noção de multifuncionalidade 

 

Não examinamos aqui as críticas formuladas ao uso da multifuncionalidade nas negociações 

comerciais internacionais, ou nas políticas públicas, mas do ponto de vista teórico e 

conceitual. No projeto Multagri (2005), foram identificadas várias fraquezas: 

 

- Trata-se de uma noção que, até hoje, interessa apenas as comunidades de pesquisadores e de 

formuladores de políticas agrícolas internacionais; 

- Cientificamente, o conceito ainda não está suficientemente embasado empiricamente, não 

existem muitos trabalhos teóricos ou modelos para caracterizar e ajudar a manejar outras 

funções que a produção, na atividade agrícola; 

- O campo da multifuncionalidade está ainda dominado, do ponto de vista disciplinar e teórico 

pela economia e pelos instrumentos e modelos econômicos mobilizados nas negociações de 

orientação das políticas da OMC e da Comunidade Européia; 

- Existe ainda uma ampla ambivalência quanto a uma concepção básica das múltiplas funções 

da agricultura. Será que ela pode ser concebida como mono-funcional (produção primaria, 

produção secundária, produção de matérias primas para agroindústria com efeitos colaterais 

negativos ou positivos)? ou será que a agricultura exerce varias funções por conta dos seus 

múltiplos efeitos (co-produzidos)? Será que essa múltipla funcionalidade é independente de 

que funções são definidas e como são realizadas, por exemplo, segundo uma perspectiva 

avaliativa ou normativa, como no caso da agricultura sustentável e do desenvolvimento rural? 
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- Existe também uma relação ambivalente entre a noção de multifuncionalidade e os conceitos 

de agricultura sustentável e de desenvolvimento rural (SARD), porque esses dois últimos têm 

uma postura avaliativa com relação às funções desejadas pela sociedade e como deveriam ser 

asseguradas. Quanto a multifuncionalidade, ela corresponde mais à um conceito normativo: 

pois assumir que a agricultura deve ser multifuncional não diz nada sobre como uma certa 

combinação de diferentes funções pode acontecer em determinado lugar e momento. 
 

Podemos acrescentar dois limites importantes a essa lista: 

 

Primeiro e por essência, a abordagem da agricultura e da sociedade rural pela entrada da 

multifuncionalidade leva a privilegiar um enfoque funcionalista. Ora, os exemplos citados nos 

casos de Mayotte, Nova Caledônia ou Senegal, associam sempre as prestações não mercantis 

a valores e práticas simbólicas e cerimoniais, e elas ainda existem na Europa ou no Nordeste 

do Brasil. Portanto é difícil separar o produto, o efeito (a função) dos valores que, em 

realidade, asseguram a sua reprodução e institucionalização na sociedade rural local. Faço 

aqui referência à tese de Temple (1998) sobre a produção de valores humanos pelas estruturas 

e relações de reciprocidade (Sabourin, 2005). Por isto, é importante aproveitar a entrada da 

multifuncionalidade para analisar de maneira mais rigorosa a contribuição de categorias 

explicativas mais adaptadas que “mercantil ou não mercantil”, como as de intercâmbio, 

reciprocidade e redistribuição propostas por Mauss e Polanyi. 

 

Segundo, a relação entre multifuncionalidade e agricultura sustentável ou desenvolvimento 

sustentável é inevitável e já foi feita. Porém, não devemos nos enganar sobre uma nova 

roupagem da já usada proposta de desenvolvimento sustentável. O recente livro de José Eli da 

Veiga (2005) sobre a sustentabilidade do desenvolvimento lembra utilmente as contribuições 

de Celso Furtado (1974) sobre o mito do desenvolvimento econômico e de Georgescu-Roegen 

(1995) e do deu discípulo Daly (1997) sobre os limites do crescimento econômico. A única 

sustentabilidade possível para a humanidade, é melhor compartilhar os recursos existentes e 

finitos. Se o reconhecimento da multifuncionalidade da agricultura pode contribuir para 

reduzir consumos e gastos inúteis, para manter uma atividade rural mais doméstica, menos 

predadora (livelihood economics & rural households de Polanyi, 1977) e ainda abrir um 

campo de debate ao nível do conjunto da sociedade sobre esses temas, já terá tido um papel 

positivo. 
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Conseqüências para a pesquisa e o desenvolvimento 

 

A questão da multifuncionalidade, tanto nos países do Norte como do Sul, remete 

essencialmente pela procura de alternativas às crises do modelo de agricultura produtivista 

(Bonnal et al, 2004). Esse modelo entrou em crise por ser destruidor de recursos naturais não 

facilmente renováveis, consumidor de insumos produzidos a partir de recursos fosseis finitos 

(carvão, petróleo, gás), excludente em mão de obra e atrelado ao mercado de intercâmbio 

capitalista, ele mesmo acelerador de diferenciação econômica e de exclusão social. 

 

Para os países europeus, de acordo com as conclusões e recomendações do relatório do 

projeto Multagri (2005), o conceito de multifuncionalidade autoriza ou remete para três linhas 

de pesquisa:  

 

a) estudos de campo empíricos a partir das práticas: que funções a agricultura pode ter ou 

deveria assumir de acordo com os diferentes atores envolvidos? o que é de fato, co-produzido 

e como ? o que poderia ser combinado melhor e planejado ? 

 

b) uma avaliação ou um diagnóstico dessas práticas multifuncionais em termos de estratégia 

de agricultura sustentável e de desenvolvimento rural; 

 

c) contribuir para a elaboração de políticas que estimulem o desenvolvimento de práticas 

multifuncionais desejadas, baseando se em teorias empiricamente verificadas sobre a 

multifuncionalidade e sobre uma avaliação das práticas atuais (que funções, em que lugar e 

em que escala?).  

 

Basicamente, tais propostas, mesmo se úteis de um ponto de vista científico e técnico, 

remetem para estratégias e políticas de agricultura e de desenvolvimento sustentável, e ainda, 

focalizadas na especificidade das situações das agriculturas européias. A concepção da 

multifuncionalidade como alternativa de preservação ou de proteção das agriculturas 

européias, além de ambígua (Perraud, 2003) não apresenta muitos desdobramentos ou 

desafios novos para os países em desenvolvimento, a não ser para sua crítica. Portanto, poder-

se-ia pensar em aprofundar, pelo menos três temáticas prioritárias para as agriculturas do Sul. 
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A primeira tem a ver com a questão do reconhecimento implícito da multifuncionalidade da 

agricultura por meio de políticas sociais ou produtivas nos países em desenvolvimento: por 

exemplo, as políticas de desenvolvimento territorial, os programas de manejo de recursos 

naturais coletivos, os programas participativos ou de co-gestão da certificação ambiental 

(Proambiente no Brasil) ou da qualidade de produtos da agricultura camponesa e familiar 

(Ecovida, Agreco no sul do Brasil).  

 

A segunda seria a questão da realização de funções sociais, econômicas, ambientais, ligadas a 

produção, por dispositivos coletivos de agricultores por meio da ajuda mutua ou da gestão 

compartilhada de recursos comuns. Uma outra vertente seria avaliar (para ver como apoiar) as 

iniciativas coletivas locais de produção de bens públicos pelos grupos e agricultores: 

inovação, referências técnicas, saberes, preservação dos recursos naturais, da biodiversidade 

ou das paisagens (Sabourin, 2003). 

 

A terceira remete para a investigação de conceitos e noções que permitam ir além das 

categorias mercantis e não mercantis. Recentemente, a economia plural e solidária re-

descobre, no coração das sociedades industriais e pos industriais os três princípios de Polanyi 

(intercâmbio, reciprocidade e redistribuição). Propõe uma hibridação dos recursos 

econômicos de natureza diferente, podendo corresponder à economia mercantil (intercâmbio), 

à economia pública (redistribuição) e à economia não monetária ou gratuita (reciprocidade) 

(Eme et al, 1996; Laville, 1994). Esse enfoque fortalece a tese de uma relação de oposição e 

de complementaridade entre os princípios de intercâmbio e de reciprocidade, já que foi 

demonstrado por Lévi-Strauss (1947) e por Temple (1998), que a redistribuição constitui uma 

forma de reciprocidade centralizada.  

Temple (2004) propõe considerar a reciprocidade como o redobramento de uma ação ou de 

uma prestação. Distingue, assim, o intercâmbio da reciprocidade: A operação de intercâmbio 

corresponde à uma permutação de objetos, enquanto a estrutura de reciprocidade constitui 

uma relação reversível entre sujeitos». 

 

Algumas dificuldades conceptuais entre essas categorias 

 

De fato, precisa justificar esse deslocamento da relação entre mercantil/não-mercantil para a 

relação entre as categorias do intercâmbio e da reciprocidade. 
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A primeira razão é lógica, pois a definição negativa do mercantil não oferece nenhuma 

alternativa para nos extrair do pensamento único em matéria de economia política. Apenas 

ajuda, e ainda pouco, para explicar que todas as transações econômicas não correspondem ao 

modelo único do mercado “auto-regulador”. Mas para os economistas o não mercantil é o que 

ainda não foi objeto de mercado, como mostram as propostas de acoplamento de produções, 

as noções de externalidades e amenidades, e a pretensão cínica de que mercados de direitos 

(de poluição ou de emissão de CO2), possam contribuir para resolver a degradação ambiental.  

 

A segunda razão é histórica e antropológica, já que Polanyi (1944) e os seus colegas (1975), 

mas também, Bohannan e Dalton (1965), Good (1973) têm demonstrado que existiam, em 

particular na África, mercados pré-capitalistas, que não respondiam ao princípio do 

intercâmbio. Ainda existem hoje mercados dominados pelo princípio econômico de 

reciprocidade. Temple (2004) fala de mercados de reciprocidade e dá vários exemplos na 

África e nos Andes. Verificamos a existência de sistemas mistos, associando intercâmbio e 

reciprocidade nos mercados de proximidade da Nova Caledônia (Sabourin et al, 2002). Seria, 

portanto, incorreto qualificar todas as formas de alocação de recursos que não relevam do 

intercâmbio mercantil capitalista, de não mercantis. 

O intercâmbio mercantil caracteriza-se pela procura de uma igualdade nas prestações, uma 

simetria, assegurada pelo valor monetário (fundado na relação entre oferta e demanda, para 

valores materiais e valores de uso). Os mercados de reciprocidade ou mistos funcionam com 

outras equivalências: medidas de volume, equivalências específicas entre produtos específicos 

ou moedas rituais e cerimoniais (i. e., a moeda costumeira Kanak na Nova Caledônia). 
 

Terceiro, além do caso dos mercados de reciprocidade nas sociedades agrárias, existem 

prestações mercantis realizadas no marco de práticas comerciais regidas por regras de 

reciprocidade, inclusive na indústria ou nas relações internacionais. É o caso dos preços 

compensatórios Norte-Sul ou entre os países da zona de Acordos Comerciais Preferenciais e a 

União Européia, ou ainda dos sistemas de quotas e de “direitos de produção”, a nível nacional 

ou internacional, regulados pelo GATT ou pela OMC (Barthélémy, 1999). Essas preferências 

comunitárias ou formas de compensação e de proteção correspondem a uma limitação do 

princípio da livre concorrência e são sempre justificados por valores humanos universais: 

justiça, equidade ou amizade entre povos. Quer dizer que quando se pretende priorizar os 

valores humanos, até ao nível geopolítico ou ao nível do comércio industrial internacional, 

tem que contornar ou negar as regras do intercâmbio e propor normas de reciprocidade. 
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Quarto, da mesma maneira, existem dádivas que implicam prestações monetárias que não 

relevam do mercado de intercâmbio (doações ou heranças, por exemplo) (Faugères, 2000, 

Testart, 2001). Portanto, a noção de economia monetária utilizada pelos trabalhos sobre 

economia solidária, não ajuda tampouco a explicitar as diferenças entre prestações mercantis 

ou não mercantis. 
 

Finalmente, a não ser o já mencionado caráter prático das categorias “mercantil e não 

mercantil” como passarelas entre disciplinas das ciências sociais, essa dicotomia apresenta 

serias limitações, pois não funciona ou não explica nada de essencial. 

O grupo Polanyi na França (2005), precisamente porque reúne agrônomos, economistas, 

sociólogos e antropólogos, usa no lugar da noção de reciprocidade aquela de identificação 

social e econômica. De fato, essa noção mobiliza a questão da identidade no sentido dos 

valores de identidade coletiva ou de sociabilidade. Mas, na realidade, esses valores sociais 

não são inerentes ou dados aos indivíduos ou aos grupos sociais, como o supõem as teses da 

inserção do econômico no social (ou dos mercados nas relações sociais). Esses valores 

humanos devem ser produzidos, construídos socialmente, precisamente pelas estruturas de 

reciprocidade. 

 

A diferença entre a análise de Polanyi e aquela do princípio econômico de reciprocidade 

proposta por Temple, reside na origem dos valores humanos ou éticos que orientam as 

prestações. Polanyi e certos autores como North (1977) e Ostrom (1994) inserem os valores 

éticos no domínio da competência privada5, ou nos fatos culturais que não tem nada a ver - ou 

muito pouco - com a economia. Para Temple as estruturas de reciprocidade são estruturas 

econômicas. 

 

De fato, nas sociedades rurais de hoje, a diferença das sociedades humanas das origens, 

encontramos situações mistas, na medida em que, muitas vezes, o sistema do intercâmbio tem 

sido imposto progressivamente, chegando a sobrepor-se e a ocultar ou a paralisar as práticas 

de reciprocidade. Isto dificulta bastante o trabalho de análise. Por exemplo, as formas de 

reciprocidade bilateral ou simétrica são geralmente interpretadas como intercâmbios 

                                                           
5 Os valores humanos não são culturalmente dados à um grupo, nem específicos de cada indivíduo, como a bondade,  ou os 
cabelos ruivos, são produzidos e reproduzidos por meio de relações de produção, de trabalho, de ação entre pares:  a tal 
“praxis interpares”.  
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recíprocos ou trocas mútuas. As normas de reciprocidade ternária entre gerações são 

assimiladas aos interesses dos doadores (o seguro de vida das sociedades tradicionais). As 

formas de redistribuição pelo Estado (previdência social e aposentadoria) são interpretadas 

apenas pelo seu lado monetário como compensações, ganhos sociais ou complemento de 

salário, enquanto constituem as mais importantes, e talvez, as últimas, formas de 

reciprocidade centralizada generalizada nas nossas sociedades modernas.  

Além das confusões de conceitos e vocabulários entre disciplinas, existem confusões herdadas 

ou impostas pelo poder da academia (cf Lévi-Strauss sobre reciprocidade e intercâmbio), ou 

abusos de noções polissêmicas como capital social, desenvolvimento sustentável ou economia 

solidária, etc. Nessas condições epistemológicas o método para diferenciar as prestações 

reguladas pelo princípio da reciprocidade daquelas governadas pelo intercâmbio, consiste em 

procurar identificar as polarizações econômicas das relações sociais, os valores produzidos e 

as estruturas de base que garantem a reprodução dessas relações e dos valores humanos.  
 

 

Conclusão 
 

 

A multifuncionalidade da agricultura é um caso típico de noção para a qual a realidade,  quer 

das práticas dos agricultores e dos rurais, quer das negociações internacionais e das políticas 

públicas, adiantou a reflexão científica. As propostas ligadas a essa noção revelam a crise dos 

modelos produtivistas da agricultura, das sociedades rurais e da sociedade global com relação 

à situação e ao futuro dos espaços rurais e dos seus recursos.  

A radicalidade das soluções propostas, pelos agricultores e pelas próprias políticas públicas, 

contribui para revelar o impasse do conceito e das estratégias de desenvolvimento sustentável 

assim como a pobreza da renovação do pensamento social e econômico ou da concepção 

formalista e neoclássica da economia para tratar dessa crise de paradigma. 

 

Uma conseqüência essencial das reflexões provocadas pela instrução da noção de 

multifuncionalidade da agricultura é certamente de ter contribuído para lembrar ou para 

reabilitar as categorias econômicas diferentes do intercâmbio, descobertas por Mauss e 

Polanyi, a reciprocidade e a redistribuição. 
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A analise das prestações e transações das sociedades rurais como das relações comerciais e 

internacionais no mundo, revela a importância que os atores econômicos acordam, em 

realidade, a valores humanos universais, associados a relações características do princípio de 

reciprocidade e não relevam do intercâmbio do mercado capitalista.     

 

A questão da multifuncionalidade da agricultura oferece assim, a oportunidade de se extrair 

das irredutibilidades construídas entre as esferas do intercâmbio mercantil e da reciprocidade. 

Contribuem para o reconhecimento da pluralidade das formas da economia e dos mercados e 

para considerar a reciprocidade como um princípio econômico e não apenas como uma 

modalidade de norma social. 
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Resumo : O reconhecimento da noção de multifuncionalidade da agricultura e dos espaços 
rurais introduziu uma renovação nos enfoques, conceitos e métodos de análise da atividade 
agrícola e da ruralidade. Essa renovação, ainda pouco explorada, em particular quanto as suas 
conseqüências epistemológicas, tem a ver com o lugar da agricultura na sociedade, a relação 
cidade-campo, o manejo dos recursos naturais ou o papel da cultura e da identidade 
associadas aos territórios e produtos rurais. Uma dimensão essencial trazida pela noção de 
multifuncionalidade, é a necessidade de levar em conta prestações e relações econômicas que 
não pertencem ao campo do intercâmbio mercantil capitalista e relevam, portanto, de outras 
categorias: patrimônio, identificação social e econômica, reciprocidade, redistribuição, etc. A 
comunicação examina, a partir de resultados de pesquisas comparativas, entre paises do Norte 
e do Sul inclusive o Brasil, o interesse e a aplicabilidade de algumas dessas categorias. Esses 
elementos contribuem para qualificar melhor essas prestações que as definições negativas 
como considerações não comerciais ou relações não mercantis. 
 
Palavras chaves: multifuncionalidade da agricultura, identidade, reciprocidade, intercâmbio, 
políticas públicas. 
 
Abstract : The public recognition of the multifunctionality of agriculture and rural spaces has 
introduced a new perspective for agriculture activity and rural analysis, speaking of 
approaches, concept and methods. Such an evolution is not still easy to perceive and it has not 
been really explored, particularly, its epistemological consequences. They remain with the 
place of agriculture in the society, urban-rural relationships, natural resources social 
management, the role of culture and identity associated to rural territories and products. 
An important dimension brought by the notion of multifunctionality, is surely, the necessity to 
take in account, economical relationships, flows and transactions that do not belong to the 
field of merchant capitalist exchange and have to be explained by other analytics categories : 
patrimony, social and economical identity, reciprocity, redistribution, etc. This paper based on 
comparative field works results, between Southern and European countries analyses the 
teaching and limits of such concepts. These elements help to better qualify these transactions, 
than negative definitions, as non trade concerns, or non merchant relationship. 
 
Key words: multifunctionality of agriculture, identity, reciprocity, exchange, public policies 
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