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TRABALHO DIRIGIDO SOBRE FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DA ADSA

Observação importante: cada aluno deve entregar as respostas escritas à mão, em páginas 
identificadas com o seu nome.

1) Explique, identificando a resposta a cada item separadamente,
a) o conceito de “propriedade emergente”, elaborado a partir de trabalhos sobre a complexidade;
b) como este conceito é aplicado no método de “Análise da Dinâmica de Sistemas Agrários”.

2) Explique, identificando a resposta a cada item separadamente,
a)  o  conceito  de  “totalidade”,  elaborado  no âmbito  do materialismo histórico e  aplicado  em
trabalhos sobre a complexidade;
b) como este conceito é aplicado no método de “Análise da Dinâmica de Sistemas Agrários” .

3) Explique, identificando a resposta de cada item separadamente,
a) o que é um quadro de discernimento;
b) qual é a sua importância na análise de sistemas complexos;
c) como ele é aplicado no método de “Análise da Dinâmica de Sistemas Agrários”.

4) Explique, identificando a resposta de cada item separadamente,
a)  como  podem  empregadas  inferências  abdutivas  para  o  estudo  da  dinâmica  de  sistemas
agrários;
b) como este tipo de inferência pode ser justificado pela Teoria da Evidência.

5) Explique a relação com a complexidade e a Teoria da Evidência do princípio metodológico
da “Análise da Dinâmica de Sistemas Agrários” segundo o qual se deve adotar procedimentos que
partem dos aspectos gerais para os particulares dos sistemas agrários. 

6) Explique a relação com a complexidade do princípio metodológico da “Análise da Dinâmica
de Sistemas Agrários” segundo o qual se deve adotar procedimentos que privilegiam uma visão
histórica do desenvolvimento dos sistemas agrários..

7) Explique a relação com a complexidade e a Teoria da Evidência do princípio metodológico
da “Análise da Dinâmica de Sistemas Agrários” segundo o qual se deve adotar procedimentos que
privilegiam a explicação em detrimento da descrição dos fenômenos relacionados aos sistemas
agrários.

8) Explique porque devem ser admitidas hipóteses não previstas inicialmente em um estudo
sobre a dinâmica de um sistema agrário. Justifique metodologicamente este procedimento a partir
da Teoria da Evidência.


