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O objeto de análise e investigação nessa pesquisa é a pluriatividade na agricultura 

familiar e seus rebatimentos na produção do espaço rural. Há algum tempo ele tem sido alvo de 

investigações acadêmicas devido ao processo de transformações que ele tem sofrido. Nesse 

turbilhão de mudanças, surgiram novas idéias e afloraram novos paradigmas que instigam maior 

aprofundamento nos estudos dos elementos que estão imbricados nesse processo. Sendo 

assim, o objetivo principal desse estudo é o de analisar a pluriatividade na agricultura familiar e 

seus rebatimentos na produção do espaço rural, chamando a atenção para o que há de “Novo” 

nessa interação de atividades não-agrícolas com agrícolas no espaço rural brasileiro. Dessa 

associação de ocupações decorrem inúmeros fatores que interferem na vida dos cidadãos que 

compõem a agricultura familiar. Como estratégia de reprodução social e fixação do homem no 

campo surge a pluriatividade que pode ser ligada ou não a renda, individual ou coletiva e em 

tempo parcial ou integral. Essas questões têm sido determinantes para a dinâmica do meio rural 

que se apresenta, hoje, num espaço de enorme efervescência que tem animado tanto o embate 

político e econômico como os debates acadêmicos.  Para analisar o tema em foco, adotou-se 

método e procedimentos metodológicos que permitam captar o movimento das dimensões 

sociais, econômicas e políticas embutido na pluriatividade da agricultura familiar, buscando ir 

além do racionalismo técnico que dominou a geografia teorético-quantitativa, em que se 

escondia as relações dos fenômenos sociais. Pois, fundamentava-se no Positivismo Lógico que 

não concebe o indivíduo como um ser histórico e preocupa-se, prioritariamente, com as 

manifestações imediatas e concretas dos fenômenos, supervalorizando a empiria. Por isso, este 

projeto de pesquisa utiliza como método de análise e interpretação o Dialético porque ele é 

inerente a uma corrente epistemológica que considera a história como um fator importante e 

essencial na análise, estudo e desenvolvimento dos processos. Com isso, são considerados 

seus princípios, suas leis, bem como algumas de suas categorias. Para tanto, foram utilizadas as 

contribuições de importantes teóricos da geografia e de ciências afins que auxiliem na análise e 

interpretação das questões a serem examinadas. Desse modo destacam-se os estudos de 

Schneider, que explica o fenômeno da pluriatividade como uma nova estratégia de reprodução 

social das unidades familiares agrícolas. Carneiro que extrapola o espaço brasileiro e analisa as 

atividades não-agrícolas das pessoas que moram no meio rural e buscam estratégias de 

adaptação à crise gerada pela modernização tecnológica. Baudel Wanderley, que aprofunda 



sobre as raízes históricas do campesinato brasileiro. E entre outros Graziano da Silva que faz 

uma reflexão sobre o “novo rural brasileiro”. Lefèbvre e Santos,  que focam o espaço como 

produto. Oliveira, e Martins, entre outros, que aprofundam os estudos acerca do espaço agrário 

e o trabalho aí realizado.  
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INTRODUÇÃO 

 
 

O tema proposto para objeto de análise e investigação nesse projeto de pesquisa é a 

pluriatividade na agricultura familiar e seus rebatimentos na produção do espaço rural. Há algum 

tempo o espaço rural tem sido alvo de investigações acadêmicas devido ao processo de 

transformações que ele tem sofrido. Nesse turbilhão de mudanças, surgiram novas idéias e 

afloraram novos paradigmas que instigam maior aprofundamento nos estudos dos elementos 

que estão imbricados nesse processo. Sendo assim, o objetivo principal desse estudo será o de 

analisar a pluriatividade na agricultura familiar e seus rebatimentos na produção do espaço rural. 

O propósito desse estudo é chamar a atenção para o que há de “Novo” nessa interação 

de atividades não-agrícolas com agrícolas no espaço rural brasileiro. Dessa associação de 

ocupações decorrem inúmeros fatores que interferem na vida dos cidadãos que compõem a 

agricultura familiar. Como estratégia de reprodução social e fixação do homem no campo surge a 

pluriatividade que pode ser ligada ou não a renda, individual ou coletivamente e em tempo 

parcial ou integral. Essas questões têm sido determinantes para a dinâmica do meio rural que se 

apresenta, hoje, num espaço de enorme efervescência que tem animado tanto o embate político 

e econômico como os debates acadêmicos.   

Diante de tantas mutações afirmar-se que o rural não pode mais ser visto como o 

contrário do urbano, nem do ponto de vista espacial, nem do ponto de vista da organização e 

produção das relações sociais que são travadas nele. Atualmente, tudo leva a crer que esse 

espaço está tão intimamente ligado ao urbano que se confere um “continuum” rural-urbano 

(GRAZIANO DA SILVA, 1999) em que as transformações no campo político, econômico e social 

aproximam cada vez mais esses dois espaços, antes vistos separadamente e que hoje se torna 

impossível essa divisão. Nesse foco, será realizada uma revisão teórico-conceitual sobre a 

pluriatividade, seus elementos, funções e significados que ela produz na vida do homem 

pertencente à agricultura familiar.   



Dentro dessa abordagem serão aprofundados estudos de como se dá o processo da 

pluriatividade na agricultura familiar, internacionalmente, no Brasil, na região Nordeste e, mais 

especificamente, em Vitória da Conquista que se localiza na Região Sudoeste da Bahia. As 

situações encontradas em cada âmbito serão comparadas com o intuito de chegar à 

compreensão das especificidades e entender as atuais limitações existentes na aplicação de 

conceitos sobre o espaço rural.  

Não há como analisar a pluriatividade sem falar, estudar e aprofundar temas como 

agricultura familiar, pois ela está intimamente ligada a esse processo. Ele se configura como 

uma estratégia de sobrevivência e permanência do agricultor familiar no campo. Por isso, esse 

estudo pretende levantar debates sobre questões relevantes às condições de reprodução da 

agricultura familiar. Portanto, é imprescindível fazer uma revisão em torno de alguns conceitos e 

a agricultura familiar faz parte desse leque de questões que tem levado estudiosos a discutir e 

elaborar novas concepções que transitam no meio acadêmico atual. É importante salientar que 

em todo esse processo a unidade de análise relevante é a família e a relação dela com a 

pluriatividade. 

Outro elemento que também está interligado à pluriatividade é a relação campo-cidade, 

daí a necessidade de analisar mais profundamente os processos que determinam essa relação 

para compreender a ligação que a pluriatividade proporciona a esses espaços, colocando um 

limite ou se assim pode-se dizer um fim na dicotomia existente entre eles. Para isso serão 

utilizados como estratégia não somente pressupostos teóricos, mas também a empiria com 

intenção de enriquecer o estudo aqui proposto.  

Espera-se que essa pesquisa possibilite o aprofundamento dos fatores que explicam a 

origem e o desenvolvimento da pluriatividade no campo e contribua para o debate teórico acerca 

da temática proposta, auxiliando em possíveis formulações de políticas estatais que tenham 

como ponto principal o intuito de fortalecer a agricultura familiar. Como afirma Lopes (2005) o 

grande desafio imposto aos estudiosos do desenvolvimento rural no país parece ser o de 

construir uma tipologia dos espaços rurais capaz de não cair no fundamentalismo de tornar 

homogêneo o que a realidade nega. Com o aprofundamento teórico e também prático durante o 

doutorado almeja-se atingir a maturidade científica ao ponto de alcançar o nível de pensamento 

com tal evolução que consiga se desligar da visão míope que muitos ainda têm sobre o espaço 

rural. 

A agricultura familiar: significativa importância na economia brasileira 



 Não é possível falar de pluriatividade sem antes fazer uma revisão sobre a  agricultura 

familiar, dada a sua importância para o Brasil não só porque é um dos fatores que dinamiza a 

economia e fornece alimentos básicos a preços mais acessíveis à mesa do brasileiro, mas 

também, porque possui uma grande capacidade de preservação tanto do meio ambiente como 

de aspectos culturais que passam de geração para geração. Além de fornecer emprego e criar 

renda no meio rural. Sendo assim, Soares (2000) identifica várias funções para a agricultura 

familiar como: Contribuição para a segurança alimentar; função ambiental; função econômica e 

social. Por isso são vários os estudos no campo da Sociologia, da Economia, da Antropologia 

bem como da Geografia que tem ressaltado a importância econômica, social e política da 

agricultura familiar não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. 

 O termo agricultura familiar é carregado de uma gama de significados de ordem 

ideológica e política, por isso possui vários conceitos e muitas controvérsias a seu respeito. 

Pode-se encontrar várias terminologias que são empregadas para caracterizá-lo, como: 

agricultura familiar, de subsistência, camponesa, de baixa renda e outros.  Com base nessa 

diversidade e heterogeneidade das formas sociais de agricultura familiar, ao longo do curso 

autores como Abramovay, Graziano, Fernandes, Wanderley, Mendes, Schneider, Saquet, La 

marche, Carneiro, Chayanov, Mendras entre outros, serão aprofundados para subsidiar o 

pesquisador a formar o seu próprio conceito e quiçá elaborar uma tese que dê algumas 

respostas acerca da terminologia em foco, mesmo que esse não seja o objetivo principal da 

pesquisa proposta.  

 No Brasil, apesar de a agricultura familiar ter assumido um papel de suma importância 

dentro da produção capitalista, ainda padece com uma série de fatores: 

Falta de políticas agrárias e agrícolas, baixo valor agregado a seus produtos, 
à expropriação e envelhecimento  da família rural, perda de lavouras face a 
oscilações climáticas, dificuldades de comercializar devido a concorrência 
desleal, a entrada de produtos industrializados no mercado e a conseqüente 
mudança dos hábitos alimentares da população brasileira e acúmulo de 
dívidas que levou muito produtores a ruína (VENÂNCIO, 2006, p. 9). 

 

 Mediante tais dificuldades, e tanto descaso por parte do Estado que não possibilita 

melhores condições de vida e não amplia suas políticas públicas para viabilizar ainda mais a 

saída dessa classe da margem da sociedade, nota-se que os agricultores familiares ainda 

conseguem sobreviver por meio de novas alternativas de produção. Além disso, essas 

dificuldades contribuem para a expulsão do agricultor familiar do campo para a cidade em busca 



de trabalho para melhorar sua renda. Isso acontece em muitos casos com a classe jovem. Sobre 

as dificuldades que esse segmento da sociedade enfrenta, Mendes pondera: 

O país é marcado por uma estrutura fundiária concentrada, monocultora e 
com relações de produção injustas, pois a produção de gêneros alimentícios 
encontra-se assentada, principalmente, na produção familiar e esta se 
encontra a margem das políticas agrícolas e agrárias (MENDES, 2005, p. 1). 

 

Segundo Macedo (2009) a inserção do capital no campo brasileiro se processou a partir 

da década de 1950 quando houve importações dos meios de produção mais modernos. Porém, 

foi somente na década de 1960 que este processo acontece concretamente, com a implantação 

de um setor industrial com vistas à produção de equipamentos e insumos para a agricultura, 

deixando-a cada vez mais subordinada às regras de produção ditadas pela indústria. 

A expansão do capital no campo dificultou e continua dificultando, mais ainda, as 

relações de produção com base na agricultura familiar, que tem sentido dificuldades de realizar 

inovações devido aos altos custos dos insumos e implementos e devido a dificuldade de 

obtenção de subsídios financeiros. Portanto, afirmar-se que a modernização não alcançou todos 

os atores sociais produtivos na agricultura. Então, foi subjugando o agricultor e fortalecendo a 

renda da terra que o capital passou a apropriar o excedente do trabalho no campo. Thomaz 

Júnior enfoca: 

 

A modernização da agricultura (modernização conservadora) é entendida 
como a adoção de novas técnicas e tecnologias no processo produtivo 
propiciando significativas alterações na estrutura fundiária. No Brasil, 
particularmente, houve um reforço da concentração de terras, mediante a 
expulsão forçada de milhares de famílias de pequenos produtores rurais que 
seguiram em direção às cidades, sendo que os territórios deixados foram 
apropriados pelos grandes empresários rurais – novos ricos – que passam a 
reordenar o espaço econômico e político, intensificando as desigualdades 
sociais (THOMAZ JÚNIOR, 2002, p. 11-12). 
 
 

 A inserção do capital no campo, por meio de tecnificação, deu origem ao agricultor 

capitalista e, dialeticamente, empobreceu o agricultor familiar descapitalizado, pois as relações 

“pré-capitalistas” ficaram reduzidas pela dificuldade de inovação e pela expansão capitalista no 

campo. Atualmente, a grande propriedade tecnificada prevalece e a pequena unidade é 

diversificada tanto pela existência de agricultores familiares integrados, quanto pelos excluídos 

desse processo de tecnificação, reproduzindo uma atividade em que a forma-mercadoria não é 

determinante. 



 Conforme Macedo (2009) apesar de o agricultor familiar está vivenciando uma situação 

de precariedade, e mesmo com a desterritorialização, a agricultura familiar ainda ocupa a maior 

parte dos trabalhadores rurais. Isto significa que mesmo frente à subordinação do capital, muitos 

persistem e trabalham para sobreviver se mantendo na terra, pois a eles não restam alternativa.       

 Toda esta situação em que a agricultura se encontra inserida, atualmente, atribui-se a 

formação dos complexos agroindustriais que se originaram com a inserção do capital no campo 

no período pós 1960. Isto provocou mudanças no processo produtivo e a relação entre a 

agricultura e a indústria foi intensificada a partir da década de 1970. 

 Nesta época, um setor passou a depender cada vez mais do outro. As agroindústrias se 

tornaram ainda mais exigentes e a agricultura intensificou sua dependência em relação a ela, 

passando a produzir nos moldes estabelecidos pelos complexos agroindustriais. Sobre isto 

Müller aponta que com a interação indústria e agricultura no período de 1960-1980, “deparamo-

nos com empresas e grupos econômicos que influenciam poderosamente a dinâmica das 

atividades agrárias, com profundas repercussões em suas estruturas” (MÜLLER, 1989, p.34). 

A interação entre agricultura-indústria não aconteceu de forma que envolvesse todos os 

produtores de um modo geral. O fato de os complexos agroindustriais terem expandido a 

utilização de novas tecnologias, como o uso de informática, microeletrônica, biotecnologia etc. 

provocou a marginalização dos pequenos produtores. Assim, pode-se afirmar que o capital, por 

meio destes instrumentos, tem monopolizado o campo, pois os custos destas novas tecnologias 

são altos e inatingíveis pelo pequeno produtor. Delgado analisa outros efeitos dessa 

transformação: 

 

O processo de modernização da agricultura provoca intensa diferenciação 
entre as regiões e exclusão de grupos sociais. É um fenômeno que não 
contribui para encurtar a distância existente entre o grande e o pequeno 
produtor no país, mas pelo contrário, contribui para aumentá-la (DELGADO, 
1985, p. 52). 

 
 

 Conforme se vê, a exclusão dos produtores mais pobres opera sobretudo porque com a 

modernização a agricultura se tornou cara e de difícil acesso. Segundo Teixeira (2005), à medida 

que o campo se industrializa vai substituindo os insumos que eram produzidos na própria 

propriedade por outros produzidos por setores não-agrícolas. Desta maneira, a agricultura 

brasileira passa a dividir em clivagens sociais definidas, porque o processo de inserção do 

capital é altamente concentrador. Assim, Prado Júnior afirma: 

 



 

A parcela da humanidade que vive em função da agropecuária brasileira, 
nada tem de homogênea, e muito pelo contrário, se encontra profundamente 
diferenciada e classificada em setores largamente apartados, que são de um 
lado, uma pequena minoria de grandes proprietários que não atingem 10% 
da população rural (incluindo famílias, empregados), e do outro lado, a 
grande maioria dessa população que vive em péssimas condições (PRADO 
JÚNIOR, 1987, p.20). 

 
 
 Esta diferenciação que a monopolização do capital provocou não se deu somente entre 

produtores. Ela acirrou ainda mais as diferenças entre as regiões brasileiras, pois é inegável que 

a agricultura do Centro-Sul do país é bem mais tecnificada que nas demais regiões. 

Então, segundo Macedo (2009) é possível admitir três teses sobre o processo de 

modernização da agricultura por meio da inserção do capital no campo brasileiro: primeiro, ela 

não é homogênea, já que apresenta desigualdades regionais; segundo, o capital subordina a 

todos, especialmente no processo de exclusão do pequeno agricultor; e por último, a 

modernização contribui para manter e reforçar a concentração de terras historicamente presente 

na realidade agrária brasileira. Segundo Venâncio: 

 

As transformações ocorridas no meio rural brasileiro agravaram ainda mais a 
situação dos agricultores familiares. A modernização do campo acarretou a 
concentração de terras nas mãos de uma minoria e a expulsão de parte dos 
agricultores familiares. Assim maiores problemas continuam relacionados à 
produção e à comercialização dos produtos, gerando uma dificuldade cada 
vez maior para as famílias continuarem no campo (VENÂNCIO, 2006, p.16) 
 
 

Contudo, avalia-se que a introdução do capital no campo atingiu o seu maior objetivo 

que é o aumento da produção e da produtividade, porém não se atentou para as conseqüências 

dos seus impactos que afetaram a sociedade. Outro fato que fica patente com a penetração do 

capital no campo é a monopolização do território demonstrada, por meio da concentração de 

terras. Isto tem provocado críticas à estrutura fundiária do Brasil, que é seletiva e excludente. 

Ainda utilizando as idéias de Macedo (2009) a inserção do capital no campo tem 

suscitado a monopolização do espaço agrário e da riqueza produzida nele, dando origem ao 

agricultor capitalista e, contraditoriamente, empobrecendo e às vezes até proletarizando os 

atores da agricultura familiar. Com o monopólio capitalista do campo, prevalece a grande 

propriedade rural com técnicas inovadoras e modernas, o que precariza a situação sócio-

econômica do pequeno agricultor, que mesmo passando por dificuldades para manter suas 

terras e obter delas uma renda mínima, não desiste. Dessa forma é possível concluir que: alguns 



resistem com a produção voltada para subsistência, enfrentando a pobreza e a miséria em que o 

capital os relegam. E como diz Venâncio (2006) muitos produtores lutam e trabalham 

diariamente, de baixo de chuva ou de sol, fazendo do seu lugar um território de esperança, em 

busca de dias melhores. 

Portanto, afirma-se que o agricultor familiar no Brasil e, principalmente, no Nordeste, é 

símbolo de resistência e força, pois muitos ainda conseguem, mesmo precariamente, 

permanecer no campo e lutar contra as urdiduras do capital. 

 

A Pluriatividade na Agricultura Familiar: uma breve retrospectiva. 

 

Para entender a pluriatividade e os aspectos ligados a ela é necessário fazer um resgate 

histórico. Schneider (2009) configura a pluriatividade como “dupla ocupação” de membros de 

famílias rurais que buscam algum tipo de trabalho ou renda, geralmente em tempo-parcial fora 

de suas propriedades. 

Schneider, em sua contextualização histórica sobre esse processo, define três fases: a 

primeira, refere-se a década de 1980 em que foram realizados estudos sobre “colonos-

operários”. Na segunda, foram incorporados as noções de part-time e multiple-job holding para 

abordar o crescente número de agricultores que dedicam parte do seu tempo a atividades não-

agrícolas. Esses termos foram utilizados na Europa. Aqui no Brasil, conta-se com as 

investigações e contribuições de Schneider, Saco dos Anjos, Carneiro, Neves, Kageyama, entre 

outros. 

A terceira etapa configura-se no final da década de 1990 até os dias atuais. Assim, a 

pluriatividade passa a ser vista, segundo a ótica de Fuller (1990) como um elemento de 

diversificação que pode funcionar como uma estratégia que se modifica de acordo com a 

dinâmica das famílias e de sua relação com a estrutura agrícola. Nessa etapa, teóricos passam a 

analisar a combinação de atividades agrícolas e não-agrícolas no setor da agricultura familiar e 

os respectivos impactos sobre a economia local. 

Desponta nessa época um novo debate acerca de uma “nova ruralidade”, em 

decorrência da pluriatividade. Neste processo afloram discussões de temas como: a relação 

rural-urbano, a dinâmica demográfica rural, identidade social e representações simbólicas sobre 

esse espaço. Mas, segundo Schneider (2009) o impulso decisivo ao estudo da pluriatividade 

ocorreu à medida que se ampliaram as pesquisas sobre as mudanças no mercado de trabalho 



rural no Brasil. Todavia, foram as pesquisas realizadas e coordenadas por Graziano da Silva, 

com o Projeto Rurbano que impulsionaram as análises da produção e organização do espaço e 

também das mudanças ocupacionais no meio rural. 

O projeto de estudos sobre o Rurbano suscitou em teóricos, a necessidade de reavaliar 

conceitos e concepções sobre aspectos que permeiam o espaço rural, que passou a ser visto e 

analisado segundo Schneider (2009) para além da produção agrícola. Isso posto, conclui-se que 

houve um aumento significativo de atividade não-agrícolas no espaço rural brasileiro e uma 

conseqüente redução do número de pessoas que trabalham em atividades relacionadas à 

agricultura. 

Schneider (2009) alerta para a necessidade de esclarecer as diferenças entre a 

dinâmica das ocupações não-agrícola e a pluriatividade das famílias. Para ele: 

 

Mesmo que a pluriatividade seja dependente da possibilidade de 
combinações das atividades agrícolas com as não-agrícolas em um 
determinado contexto social e econômico, sustenta-se que a manutenção 
das múltiplas inserções ocupacionais depende de um conjunto de variáveis e 
fatores relacionados à dinâmica das famílias e dos indivíduos que os 
compõem (SCHNEIDER, 2009, p. 2). 

 

 Ao comungar com o pensamento desse autor, é possível afirmar que as investigações e 

análises acerca da pluriatividade necessitam de um aprofundamento do contexto, bem como das 

condições sociais e econômicas em que vivem as famílias que habitam o espaço rural. Ao seguir 

por esse caminho é importante, também, analisar os aspectos e os interesses dos indivíduos 

envolvidos nas questões que a pluriatividade coloca em foco. 

Pluriatividade: conceitos e concepções 

O processo da pluriatividade tem sido alvo de investigações e análises na academia. Por 

ter um sentido amplo e complexo, envolve concepções de diversos teóricos que se utilizam de 

vários ramos da ciência para subsidiá-los. Um dos principais estudiosos sobre esse tema é 

Schneider. A concepção dele revela: 

 

A pluriatividade no meio rural refere-se a um fenômeno que pressupõe a 
combinação de pelo menos duas atividades, sendo uma delas a agricultura. 
Estas atividades são exercidas por indivíduos que pertencem a um grupo 
doméstico ligado por laços de parentesco e consangüinidade (filiação) entre 
si, podendo ele pertencer, eventualmente, outros membros não 
consangüíneos (adoção) que compartilham entre si um mesmo espaço de 



moradia e trabalho (não necessariamente em um mesmo alojamento ou 
habitação) e se identificam como uma família (SCHNEIDER, 2009, p. 3). 

 

 

 Schneider (2009) ainda expressa que a atividade agrícola compreende uma miríade 

diversificada e complexa de tarefas, procedimentos e operações e que em função disso torna-se 

difícil e muito relativo definir onde ela começa e termina. Para ele sempre haverá algum grau de 

arbitrariedade neste tipo de definição. Por isso ele defende que é a interação entre atividades 

agrícolas, para-agrícolas e não-agrícolas que gera a pluriatividade. Em decorrência disso, ela é 

heterogênea e diversificada. Está ligada a estratégias sociais e produtivas. 

 Variáveis que contribuem para a diferenciação da pluriatividade são abordadas por 

Schneider e Conterato (2006). Eles apontam elementos exógenos à unidade familiar que são 

determinantes para definir a pluriatividade, como: o mercado de trabalho, a infraestrutura 

disponível, grau de escolaridade dos membros da família, a superfície da terra disponível para a 

produção, o número de membros da família, a diferenciação etária e o acesso a renda.  

 Schneider (2009) ressalta que a pluriatividade tanto pode ser individual como 

coletivamente. Isso significa que se apenas um indivíduo em uma família pratica outras 

atividades além da agricultura, esta é caracterizada como pluriativa. Todavia, ele ainda alerta 

que a definição de pluriatividade não está ligada a renda e tampouco não é o fato de o indivíduo 

possuir diferentes tipos de renda, além da agrícola, que o torna pluriativo. Nesse caso, é 

importante lembrar que não conta a renda das aposentadorias, e remessas de dinheiro por 

parentes etc. Nesse sentido, a pluriatividade só é configurada como tal, apenas por meio da 

combinação de atividades não-agrícolas com a agricultura. 

 Outro ponto que ele aborda é que a pluriatividade também não pode ser definida por 

meio da quantidade de tempo que o trabalhador gasta, seja parcial o integral. Isso não define se 

a família é ou não pluriativa.. Assim Schneider afirma: 

 

Embora a combinação de atividades produtivas seja uma característica 
histórica e recorrente ao meio rural, sobretudo entre camponeses, pode-se 
dizer que a pluriatividade distingue-se destas formas de trabalhos 
complementares por ter deixado de ser um recurso ocasional e temporário, 
tornando-se uma estratégia planejada e permanente de inserção dos 
membros das famílias rurais no mercado de trabalho (SCNEIDER, 2009, p.6). 

 



 Schneider (2009) consegue sintetizar o conceito de pluriatividade quando analisa que ela é um 

processo estável e diversificado e que trata de uma estratégia de reprodução social familiar e individual 

que pode contribuir para a solução de dificuldades e restrições que afetam as populações rurais, tais 

como geração de emprego, acesso a renda e sua estabilização, e oferta de oportunidades para jovens, 

entre outros. 

 São vários os fatores que promovem o surgimento da pluriatividade no espaço rural e por isso 

não é possível dizer que só existe um tipo de pluriatividade. Então, Schneider (2009) propõe uma 

tipologia para esse processo. Em face de condicionantes internos e ao contexto em que se desenvolve 

ele apresenta uma proposta de quatro tipos de pluriatividade: tradicional ou camponesa, intersetorial, de 

base agrária e pára-agrícola. 

 Há alguns fatores que podem influenciar e estimular a pluriatividade. Schneider (2009) informa: a 

modernização técnico-produtiva da agricultura; os processos de terceirização e crescimento da prestação 

de serviços no meio rural; a queda crescente e continuada das rendas agrícolas; mudanças no mercado 

de trabalho; as políticas de desenvolvimento rural, que estimulam as atividades não-agrícolas tais como: 

turismo, pequenas e médias indústrias, a preservação ambiental, Lopes (2005) pondera que as novas 

preocupações latentes na sociedade sobre a preservação ambiental destacam a pluriatividade 

como uma prática capaz de preservar a paisagem rural e a ecologia agrícola. E por último é que a 

pluriatividade é uma característica intrínseca da agricultura familiar. 

 Diante do exposto, é afirma-se que a agricultura familiar e pluriatividade são processos 

que vivem em interação e se completam. No contexto de dificuldades que o agricultor familiar 

tem que enfrentar para sobreviver e permanecer em suas terras, ele encontra caminhos, na 

pluriatividade, que o auxilie na fixação da terra e incremente sua renda. Assim Saco dos Anjos 

faz a seguinte ponderação: 

 

A pluriatividade, ou a emergência de atividades não-agrícolas no meio rural, 
é um fenômeno onde as famílias de agricultores tradicionalmente ocupadas 
com atividades estritamente agrícolas passam a desenvolver outras 
atividades como estratégia de complementação de renda. Essa 
complementação pode vir através da venda da força de trabalho familiar, da 
prestação de serviços, ou de iniciativas internas a propriedade como o 
turismo rural, o artesanato, diversificação na produção e pequenos 
beneficiamentos de seus produtos (SACO DOS ANJOS, 2003, p. 20). 

 

 

 Sobre o processo da pluriatividade Marafon corrobora as concepções de Saco dos Anjos 

e Schneider quando afirma: 



 

Tal fenômeno não deve ser encarado como uma situação nova, mas uma 
característica histórica importante de agricultores familiares, que sempre, no 
intuito de incrementar sua renda, desenvolveram atividades não-agrícolas ou 
para-agrícolas (beneficiamento de alimentos e bebidas). Essas estratégias 
representam, portanto, características intrínsecas dos agricultores familiares 
(MARAFON, 2006, p. 3). 

  

 Uma característica forte que a pluriatividade apresenta é que as atividades envolvidas 

nesse processo não requerem dos pluriativos uma mão-de-obra especializada. Lopes 

informa:  

 

As ocupações não-agrícolas tendem a se concentrar em profissões que 
exigem pouca qualificação, entre as quais se sobressaem: os serviços 
domésticos, pedreiro, ajudante de pedreiro, serventes, pintores. 
Recentemente, tem-se constatado o engajamento de pessoas residentes na 
zona rural em ocupações vinculadas ao setor industrial, principalmente 
calçadista e têxtil (LOPES, 2005, p.7). 

 

Nesse sentido, Martinez corrobora com Lopes quando expõe o seguinte pensamento: 

 

 

Cabe resaltar que en este trabajo, las actividades no agrícolas, hacen 
referencia a todo el conjunto de actividades no agrícolas, que son realizadas 
bajo el régimen de autoempleo o como asalariado, sin contar aquellas 
actividades agrícolas asalariadas. Entre ellas podemos encontrar: el servicio 
doméstico, la venta ambulante, el empleo en el sector turístico (hoteles, 
administración de cabañas, excursiones) o en el sector comercial, hay que 
tener presente que existe una amplia variedad de actividades incluidas en 
esta categoría (no agrícola) y que el grado de heterogeneidad guarda 
estrecha relación con el ámbito y el entorno en el cual se localice la población 
a la cual se haga referencia (MARTINEZ, 2010, p. 4). 
 

  

 Lopes (2005) também expõe a forma como se organiza a vida dos pluriativos. Ele revela 

que, geralmente, os responsáveis e os filhos maiores trabalham normalmente em tempo 

integral nas atividades agrícolas, enquanto a esposa e as filhas dividem seu tempo entre os 

afazeres domésticos e as atividades econômicas. Nas atividades produtivas as mulheres se 

ocupam principalmente em ocupações não-agrícolas e dividem o seu tempo com as 

atividades agrícolas em períodos de maior demanda de mão-de-obra na agricultura. Isso quer 

dizer que mesmo que os pluriativos executem outras atividades fora de sua propriedade eles 

não abandonam ou não deixam de trabalhar também em suas terras. Esse fato reforça a 



concepção que muitos teóricos têm de que a pluriatividade é a interação e integração de 

atividades não-agrícola com as agrícolas.   

 O tema pluriatividade é interessante e instigante, além de ser amplo. Por isso não se 

pretende exaurir, neste momento, a discussão e análise sobre as características e aspectos 

que os permeia. Ademais esse é apenas um projeto que propõe nortear os estudos de um 

doutoramento. Portanto, ao longo do curso novas idéias, aprendizados e concepções vão 

tomando forma conforme a apropriação da maturidade científica que o pesquisador vai 

adquirindo.  

 

METODOLOGIA 

 Para analisar a pluriatividade da agricultura familiar e seus rebatimentos na  produção do 

espaço rural, adotar-se-á método e procedimentos metodológicos que permitam captar o 

movimento das dimensões sociais, econômicas e políticas embutido na pluriatividade da 

agricultura familiar, buscando ir além do racionalismo técnico que dominou a geografia teorético-

quantitativa, em que se escondia as relações dos fenômenos sociais. Pois, fundamentava-se no 

Positivismo Lógico que não concebe o indivíduo como um ser histórico e preocupa-se, 

prioritariamente, com as manifestações imediatas e concretas dos fenômenos, supervalorizando 

a empiria. 

Além disso, o Positivismo conforma-se com o estudo das aparências e não chega à 

essência de um fenômeno, estuda os fatos isolados e esquece a interação existente entre os 

elementos de um fenômeno e até mesmo entre fenômenos. E por último, não se preocupa com 

os processos de conhecimento e análise, pois supervaloriza os resultados, realiza pesquisas 

meramente descritivas e quantitativas.   

Ao contrário de todos esses pressupostos, este é um projeto de pesquisa que pretende 

utilizar como método de análise e interpretação o Dialético porque ele é inerente a uma corrente 

epistemológica que considera a história como um fator importante e essencial na análise, estudo 

e desenvolvimento dos processos. Por isso serão considerados seus princípios, suas leis, bem 

como algumas de suas categorias. 

 Ao propor a utilização de tal método afirma-se que esse estudo terá um caráter analítico 

- explicativo, pois o objetivo primordial dele será o de analisar a pluriatividade da agricultura 

familiar e seus rebatimentos na organização e produção do espaço rural. Esse é o tipo de 



pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da realidade e permite que ela seja analisada com 

ponderadas reflexões. 

 De acordo com o método escolhido, o objeto alvo dessa pesquisa deve ser estudado em 

todos os seus aspectos, priorizando atingir a sua essência. Dessa forma, será realizada uma 

análise completa dos elementos e processos que permeiam a pluriatividade na agricultura 

familiar e a produção do espaço rural, observando suas propriedades e qualidades por meio da 

reflexão crítica que possibilite a descoberta das conexões entre as manifestações da 

pluriatividade.  

 A Dialética utiliza-se de algumas categorias como instrumentos metodológicos  para 

analisar os processos de forma interagida e interligada. Portanto, esse estudo não irá se limitar e 

contentar com resultados de fatos isolados. Ele pretende transitar entre a singularidade de suas 

partes para compreender a unidade ou sua totalidade. Assim acredita-se que dessa maneira, a 

pesquisa vai ter condições de extrapolar a aparência e sair da superficialidade para atingir a 

parte mais profunda do objeto, chegando à sua essência. 

 Além da categoria essência – aparência, pretende-se utilizar também a categoria causa 

– efeito, pois ao analisar a pluriatividade na agricultura familiar, como causa; a organização e 

produção do espaço rural será conseqüentemente o efeito. 

 Por fim, como o projeto tem a pretensão de utilizar a Dialética como método, a pesquisa 

será orientada pelos princípios que ela propõe: Tese – Antítese – Síntese. Nesse caso, a tese 

aqui exposta é a de que as pessoas envolvidas na agricultura familiar praticam a pluriatividade 

para complementar sua renda. Esse processo interfere em outro que é a  produção do espaço 

rural. Um processo pode ser a negação do outro – a antítese – e logo virá a síntese que nada 

mais é que o aparecimento de novos processos, novas teses. E como o próprio método diz a 

ciência constrói, desconstrói e reconstrói, num processo dialético, novas idéias. 

Serão também utilizados como métodos de investigação o estatístico, cartográfico e o 

classificatório. Parte-se, portanto, do princípio de que as quantidades não devem ser abolidas, 

mas devem servir de suporte para as análises qualitativas. Para Damiani não devemos abdicar 

dos números, devemos “na verdade, relacioná-los imediatamente com as qualidades” (1994, 

p.7).  

Há outros autores que também entendem que a pesquisa quantitativa deve servir, de 

certo modo, à qualitativa. Goode e Hatt, por exemplo, avaliam quando fazem a seguinte 

afirmação: 

 



 

 A pesquisa moderna deve rejeitar como uma falsa dicotomia a separação 
entre estudos “qualitativos” e “quantitativos”, ou entre ponto de vista 
“estatístico” e “não estatístico”. Além disso, não importa quão precisas sejam 
as medidas, o que é medido continua a ser uma qualidade (GOODE; HATT, 
1973, p. 398). 
 
 
 

 

 Richardson corrobora com os autores citados quando faz a seguinte reflexão: 
 
 

O aspecto qualitativo de uma investigação pode estar presente até mesmo 
nas informações colhidas por estudos essencialmente quantitativos, não 
perdem seu caráter qualitativo quando são transformadas em dados 
quantificáveis, na tentativa de se assegurar a exatidão no plano dos 
resultados (RICHARDSON, 1999, p.79). 
 
 

 Nesse sentido, a pesquisa proposta sobre a pluriatividade da agricultura familiar e os 

rebatimentos na organização e produção do espaço rural, dará prioridade aos aspectos 

qualitativos por eles permitirem a apresentação de manifestações avaliativas políticas, sociais e 

econômicas. Mas, o estudo não irá se furtar das quantidades porque se entende que elas 

poderão subsidiar o enriquecimento e aprofundamento das análises.  

Isto posto, observa-se que o tema em pauta apresenta quatro variáveis/categorias 

principais: A produção do espaço rural, os rebatimentos da pluriatividade no referido espaço, a 

agricultura familiar e a relação campo-cidade. Por isso, inicialmente, será feita uma revisão 

teórico conceitual, utilizando ampla bibliografia específica (já explicitada no referencial teórico), 

para o entendimento do tema proposto. 

Serão utilizadas outras fontes de pesquisa como os periódicos geográficos nacionais e 

internacionais e de ciências afins, que registraram a trajetória das questões agrícolas no cenário 

internacional, no Brasil e no sudoeste da Bahia. Como decorrência será imprescindível a busca 

de dados em acervos de bibliotecas, institutos de pesquisa, artigos, dissertações, teses, anais de 

encontros científicos, Internet etc. 

Ao considerar a insuficiência de informações sistematizadas sobre os rebatimentos da 

pluriatividade na agricultura familiar e no espaço rural, o trabalho de campo terá um peso 

fundamental. Assim serão coletadas informações em setores institucionais como 

SEI/SEPLANTEC, IBGE, Secretarias de Agricultura, Instituições financeiras etc. em setores 

ligados aos trabalhadores como FETAG, sindicatos, associações, e também na sociedade civil 



por meio de instrumentos de coleta de dados pré-formados como grade de observação direta, 

formulários, roteiros de entrevistas e outros. 

As informações e dados sistematizados serão tabulados e categorizados em forma de 

tabelas, gráficos, quadros e mapas que fundamentarão às análises a serem apresentadas nos 

textos do relatório final em que apresentará uma tese. Este processo permitirá a análise entre a 

teoria e a prática para desvendar a essência das relações existentes na pluriatividade da 

agricultura familiar e sua materialização no espaço rural.  

Quanto a base de amostragem da pesquisa será aleatória. Assim sendo, em princípio 

todos os sujeitos podem ter a mesma probabilidade de serem escolhidos. O estudo vai ter como 

suporte para o trabalho de campo, algumas comunidades da zona rural de Vitória da Conquista: 

Barrocas, Pedra Branca, Pradoso, Estiva e Iguá Conforme mostra o mapa 2.  Serão 

contemplados 5% da população que compõe esses lugares. Eles foram escolhidos de forma que 

sejam abrangidos pontos diferentes do município, para que a pesquisa não se concentre em 

apenas uma região. Dessa maneira pode-se avaliar o processo da pluriatividade no espaço rural 

de Vitória da Conquista de um modo geral. 

 Por último, salienta-se que, ao longo do doutorado, com o aprofundamento do estudo 

sobre a temática, nas disciplinas cursadas e nas leituras realizadas, novas orientações 

metodológicas podem ser conhecidas e incorporadas à pesquisa proposta. 
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