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RESUMO  

 
O tema pluriatividade é bastante instigante para estudos geográficos, porém relativamente recente 
nessa ciência. Os estudos que deram origem ao conceito de pluriatividade surgiram na década de 
1970 na Europa, fundamentados nas transformações que ocorreram na estrutura agrária 
contemporânea. A partir desta década torna-se mais forte a necessidade de compreender o papel das 
atividades não-agrícolas para a criação de novos valores e para a dinamização do meio rural. Este 
texto tem como objetivo discutir essa temática numa comunidade localizada do distrito de Inhobim, 
município de Vitória da Conquista, estado da Bahia, situado na Região Nordeste do Brasil. A 
comunidade que forma a Lagoa de Melquíades ainda permanece no campo, podendo ser 
considerada como de agricultores familiares. Para analisar temática inicialmente foi realizada uma 
revisão bibliográfica. Posteriormente foi desenvolvido um trabalho de campo. No município de 
Vitória da Conquista, em 2010, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, a 
população rural representava 10,4%, ou 32.127 habitantes. Em 88,9% das propriedades, o trabalho é 
familiar. A busca por atividades externas visando o aumento de renda envolve 35,47% dos 
moradores das propriedades e, 31,8% das famílias têm algum membro que migrou para grandes 
centros. Aproximadamente 65% das propriedades são menores que 3ha, e se caracterizam por serem 
intensamente cultivadas, pois, 69,9% dos agricultores utilizam mais de 70% da área. As principais 
culturas são: mandioca (20,3%), feijão (16,2%), fruticultura em geral e gramíneas (11,1%), 
horticultura (9,2%) e café (8,8%). No distrito de Inhobim a partir da década de 1970 o cultivo do 
café passou a ser a principal atividade agrícola, desenvolvida não só por grandes cafeicultores, mas 
também por pequenas propriedades que viam nesta produção a possibilidade de inserção no 
mercado. Além disso, aqueles trabalhadores que não tinham condições financeiras para investir nas 
suas propriedades, serviam como mão–de-obra para os produtores da região.  O povoado faz parte 
do mesmo processo e é possível observar a plantação de café. A Lagoa de Melquíades se caracteriza 
como um lugar típico da agricultura familiar, que utiliza dos recursos disponíveis para aumentar a 
renda e adquirir melhores condições de sobrevivência. 
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ABSTRACT 

PLURIACTIVITY IN POVOADO LAGOA DE MELQUÍADES, IN THE MUNICIPALITY 
OF VITÓRIA DA CONQUISTA – BAHIA – BRAZIL 

 
The pluriativity proceeds in the village Lagoa of Melquíades. It’s characterized as a typical place 
for family agriculture, where the residents utilize the resources available in the locality and beyond, 
to increase living conditions. To examine this issue, initially a literature review and survey on rural 
municipality was carried out. Subsequently, we developed a field work for a more precise analysis. 



In the district of Inhobim, where is located the village, from the 1970 coffee cultivation became the 
main agricultural activity, developed not only by large farmers, but also for small farmers who saw 
in this production a market possibility. Moreover, those workers who could not afford to invest in 
their properties, served as hand labor for the region's farmers. The people who work inside and/or 
outside the establishment is really important for the characterization of pluriativity community. The 
majority of residents, 59% work exclusively in property, but the rest of the residents exerts some 
function outside the establishment. 24% exclusively outside the establishment and 17% inside and 
outside the establishment, even part-time. This form of organization of family work in the field is 
characterized as pluriactive families. Actually, contrary to what one might assume this is not 
confined to the rural areas of rich and developed countries. 
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Introdução 

 
Este artigo visa analisar a forma e a estrutura da produção das famílias moradoras do 

povoado Lagoa de Melquíades, localizado na zona rural do município de Vitória da Conquista, 
Bahia, Brasil. As questões problema que se apresentam estão centradas em: como e o que 
produzem, em suas propriedades, as famílias moradoras desse povoado? E, quais as consequências 
desse processo? A identificação, no povoado, de famílias que, apesar da prática agrícola, fazem 
outras atividades que não estejam ligadas a agricultura, revela o processo de pluriatividade. Assim, 
aqui se faz uma análise sobre os agricultores familiares pluriativos da localidade. Para tanto, foi 
necessário o entendimento de alguns conceitos como: agricultura familiar e pluriatividade. 
Conceitos estes que serviram como base para as análises realizadas. 

Dada importância dessa temática, o estudo da pluriatividade no espaço rural na localidade se 
apresenta como um desafio que aprofunda o tema na região nordeste, especialmente no interior do 
estado da Bahia e no município em pauta. Na localidade de Lagoa de Melquíades existem unidades 
familiares agrícolas que se caracterizam como de agricultores familiares. Essa é uma característica 
basal para a discussão, tanto teórica como empírica, sobre pluriatividade. Para responder ao objetivo 
e as questões centrais foram realizados: pesquisa bibliográfica, trabalho de campo, levantamentos 
fotográficos, coleta de dados com a aplicação de questionários, análises quantitativas e qualitativas 
de informações, a elaboração de tabelas, gráficos e análises escritas. O trabalho tem como objetivo 
principal, portanto, identificar o exercício da pluriatividade e compreender o seu papel para a 
permanência do povoado de zona rural. 
 
 
Pluriatividade e agricultura familiar: algumas abordagens teóricas 

 
Os estudos que deram origem ao conceito de pluriatividade surgiram na década de 1970 na 

Europa, fundamentados nas transformações que ocorreram na estrutura agrária contemporânea. A 
partir desta década torna-se mais forte a necessidade de compreender o papel das atividades não-
agrícolas para a criação de novos valores e para a dinamização do meio rural.  

A pluriatividade no espaço agrário para estudiosos como Baumel e Basso (2004), é 
entendida como estratégias de sobrevivência dos agricultores e de mudanças no modo de vida do 
meio rural. A diversificação das atividades em que se encaixam as agrícolas e não-agrícolas permite 
a possibilidade de uma renda maior para os agricultores. Para eles:  

 
A pluriatividade se estabelece como uma prática social, decorrente da busca de 
formas alternativas para garantir a reprodução das famílias de agricultores, um dos 
mecanismos de reprodução, ou mesmo de ampliação de fontes alternativas de 



renda; com o alcance econômico, social e cultural da pluriatividade as famílias que 
residem no espaço rural, integram-se em outras atividades ocupacionais, além da 
agricultura. (BAUMEL E BASSO, 2004, p. 139) 

 
Para Alentejano (1999), o significado mais geral que caberia a noção de pluriatividade é: 

 
[...] o da diversificação das formas de organização na agricultura, com 
multiplicação de estratégias complementares de reprodução dos agricultores, que 
envolve, inclusive, o recurso a outras atividades, seja o assalariamento urbano, seja 
a transformação industrial ou artesanal da produção agrícola, seja o 
desenvolvimento de atividades terciárias (serviços e lazer) na propriedade rural 
(ALENTEJANO, 1999, p.155). 

 
No Brasil, estudiosos passam a utilizar o termo a partir dos anos 1990 e importantes debates 

teóricos se apresentam nesse cenário. De acordo com Graziano da Silva (1997), a pluriatividade é 
decorrente da existência de atividades não agrícolas no campo e isso acontece devido ao 
“transbordamento do urbano sobre o rural”, diminuindo o peso econômico da atividade agrícola. No 
entanto, Schneider (2001) discorda e afirma que, por mais que a família esteja em um ambiente 
capitalista, a pluriatividade não pode ser vista só como uma forma de persistência ou subsistência da 
agricultura familiar no meio rural, mas sim como forma de estratégia interna de reprodução social 
da família pluriativa. Então, a pluriatividade é um fenômeno mais complexo do que uma simples 
decorrência do processo de modernização. Para ele:   

 
[...] se em outras épocas os agricultores recorriam esporadicamente aos trabalhos 
não-agrícolas, visando complementar as receitas da propriedade, atualmente este 
fenômeno é permanente e representa muito mais que uma mera suplementação de 
renda (SCHNEIDER, 2001, p. 02). 
 

Apesar das discordâncias, os dois autores consideram que a pluriatividade pode trazer 
vantagens para o desenvolvimento rural, como: o aumento da renda familiar; a estabilização da 
renda mediante a instabilidade da produção agrícola; a redução do êxodo rural; entre outras.  

É relevante considerar a concepção de que a pluriatividade sempre fez parte do espaço rural 
e que por isso, ajuda na manutenção das atividades agrícolas e das famílias no campo, não sendo, 
portanto, uma ameaça à produção agrícola. O agricultor necessitou diversificar sua forma de 
trabalhar e de vender a sua força de trabalho, demonstrando sua capacidade de inovar para 
permanecer no campo. 

Schneider (2006), a respeito das estratégias de sobrevivências e das diversificações das 
famílias que vivem no meio rural, cita o autor inglês Frank Ellis (2000) e diz que o 
desenvolvimento rural consiste em um conjunto de iniciativas pragmáticas que visam gerar 
impactos significativos na melhoria das condições de vida dessas populações, que irão ampliar suas 
perspectivas e garantir a reprodução social e econômica. Na maioria das vezes, as oportunidades 
para alcançar estas ações encontram-se nas próprias localidades e territórios onde as pessoas vivem. 
A diversificação não implica apenas em ampliação das possibilidades de obtenção de novas formas 
de produzir e gerar rendas (agrícolas e não-agrícolas), mas representa, sobretudo, uma situação em 
que a reprodução social, econômica e cultural é garantida mediante a combinação de um repertório 
variado de ações, iniciativas, escolhas e imposições. 

A noção de agricultor familiar, assim como de pluriatividade, surge no Brasil a partir da 
década de 1990, contudo a realidade desse fenômeno remonta ao período colonial, no século XVI 
no Nordeste do país. O agricultor familiar administra a propriedade junto com a família, assim 
como a produção. Além disso, os meios de produção também pertencem à família, o que não 
acontece quando se trata da produção capitalista de uma forma geral. A família é responsável pela 
realização do trabalho podendo, às vezes, necessitar de mão de obra terceirizada de um ou dois 
contratados. Desta forma, o agricultor garante a sua subsistência e a de seus familiares.  



O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA (inciso II, do art. 4º, do 
Estatuto da Terra - Lei 4.504/64) define como propriedade familiar o imóvel rural que, direta e 
pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, absorve toda a força de trabalho, garantindo-
lhes a subsistência e o progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada região e 
tipo de exploração, e eventualmente, trabalhado com a ajuda de terceiros. Considera que a 
agricultura familiar possui: gestão da unidade produtiva e investimentos realizados nela feitos por 
indivíduos que mantêm, entre si, laços de sangue ou de casamento; maior parte do trabalho 
fornecida pelos membros da família; e, a propriedade dos meios de produção. 

A complexidade das relações no campo reforça a necessidade do seu entendimento. 
Esclarecer o significado dos termos ajuda a compreender as transformações que estão ocorrendo no 
espaço rural brasileiro. 
 
 
A agricultura familiar e a pluriatividade no povoado Lagoa de Melquíades. 

 
No distrito de Inhobim, no município de Vitória da Conquista, Bahia, Brasil, onde fica 

localizado o povoado Lagoa de Melquíades, (Figura 1) a partir da década de 1970 o cultivo do café 
passou a ser a principal atividade agrícola, desenvolvida não só por grandes cafeicultores, mas 
também por agricultores familiares, que viam nessa cultura a possibilidade de inserção no mercado. 
A partir de então, aqueles trabalhadores que não tinham condições financeiras para investir nas suas 
propriedades, passaram também a servir como mão-de-obra para os produtores de café da região.  

 
 

 

 

Figura 1 – Localização do município de Vitória da Conquista. 
 
Fonte: Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 mar. 2005 – Universidade de 
São Paulo. 
 



Hodiernamente o café continua como a principal lavoura do distrito (Figura 2), contudo, 
especialmente em propriedades de agricultores familiares, existe também a produção de outras 
culturas. Na Lagoa de Melquíades, observou-se a policultura (Figura 3) e a criação de bovinos e 
aves, ressaltando que, uma parcela significativa da produção é para subsistência. Além disso, as 
famílias praticam também outras atividades para obtenção de renda, o que indica a existência do 
trabalho pluriativo. 

 
 

  
                         
 
 
 
 
 
 

 
                       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A diversidade de cultivo além de depender das situações climáticas, vai depender também 

do perfil dos agricultores, pois enquanto uns dão prioridade ao plantio do café, por exemplo, outros 
preferem a mandioca, isso porque são os dois produtos mais valorizados comercialmente. O 
primeiro é vendido na sede do município, já que na comunidade não tem máquinas que possibilitam 
o beneficiamento, o segundo é quase todo beneficiado no local e em povoados e comunidades 

 
 
Figura 2 - Plantação de café em uma propriedade no povoado Lagoa 
de Melquíades, 2013. 
 
Foto: Wanderléya Freitas, 
Fonte: Pesquisa de campo, 2013 
 

 
 
Figura 3 - Plantação de mandioca e de cana-de-açúcar no povoado 
Lagoa de Melquíades, 2013. 
 
Foto: Wanderléya Freitas, 
Fonte: Pesquisa de campo, 2013. 
 



vizinhas, onde existem equipamentos para a fabricação da farinha e derivados. O feijão e o milho 
são cultivados todos os anos, exceto em épocas de seca. O primeiro é o mais importante porque é o 
principal alimento na mesa do agricultor, e o milho serve, principalmente, para alimentar os 
animais. Além disso, é utilizado para fazer pamonha e canjica, comidas típicas da região.  

A plantação de café geralmente é pequena e é feita nas proximidades da residência (Figura 
4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A família é responsável por todo o processo, desde a preparação da terra para o plantio até o 
momento da colheita e secagem (Figura 5 e 6). O agricultor familiar não tem equipamentos e 
maquinários que facilitem, por exemplo, o transporte do produto quando necessário.  

             

 
Figuras 5 e 6 – Secagem do café em uma pequena propriedade no povoado Lagoa de 
Melquíades, 2013. 
 
Foto: Wanderléya Freitas, 
Fonte: Pesquisa de campo, 2013 
 

 
 
Figura 4 – Plantação de café em uma pequena propriedade no povoado Lagoa 
de Melquíades, 2013. 
 
Foto: Wanderléya Freitas, 
Fonte: Pesquisa de campo, 2013. 
 



           
Assim como a colheita, a secagem é feita de forma rudimentar e, por isso, demorada. A falta 

de recursos tecnológicos mais modernos impede o agricultor de potencializar a sua produção. Há 
uma dependência das condições climáticas. Isso impede que o grão esteja em boas condições e 
dificulta a sua valorização no mercado, afetando diretamente a renda do agricultor, favorecendo a 
busca por novas atividades para a aquisição e complementação dessa renda. A alternativa pode vir 
de diferentes atividades como, por exemplo, a venda da sua força de trabalho para o mercado, uma 
das condições que caracteriza a pluriatividade familiar. Para Fuller (1990), como analisa Schneider, 
a pluriatividade resulta dos mecanismos que as famílias, principal unidade de análise, estabelecem 
com o mercado e o ambiente externo. Ele também enfatiza que se deve analisar o ciclo familiar de 
reprodução, pois a decisão desta de se tornar pluriativa, depende dos costumes, das tradições e dos 
recursos, mas também ressalta que a diversificação pode depender de condições exteriores a ela. A 
característica principal da pluriatividade de acordo com Fuller (1990) é a interação entre unidade 
familiar, agricultura e mercado de trabalho. 

Os agricultores familiares da Lagoa de Melquíades têm a sua produção voltada para o 
consumo, mas também para a comercialização, pois, 30% deles produzem apenas para consumir e 
65% utilizam sua produção para as duas coisas. Apenas 5% dos agricultores entrevistados 
afirmaram que produzem somente para a venda. 

Com essas informações ficam evidentes as características da agricultura familiar. 
Agricultores intimamente ligados a terra, procurando obter condições necessárias para manter a 
família no estabelecimento. Pequenas propriedades que produzem para o comércio e para a 
subsistência. Outro dado importante na caracterização do agricultor familiar é a administração do 
estabelecimento. No caso em pauta, todos os estabelecimentos são administrados pela família, isso 
porque as propriedades são pequenas e as condições financeiras dos agricultores não possibilitam a 
contratação de administradores.  

O agricultor que possui uma pequena propriedade e que não dispõe de recursos financeiros 
para investir na sua plantação, não trabalha o ano todo com o cultivo. A falta de água, em alguns 
períodos do ano, é outro motivo que o impossibilita de trabalhar constantemente na sua terra. 
Assim, 80% dos trabalhadores não estão na lavoura em alguns períodos do ano. Portanto é 
pertinente analisar qual função eles exercem durante tal período e quais os tipos de atividades 
costumam fazer. 

A fabricação de derivados do leite como a manteiga e o queijo, por exemplo, e a produção 
de doces e biscoitos (Figura 7), faz parte da rotina e são necessários, pois representa uma renda 
extra para sustento da família.  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Figura 7 – Fabricação caseira de biscoitos em uma pequena propriedade no 
povoado Lagoa de Melquíades, 2013. 
 
Foto: Wanderléya Freitas, 
Fonte: Pesquisa de campo, 2013 
 



Esse tipo de atividade é realizado, muitas vezes, pela esposa que, além de exercer a função 
de “dona de casa”, também precisa ajudar no orçamento familiar. É importante lembrar que esse 
tipo de produção não é recente, a busca por melhoria nas condições financeiras em períodos críticos 
no campo sempre existiram, segundo os agricultores. 

Outro cultivo também presente é a cana-de-açúcar e o seu beneficiamento é importante para 
o entendimento da pluriatividade no povoado. Mesmo a plantação sendo em menor escala, ela dá 
origem a produtos como a rapadura e a cachaça. Esses produtos são comercializados, gerando uma 
renda extra para o agricultor. Além disso, a cana-de-açúcar serve como alimento para o gado em 
períodos de seca.  

Essas atividades se encaixariam no que Schneider (2007) chama de pluriatividade pára-
agrícola. Para o autor, ela resulta das atividades que formam um conjunto de operações, tarefas e 
procedimentos que resultam na transformação, beneficiamento e/ou processamento de produção 
agrícola (in natura ou de derivados) obtida dentro de um estabelecimento ou adquirida em parte 
fora dele e destinada à comercialização. Trata-se de uma evolução da produção para autoconsumo 
que era produzida para a subsistência da família e que passa a ser destinada à venda. À medida que 
este tipo de produção cresce e começa a ocupar espaços fora do âmbito doméstico, ela se torna uma 
atividade independente, inaugurando uma nova jornada de trabalho e rotinas diferenciadas, sendo 
possível afirmar que surge uma nova atividade ou outra ocupação que, combinada com a agricultura 
como atividade principal, gera a pluriatividade. Em geral, este é um tipo de pluriatividade que 
resulta de atividades ligadas à produção de derivados de leite, cana-de-açúcar, carnes, frutas e 
outros, que passaram a ser processados e transformados no interior da propriedade mediante 
agregação de valor.  

Além da agricultura, a pecuária é outra atividade desenvolvida em Lagoa de Melquíades. As 
criações, principalmente a bovina, são fontes de renda importantes. Segundo os moradores, a venda 
do gado garante o sustento da família, principalmente quando o plantio é prejudicado na época das 
secas ou quando não encontram trabalho que possibilite um ganho extra. 

Sobre as propriedades, 95% delas pertencem à família, portanto não existe a necessidade dos 
agricultores trabalharem como meeiros, arrendatários ou alugarem terras. Isso pode significar uma 
relação de pertencimento do agricultor em relação à terra, o que proporciona uma identificação do 
mesmo com o lugar e reafirma a sua condição de agricultor familiar. No entanto, ser dono da 
propriedade não significa, nesse caso, que não haja necessidade da procura por trabalhos fora dela. 
Uma grande parte dos membros familiares já trabalhou ou está trabalhando em outra propriedade. A 
justificativa segundo eles é que, apesar possuírem a terra, isso não garante trabalho e renda 
suficiente para todos.   

Em muitos domicílios, aproximadamente 80% deles, residem apenas o chefe da família, a 
esposa e os filhos mais jovens, que estudam em um período e ajudam na lavoura em outro. A esposa 
também auxilia na plantação, mas tem uma responsabilidade maior nas tarefas domésticas. Porém, 
existe um fator, que é uma característica da agricultura familiar e que é vivenciada por algumas 
famílias do povoado: os filhos mais velhos se casaram e construíram suas residências na mesma 
propriedade. Isso permite uma reflexão das teorias abordadas sobre as relações familiares do 
agricultor em que, na condição de proprietários das terras, exploram diretamente a propriedade com 
mão-de-obra familiar e residem de forma permanente no estabelecimento. 

A relação entre o aumento da família e a permanência do tamanho da propriedade pode 
evidenciar o surgimento da pluriatividade já que a produção terá que ser maior para suprir as 
necessidades e garantir a sobrevivência dos agricultores, que tem a mesma propriedade e não tem 
acesso a tecnologias que garantam o aumento de produtividade. Esse é um dos fatores que os levam 
a procurar outros meios de sobrevivência. Além disso, esse aumento do número de indivíduos na 
família, futuramente vai ocasionar a diminuição das propriedades com a sucessão do patrimônio 
através da herança e partilha das terras. Essa diminuição da capacidade produtiva pode não garantir 
à família a possibilidade de continuar na terra e, mesmo que continuem, precisam buscar 
alternativas para obtenção de renda.  



A maior parte das propriedades, 58% delas, têm o quadro familiar composto por mais de 
quatro individuos e possui entre 16 e 20 hectares. 

Segundo (Schneider, 2006), esses dois aspectos, juntamente com o grau de escolaridade dos 
membros da família, o acesso a renda e a diferença etária, são variáveis que contribuem para 
diferenciação da pluriatividade e o incentivo para o aparecimento da mesma. Ele ainda afirma que: 
[...] as unidades pluriativas são exatamente aquelas que possuem maior número de membros e 
recorrem à combinação de ocupações como uma estratégia de alocação de força de trabalho 
excedentária no estabelecimento. (SCHNEIDER, 2006). 

A quantidade de pessoas que trabalham dentro e/ou fora do estabelecimento é um dado 
fundamental para a caracterização da pluriatividade na comunidade. Apesar da maioria dos 
moradores, 59% trabalharem exclusivamente na propriedade, as informações revelam a presença de 
famílias pluriativas já que o restante dos moradores exerce alguma função fora do estabelecimento, 
24% exclusivamente fora e 17% dentro e fora, mesmo que em tempo parcial. 

 
 

 
 
 

Local de trabalho Porcentagem 

Trabalham apenas na propriedade  59% 

Trabalham apenas fora da propriedade  24% 

Trabalham dentro e fora da propriedade 17% 

Total          100% 

 

Fonte: Trabalho de Campo, 2013. 

 
 
Essa forma de organização do trabalho familiar no campo é caracterizada como pluriativa e 

refere-se a situações sociais em que os indivíduos que compõem uma família com domicílio rural 
passam a se dedicar ao exercício de um conjunto variado de atividades econômicas e produtivas, 
não necessariamente ligadas à agricultura ou ao cultivo da terra, e cada vez menos executadas 
dentro da unidade de produção e, ao contrário do que se poderia supor, esta não é uma realidade 
confinada ao espaço rural de países ricos e desenvolvidos. 

De acordo com os dados obtidos, 60% das famílias declararam obter rendas de outras fontes. 
Essa renda é obtida por trabalhadores que saíram para trabalhar em outros locais, sejam em 
atividades agrícolas ou não. A necessidade de melhores condições de vida do agricultor e de sua 
família, foram fundamentais para que muitos buscassem outras alternativas de trabalho. A condição 
de trabalhador remunerado, segundo os próprios trabalhadores, é boa, porque assim eles podem 
conseguir uma renda extra e não precisam ficar fora de suas propriedades o ano todo. 

A dificuldade de sobrevivência e da permanência dos agricultores da comunidade não é 
diferente da realidade brasileira. Em praticamente todas as famílias ocorreu a necessidade de alguns 
membros deixarem a localidade e irem em busca de “melhores condições de vida”. Além de não 
encontrar trabalho, os jovens não podem continuar estudando já que na escola só é possível a 
conclusão do nível um do ensino fundamental. 

 Muitos deles trabalham na cidade e retornam ao povoado nos finais de semana. Outros 
porém, viram nas grandes capitais, como São Paulo, a oportunidade dessa melhoria. A maior parte 
da migração de mulheres é para as funções de doméstica, babá, merendeira, entre outros. Já para os 
homens as funções mais comuns são: pedreiro, servente, ajudante de serviços gerais e entregador. 

Tabela 1 - Local de trabalho dos moradores no povoado Lagoa de Melquíades, 2013. 
 



Com a saída dos membros familiares a condição financeira melhorou, porque já não existe 
mais o mesmo número de pessoas no estabelecimento, as despesas diminuiram e existe uma renda 
extra, que é proporcionadda por esse membro que migrou. Além disso, os que estão trabalhando já 
não dependem mais da família e ainda podem ajudar financeiramente, permitindo que os pais e os 
irmãos mais novos ainda permaneçam na comunidade. 

Os moradores da comunidade afirmam que na região os seus filhos não têm como conseguir 
um emprego bom, já que no campo isso é muito difícil. Acrescentam que as grandes propriedades 
da região, que antes ofereciam trabalho, nos dias atuais, foram favorecidas por máquinas modernas, 
que sustituíram a mão-de obra e não os procuram mais. Quando foi questionado sobre por que teve 
que sair da sua propriedade para trabalhar em outro local, um dos entrevistados deu a seguinte 
resposta: “Para alimentar meus filhos, alimentar a família, porque o quem vem da roça não é 
suficiente.” (Entrevistado 1, 2012). 

Quase a metade dos os agricultores entrevistados acredita que, com melhores condições de 
trabalho, com uma participação mais efetiva dos orgãos governamentais, seria possível viver no 
campo apenas da agricultura. Para isso precisariam de condições em que pudessem trabalhar 
durante todo o ano. A falta de máquinas modernas, o preço alto dos insumos agrícolas, o não 
incentivo do governo, entre outros, são alguns dos problemas que os impossibilitam de viver 
somente da produção agrícola. Uma outra parte defende que mesmo em condições melhores de 
produção, isso não seria suficiente para garantir o sustento da família. Isso acontece porque são 
agricultores familiares, possuem pequenas propriedades e por isso a produção também é pequena. 
 
 
Considerações finais 

As análises acerca do processo de pluriatividade no povoado Lagoa de Melquíades 
possibilitaram o reconhecimento das famílias de agricultores familiares e as suas estratégias para 
permanecerem no campo. 

Em módulos rurais, considerados pequenos, desenvolvem diferentes atividades, tanto 
vinculadas ao plantio e a criação de animais, tradicionalmente de características do campo, como 
também outras atividades de tradição urbana. 

A pluriatividade é realizada pela maioria das famílias da localidade, que utiliza a estratégia 
de diversificação das atividades para a viabilização da permanência, da maior parte dos seus 
membros, no meio rural. Essa permanência é superior entre os adultos e as crianças, visto a 
dificuldade dos jovens em garantir a sua reprodução social com base somente na agricultura 
familiar. As famílias, então, criam animais e trabalham a terra com a plantação de café, mandioca, 
feijão e outras culturas. Além disso, diversificam a ocupação dos seus membros. Em muitos casos, 
com a produção de derivados de produtos agropecuários, como manteiga, queijo, farinha, goma e 
biscoitos. Para isso utilizam apenas uma parte dos seus componentes. Em outros casos, vendem a 
força de trabalho, geralmente dos jovens. Assim a relação campo-cidade se materializa. 

Apesar das dificuldades, a identificação com o lugar é um fator importante. Essa identidade 
territorial é visível quando a vontade de sair do local é praticamente nula. Muitos dizem que lutaram 
para conseguir a terra e  querem deixar para os filhos; outros não cogitam a possibilidade de ir 
morar na cidade porque gostam de trabalhar no campo; e a maioria sempre viveu ali e não se 
acostumariam em outro local. 
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