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A pluriatividade no meio rural brasileiro:
características e perspectivas para investigação1
SCHNEIDER, Sergio2

Introdução sobre os estudos da pluriatividade no Brasil

As pesquisas sobre a pluriatividade no Brasil são relativamente recentes, mas na
última década apresentaram uma rápida evolução. Assim como em outros países, os
primeiros estudos sobre a combinação de atividades agrícolas e não-agrícolas no Brasil
também começaram tratando das formas complementares de trabalho e renda, utilizando-se
das noções de camponês-operário (peasant-worker). Estes trabalhos mostraram que em
algumas regiões e contextos sociais específicos, os membros das famílias rurais eram
levados a buscar algum tipo de trabalho e/ou obtenção de renda, geralmente em tempoparcial, fora das suas propriedades rurais, configurando-se a dupla ocupação.
Esta primeira fase de trabalhos sobre dupla atividade dos agricultores
circunscreveu-se a década de 1980, sendo os estudos de Seyferth sobre os “colonosoperários” as principais referências (1984; 1987). Numa segunda etapa, as pesquisas
incorporaram as noções de part-time farming e multiple-job holding, que já haviam sido
utilizadas na Europa e em outros países desenvolvidos, para descrever as situações em que
parcela crescente dos agricultores dedica apenas uma parte de sua jornada de trabalho às
atividades agrícolas. Desta fase, destacam-se os trabalhos de Schneider (1994, 1999),
Sacco dos Anjos (1995), Carneiro (1996a) e Neves (1995, 1997), entre outros.
A terceira etapa, compreende o final da década de 1990 até o período atual, e
caracteriza-se pelos estudos sobre pluriatividade na perspectiva que esta noção adquiriu a
partir da definição de Fuller (1990), que a entende como um elemento de diversificação
que pode se produzir no interior da família ou a partir do exterior, pois ela funciona como
uma estratégia que se modifica de acordo com a dinâmica das famílias e de sua relação
com a estrutura agrária (Brun e Fuller, 1991). Os principais estudos desta fase sobre a
pluriatividade (Carneiro, 1998; Schneider, 2003; Sacco dos Anjos, 2003; Kageyama, 1998)
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concentraram-se na análise da combinação de atividades agrícolas e não-agrícolas na
agricultura familiar e nos efeitos sobre as economias locais. Neste período, as pesquisas
sobre a pluriatividade vieram acompanhas pelo debate sobre (nova) ruralidade, que
discutiu temas como as relações rural versus urbano, as mudanças demográficas, a
discussão sobre a identidade social e as representações simbólicas sobre o rural (Carneiro,
2001; Veiga, 2002; Moreira, 2002; Wanderley, 2004). Mas 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. Os estudos conduzidas no âmbito do Projeto Rurbano3
tornaram-se referência na análise das mudanças espaciais e ocupacionais do meio rural
(Campanhola e Graziano da Silva, 2004; Graziano da Silva, 1999).
As pesquisas do grupo Rurbano produziram uma renovação na compreensão das
características demográficas e ocupacionais do espaço rural no Brasil. Uma de suas
principais contribuições foi a sedimentação da idéia de que o espaço rural deveria ser
pensado para além da produção agrícola. Como conseqüência, vários outros estudiosos
passaram a perceber a necessidade de repensar tanto os aspectos analíticos e conceituais
como as formas de intervenção do Estado e a própria ação política. Os trabalhos do
Rurbano também mostraram que nas últimas duas décadas houve um crescimento
continuado das atividades não-agrícolas no meio rural do Brasil e uma redução do número
de ativos (PEA) ocupados em atividades agrícolas.
Malgrado os avanços que representaram estas pesquisas sobre as mudanças nos
mercados de trabalho, no perfil ocupacional das pessoas e famílias e nas características dos
postos de trabalho rurais, em nossos trabalhos sempre alertamos para a necessidade de
esclarecer as diferenças entre as dinâmicas das ocupações não-agrícolas e a pluriatividade
das famílias (Schneider, 2003a). Mesmo que a pluriatividade seja dependente da
possibilidade de combinação 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 as compõem. Ao não considerar este aspecto
fundamental, muitos analistas acabaram tratando a pluriatividade como uma característica
transitória e efêmera com tendência ao desaparecimento, tão logo as condições econômicas
do entorno melhorassem.
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Em vários trabalhos, temos demonstrado que o crescimento das atividades nãoagrícolas está relacionado às alterações no mercado de trabalho, expressando os novos
modos de ocupação da força de trabalho. Na realidade, em várias regiões e países nota-se o
crescimento das ocupações não-agrícolas das pessoas ou famílias com domicílio rural,
neste ou naquele setor ou ramo4. Mas este fenômeno não implica, inexoravelmente, em um
aumento proporcional da pluriatividade. Afinal, os indivíduos que formam uma família
podem optar entre combinar duas ou mais ocupações (assumindo a condição de
pluriativos) ou escolher pela troca de ocupação, deixando o trabalho agrícola e passando a
ocupar-se exclusivamente em atividades não-agrícolas, mesmo sem deixar de residir no
meio rural.
Esta diferenciação não traz apenas implicações para a análise das transformações
dos mercados de trabalho e das alterações do perfil sócio-profissional e identitário das
famílias no meio rural, mas também para as políticas públicas. Os programas de estímulo
às atividades não-agrícolas como a prestação de serviços, o turismo rural, o artesanato e
outros, podem não implicar na expansão da pluriatividade das famílias, pois pode haver
uma transição direta da ocupação em atividades agrícolas para não-agrícolas. Por esta
razão, o estudo da pluriatividade requer uma análise do contexto e das condições sociais e
econômicas em que vivem as famílias assim como o estudo das expectativas e dos
interesses dos indivíduos.

Definindo a pluriatividade

Assim como a entendemos, a pluriatividade que ocorre no meio rural refere-se a um
fenômeno que pressupõem 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 a
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.
A referência às várias (pluri) atividades requer uma definição. Uma atividade
consiste na execução de um conjunto de tarefas, procedimentos e operações de caráter
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produtivo e laboral, tais como plantio, manejo, colheita, limpeza, preparação, organização,
beneficiamento, etc. A atividade agrícola, ou simplesmente a agricultura, compreende uma
miríade diversificada e complexa de tarefas, procedimentos e operações que envolvem o
cultivo de organismos vivos (animais e vegetais) e o gerenciamento de processos
biológicos dos quais resulta a produção de alimentos, fibras e matérias-primas. Em função
desta diversidade e complexidade torna-se difícil e muito relativo definir onde começa e
termina uma atividade agrícola, pois nem sempre estas atividades são realizadas no interior
de um único estabelecimento. Não obstante, para fins de definição das atividades agrícolas,
é importante considerar a base física onde estas se realizam, que é o estabelecimento
agropecuário. Mesmo assim, pode-se falar de atividades agrícolas desempenhadas no
próprio estabelecimento ou de terceiros. Seja como for, dependendo das situações e dos
contextos, sempre haverá algum grau de arbitrariedade neste tipo de definição.
Existem também as chamadas atividades para-agrícolas, que formam um conjunto
de operações, tarefas e procedimentos que implicam na transformação, beneficiamento
e/ou processamento de produção agrícola (in natura ou de derivados) produzida dentro de
um estabelecimento ou adquirida (em parte ou no todo) fora. As atividades para-agrícolas
podem ter a finalidade de transformar a produção visando o consumo pelos próprios
membros da família – produção para autoconsumo - ou destiná-la para a venda. Como
atividades não-agrícolas são consideradas todas aquelas que não se enquadram na
definição de atividade agrícola ou para-agrícola. Em geral, são atividades de outros ramos
ou setores da economia, sendo os mais tradicionais a indústria, o comércio e os serviços. A
interação entre atividades agrícolas, para-agrícolas e não-agrícolas gera a pluriatividade,
que tende a ser mais intensa à medida que mais complexas e diversificadas forem as
relações entre os agricultores e o ambiente social e econômico em que estiverem inseridos.
A pluriatividade é heterogênea e diversificada e está ligada, de um lado, as
estratégias sociais e produtivas que vierem a ser adotadas pela família e por seus membros
e, de outro, sua variabilidade dependerá das características do contexto ou do território em
que estiver inserida5. Por outro lado, a pluriatividade pode adquirir significados diversos e
servir para satisfazer projetos coletivos ou como resposta às decisões individuais. Além
disso, as características da pluriatividade variam de acordo com o indivíduo-membro
(chefe, cônjuge ou filhos) que a exerce, pois tal processo social acarreta efeitos distintos
sobre o grupo doméstico e a unidade produtiva, de acordo com variáveis como o sexo ou
posição na hierarquia da família de quem a pratica. O mesmo pode-se dizer das condições
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sociais e econômicas locais, do ambiente ou do contexto, em que ocorre a pluriatividade.
Nesse caso, variáveis exógenas à unidade familiar, como o mercado de trabalho e a infraestrutura disponível, entre outros, são fatores determinantes da sua evolução. Em trabalhos
recentes (Schneider e Conterato, 2006; Schneider, 2006), foram indicadas ainda outras
variáveis que contribuem para diferenciação da pluriatividade, tais como o grau de
escolaridade dos membros da família, a superfície de terra disponível para a produção, o
número de membros na família, a diferenciação etária e o acesso a renda.
A combinação de atividades agrícolas e não-agrícolas tanto pode ser um recurso do
qual a família faz uso para garantir a reprodução social do grupo ou do coletivo que lhe
corresponde como também pode representar uma estratégia individual, dos membros que
constituem a unidade doméstica. Neste sentido, seguindo a sugestão de Ellis (2000), a
pluriatividade pode ser entendida como uma estratégia de reação (coping), em face há uma
situação de risco ou vulnerabilidade, ou uma estratégia de adaptação, que ocorre quando os
indivíduos dotados de capacidade de escolha conseguem optar e decidir frente a um
conjunto de oportunidades e possibilidades. Assim, a pluriatividade tem a ver com o
exercício das capacidades e o poder de agência dos indivíduos.
Mas a definição operacional da pluriatividade também requer a referência à uma
unidade de análise a ser utilizada. A rigor, pode-se falar da pluriatividade de uma pessoa,
quando esta exerce mais de uma atividade, ou da pluriatividade de uma família ou ainda de
parte dos membros que integram a família. Nos trabalhos que temos realizado, a
pluriatividade sempre se refere à família, pois consideramos pluriativa a família em que
pelo menos um dos membros que a integra exerce a combinação de atividades agrícolas,
para-agrícolas e não-agrícolas. Trata-se, portanto, da pluriatividade familiar que ocorre nos
espaços rurais.
Neste sentido, a definição da pluriatividade afasta-se da discussão da combinação
de rendas e do tempo de trabalho dos membros que exercem a combinação de atividades.
Ou seja, não é o fato de que em uma família existe o acesso a diferentes tipos de rendas,
além das agrícolas, tais como as rendas de aposentadorias, a remessa de dinheiro de
parentes ou membros da família que residem e trabalham fora do estabelecimento, que faz
com que uma família seja considerada pluriativa. Enquanto não se configurar uma situação
que implique na combinação de diferentes atividades com a agricultura, não se pode falar
em pluriatividade. A não ser, é claro, que a referência deixe de ser o meio rural e se passe a
falar de pluriatividade como sinônimo de dupla profissão, tal como as situações de
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professor e médico, advogado e administrador, motorista e comerciante, etc . Da mesma
forma, não se deve levar em consideração o tempo de trabalho da pessoa que exerce a
segunda (ou mais de uma) atividade, pois não é o tempo de trabalho, quer seja parcial ou
integral, que caracteriza a pluriatividade. É claro que o tipo de trabalho e o tempo de
trabalho que for exercido terão efeitos diferentes sobre as rendas que forem obtidas, mas
isto não influencia nem determina a definição da pluriatividade.
Embora a combinação de atividades produtivas seja uma característica histórica e
recorrente no meio rural, sobretudo entre camponeses, pode-se dizer que a pluriatividade
distingue-se destas formas de trabalho 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. Neste sentido, o aparecimento da
pluriatividade tende a estar acompanhado de um processo social de mercantilização, que se
refere à inserção crescente de indivíduos e famílias em formas de interação em que
predominam as trocas mercantis (Ploeg, 1992).
Este processo pode ocorrer tanto naquelas situações em que os agricultores já
estiverem inseridos em mercados de produtos, bens e serviços ou em outros onde a
integração produtiva é muito incipiente e a venda da força de trabalho passa a ser a
principal mercadoria de troca dos agricultores com o mercado. Isto significa, primeiro, que
este processo promove e aprofunda a inserção dos agricultores familiares aos circuitos
mercantis e; segundo, que esta inserção ocorre a partir das características previamente
existentes nos territórios, podendo se dar concomitantemente em mercados de produtos
(nas situações em que vigora o sistema de integração agroindustrial, por exemplo) e de
trabalho (através da venda da força de trabalho). Nestes termos, o que diferencia a
combinação de atividades que os agricultores realizavam no passado da pluriatividade
atual é o fato que esta aparece como uma etapa final do processo de integração dos
agricultores e de suas famílias à sociedade regida pelo intercâmbio mercantil (Polanyi,
1980).
Não obstante, problematizar a suposta novidade da pluriatividade parece não ser um
exercício profícuo. Carneiro (2006) tem insistido, e com razão, no argumento de que a
pluriatividade surgiu na literatura como uma noção importada do campo técnico-político,
onde era usada para qualificar todos aqueles que não eram considerados “verdadeiros
agricultores”, que eram aqueles que não viviam somente da agricultura. Por isto, na
opinião da autora, trata-se de uma noção que o campo acadêmico importou e que não
6
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alcança o estatuto de um conceito, porque se refere à uma heterogeneidade de práticas. Da
mesma forma, é preciso esclarecer que a pluriatividade não leva à emergência de uma nova
categoria social ou mesmo de uma classe social. Trata-se, tão somente, de um fenômeno
que agrega características distintas às categorias sociais já existentes, notadamente os
agricultores familiares.
Seja como for, os estudos até aqui realizados sobre pluriatividade permitem
concluir que se trata de um fenômeno estável e diversificado que, embora exista desde
longo tempo no meio rural, apenas recentemente passou a ser estudado sob esta
denominação. Também já se sabe que se trata de uma estratégia de reprodução social das
famílias rurais, que recorrem às atividades externas por diferentes razões (adaptação,
reação, estilo de vida), não sendo a pobreza o único fator determinante.
Para avançar no estudo da pluriatividade propõe-se, enfim, situá-la no debate mais
geral sobre o desenvolvimento rural. Para além de ser uma estratégia familiar e individual
de reprodução social, a pluriatividade poderá contribuir de forma decisiva para ajudar a
solucionar dificuldades e restrições que afetam as populações rurais, tais como a geração
de emprego, o acesso à renda e sua estabilização, a oferta de oportunidades para jovens,
entre outros. Em outro trabalho (Schneider, 2007), sugere-se analisar as relações entre
pluriatividade e desenvolvimento rural a partir do debate mais geral sobre as formas de
incrementar a autonomia dos agricultores e os modos de ampliar a sustentabilidade dos
modos de vida e nos territórios rurais7.

Proposta de uma tipologia da pluriatividade

Uma vez que são várias as causas que podem afetar o aparecimento da
pluriatividade no meio rural, pode-se estabelecer que não existe um único tipo de
pluriatividade e que sua variação decorre dos próprios fatores que estimulam o seu
aparecimento. Para compreender a ampla diversidade de formas que pode assumir a
pluriatividade em face dos condicionantes internos à unidade familiar (idade, número de
membros da família, escolaridade) e dos contextos em que se desenvolve, considera-se
necessário recorrer à elaboração de uma tipologia da pluriatividade. Com o intuito de
preencher esta lacuna nos estudos sobre o tema e oferecer uma caracterização das
diferentes formas e feições que a pluriatividade pode assumir, na seqüência apresenta-se
uma proposta de quatro tipos de pluriatividade.
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A tentativa de elaborar tipologias das formas de pluriatividade surgiu da
necessidade dos estudiosos ampliar o enfoque do fenômeno para além das situações que
configuram a forma “clássica” da pluriatividade, que é da interação intersetorial da
agricultura com outros setores, notadamente, a indústria. É em face desta limitação, alguns
estudiosos passaram a argumentar que mesmo nas situações em que não havia a integração
entre diferentes setores a pluriatividade poderia ocorrer pela combinação de distintas
atividades e ocupações em um mesmo ramo da economia. Sampedro Gallego (1996), por
exemplo, foi um dos primeiros a se referir a uma pluriatividade “interna” ao setor agrário,
que denominou de pluriatividade agrária8. Deve-se registrar, por fim, que a utilização da
tipologia comum por diferentes pesquisadores e em diferentes contextos empíricos pode
trazer avanços promissores ao estudo do tema.

Pluriatividade tradicional ou camponesa
Trata-se da situação em que a pluriatividade faz parte de um modo de vida, no
sentido de que são famílias que se encontram em condições semelhantes aquelas descritas
pelos estudiosos das “sociedades camponesas” (Redclift, Wolf, Mendras), caracterizados
como

grupos

sociais

relativamente

autonômos,

realizando

uma

produção

fundamentalmente para o autoconsumo, com uma débil relação com os mercados. Nestas
unidades, tal como havia enfatizado Chayanov e o próprio Kautsky, a pluriatividade ocorre
dentro da propriedade por meio da combinação de atividades de produção, transformação e
artesanato. Muitas vezes, são atividades não-agrícolas ligadas à elaboração de peças e
equipamentos para uso próprio, como ferramentas e utensílios de trabalho (balaios, cestos,
material de selaria). Portanto, trata-se da pluriatividade que sempre existiu e caracteriza de
forma genuína as unidade de produção familiares no meio rural. O que diferencia este tipo
de pluriatividade das demais é o fato de que ela não visa a mercantilização e sua existência
é determinada por um modo de viver e organizar a produção.
Pluriatividade intersetorial
Trata-se de um tipo de pluritividade que decorre do processo de encadeamento e
articulação da agricultura com os demais setores da economia, principalmente a indústria e
o comércio. Em termos históricos, é um tipo de pluriatividade que remonta ao putting out
system, sendo a figura do worker-peasant sua forma social típica. No período mais recente,
8
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contudo, este tipo de pluriatividade decorre de dois processos macro que são a
descentralização industrial e a rurbanização, também chamada de “commuting” ou
periurbanização (Gama, 1987; Blakely e Bradshaw, 1985). A descentralização industrial
decorre da flexibilização dos processos produtivos pós-fordistas e da importância crescente
das economias locais. A segmentação do mercado de trabalho, a subcontratação, a
informalização e a precarização das relações de trabalho geralmente acompanham este
processo. O deslocamento das empresas para os espaços rurais e peri-urbanos deve-se a
vários fatores, em geral ligados à procura por força de trabalho mais barata. Já a
rurbanização ou o “commuting system”, embora em parte decorrente do anterior, está
relacionado à expansão crescente das áreas de habitação no entorno das grandes regiões
metropolitanas e do fluxo diário e pendular das pessoas que habitam no meio rural mas
trabalham em atividades não-agrícolas. A rurbanização transforma as áreas rurais e lhes
imprime uma nova dinâmica, caracterizada pela valorização imobiliária e pelo crescimento
da prestação de serviços. Em razão disso, os mercados de trabalho rural e urbano vão se
homogeneizando e a pluriatividade das famílias torna-se a característica mais saliente deste
processo (Mingione e Pugliese, 1987). A pluriatividade intersetorial manifesta-se, nestes
termos, como a expressão das transformações pós-fordistas sobre o mercado de trabalho
rural, trazendo para este espaço um conjunto de novas relações de trabalho. Neste caso, em
geral é o contexto territorial que responde pelo aparecimento da pluriatividade e torna-se
uma característica das economias locais (Bagnasco, 1997).
Pluriatividade de base agrária
A pluriatividade de base agrária decorre da demanda crescente por serviços e
atividades não-agrícolas geradas pelo próprio processo de modernização da agricultura
(Sampedro Gallego, 1996; Weller, 1997). É uma pluriatividade que ocorre dentro do setor
agropecuário, mas se caracterizada pela combinação de atividades agrícolas e novas
atividades não-agrícolas. Ela surge e se expande com a terceirização de etapas ou fases dos
processos produtivos na agricultura, o que implica na sub-contratação, aluguel de
máquinas e equipamentos e na contratação de serviços de terceiros para execução de
tarefas que antes eram realizadas no interior de cada exploração agropecuária (Laurenti,
2000; Conterato, 2004; Niederle, 2007). Os processos de terceirização e subcontratação
ampliaram-se rapidamente no Brasil nas últimas duas décadas, coincidindo com a
organização e gestão do setor no esquema de cadeias que integram a produção, o
beneficiamento, a distribuição e a comercialização.
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A pluriatividade de base agrária se manifesta de três formas, sendo a primeira
através dos indivíduos que residem no meio rural e trabalham na atividade agrícola, mas
uma parcela relevante, senão a maior parte, de sua jornada de trabalho é dedicada à
prestação de serviços. Em geral, trata-se de situações em que um agricultor que dispõe
máquinas e equipamentos passa a realizar tarefas para os vizinhos (e mesmo propriedades
mais distantes) que não possuem escala de produção suficiente que compense a aquisição
própria do maquinário. Assim, as atividades agrícolas como plantio, colheita, manejo,
transporte, tornam-se ocupações realizadas em propriedades de terceiros, mediante
pagamento (em dinheiro ou em produto). Mesmo que o operador do serviço seja um
agricultor, é importante frisar que ele passa a atuar também na condição de contratado pois
não se trata de uma forma de ajuda mútua. A segunda forma de pluriatividade de base
agrária refere-se à contratação de pessoas que moram no meio rural e integram famílias de
agricultores para atuar em atividades como o processamento, o beneficiamento, o
transporte, a comercialização, entre outras, da produção agrícola. São atividades e
empregos gerados pela própria dinâmica do setor agroindustrial que ao se desenvolver vai
gerando um conjunto de atividades não-agrícolas como os tratoristas, armazenadores,
ensacadores, pessoal de administração.
A pluriatividade de base agrária também se manifesta através da informalidade e da
precariedade da venda da força de trabalho no meio rural, em larga medida decorrente da
sazonalidade dos processos de produção na agricultura. No meio rural, existe um conjunto
de atividades não-agrícolas esporádicas, intermitentes, que não tem jornada formal de
trabalho pré-estabelecida e que são exercidas no artesanato, no comércio informal
(vendedores ambulantes, de porta-em-porta), nos serviços estacionais ligados as colheitas e
serviços como diaristas e empreeiteiros. É comum agricultores recorrerem a elas em razão
da sazonalidade do trabalho agrícola ou mesmo como uma forma de remuneração
temporária. A sua execução pode se dar dentro ou fora do estabelecimento, assim como ser
próxima ou longe da moradia, como no caso das pessoas que se deslocam aos centros
urbanos para prestar serviços domésticos. Embora precárias e informais, estas atividades
são fontes importantes de renda para muitas famílias.

Pluriatividade pára-agrícola

A pluriatividade pára-agrícola resulta das atividades que formam um conjunto de
operações, tarefas e procedimentos que implicam na transformação, beneficiamento e/ou
processamento de produção agrícola (in natura ou de derivados) obtida dentro de um
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estabelecimento ou adquirida em parte ou na totalidade de fora deste destinada à
comercialização. Trata-se de uma evolução da produção para autoconsumo que era
produzida para a subsistência da família 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, carnes, frutas e outros que passaram a ser processados e
transformados no interior da propriedade mediante agregação de valor. No Brasil, estes
empreendimentos vêm sendo chamados de agroindústrias rurais familiares. Quase sempre
são de pequeno porte e estão organizados em forma de cooperativas, associações ou redes
de comercialização. É claro que há uma enorme diversidade de agroindústrias familiares
que possuem os mais diversos tipos de escalas e formas de gestão (individuais,
associativas, cooperativas, etc).
Este tipo de pluriatividade tende a aparecer em regiões onde predomina a
agricultura familiar e onde os mercados de trabalho em atividades não-agrícolas
intersetoriais são débeis ou quase inexistentes, como a região norte do Rio Grande do Sul,
o oeste de Santa Catarina, o sudoeste do Paraná, no Sul do Brasil. A pluriatividade páraagrícola surge como uma alternativa de emprego, ocupação e renda para as famílias de
pequenos agricultores que vislumbram uma forma de inserção econômica e mercantil por
mecanismos diferentes dos usuais esquemas de integração agroindustrial como as aves e
suínos ou a produção de commodities como a soja.

Fatores que podem estimular a pluriatividade

Ainda que seja um fenômeno multideterminado, alguns dos principais fatores que
afetam e estimulam a pluriatividade podem ser identificados. Estes fatores foram
compilados e organizados a partir da leitura de bibliografias sobre o tema e resultados de
pesquisas que conduzimos nos últimos anos. Neste espaço não será possível apresentar
evidências empíricas para cada um dos fatores selecionados.
Entre as razões apontadas para explicar as mudanças nas formas de ocupação no
meio rural e o crescimento da pluriatividade destaca-se, em primeiro lugar, a própria
modernização técnico-produtiva da agricultura. É preciso considerar que em razão do
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intenso processo de modernização tecnológica, experimentado pelas atividades
agropecuárias, e a crescente externalização de etapas da produção, os processos de trabalho
tornaram-se mais individualizados gerando, em muitos casos, uma redução significativa
dos ativos rurais e da utilização da mão-de-obra disponível nas famílias (Ploeg, 1992;
Weller, 1997). Portanto, a disponibilidade de tecnologias cada vez menos intensivas gera
tanto ociosidade de mão-de-obra como sub-ocupação da força de trabalho, tornando-se um
fator que estimula os membros das famílias com domicílio rural a buscar outras formas de
ocupação.
Em segundo lugar, destaca-se os processos de terceirização e crescimento da
prestação de serviços no meio rural. Nos anos recentes, vem se ampliando o processo de
sub-contratação ou aluguel de máquinas e equipamentos e contratação de serviços de
terceiros para execução de tarefas que antes eram realizadas no interior da exploração
agropecuária (Laurentti, 2000; Niederle, 2007). Como exemplos, destacam-se atividades
como a preparação do solo, plantio, manejo e colheita ou a prestação de serviços pessoais
(inseminação artificial, gestão de propriedades), que passam a ser realizados por terceiros.
Neste sentido, a terceirização agrícola pode ser entendida como uma conseqüência da
própria modernização técnico-produtiva que sofreu a agropecuária nas últimas décadas, o
que permitiu o surgimento de um conjunto de novas ocupações não-agrícolas tais como
motoristas, administradores, entre outros.
Um terceiro fator está relacionado à queda crescente e continuada das rendas
agrícolas. Em contextos em que a agricultura torna-se altamente modernizada e inserida
em padrões de concorrência internacionais os agricultores tendem a sofrer, cada vez mais,
os efeitos da dependência tecnológica, que implica em aumentos freqüentes e compulsórios
dos custos de produção agrícola. Isto decorre do fato de que os agricultores são compelidos
a acompanhar, de forma incessante, os avanços nos índices de produtividade (da terra e do
trabalho), fundamentalmente a partir do incremento em capital imobilizado (maquinário e
benfeitorias) e pelo aumento da utilização de insumos industriais (sementes, adubos,
defensivos, combustíveis, etc.). Segundo Ploeg (2006; 2000), mesmo que os agricultores
consigam produzir cada vez volumes maiores, os incrementos de volume e produtividade
nem sempre se traduzem em maior rentabilidade. Segundo o autor, isto gera um profit
squeeze’, que consiste na contração dos ganhos financeiros provocada pelo aumento
crescente dos custos de produção. Por um lado, os agricultores modernizados estão
submetidos à uma situação de dependência que eleva constantemente o valor do consumo
intermediário e, de outro, estão cada vez mais vulneráveis as variações de preços, barreiras
protecionistas e problemas de sanidade. O resultado desta relação expressa-se na corrosão
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das rendas agrícolas e gera um aperto ou estrangulamento dos ganhos dos agricultores.
Nestas circunstâncias, a opção pelo exercício da pluriatividade torna-se um recurso
interessante e uma opção, mesmo para os agricultores que possuem acesso as tecnologias
mais modernas de produção.
O quarto fator importante refere-se às mudanças nos mercados de trabalho.
Refletindo uma tendência mais geral, a expansão da pluriatividade no meio rural também
pode ser atribuída à dinâmica do mercado de trabalho não-agrícola de algumas regiões.
Existem vários estudos sobre os processos de descentralização de indústrias para espaços
rurais mostrando seu significativo impacto na geração de empregos. No Brasil, apenas para
citar dois exemplos, temos o caso de algumas regiões nos estados sulinos de Santa Catarina
(Vale do Itajaí) e do Rio Grande do Sul (Encosta Inferior e Superior da Serra do Nordeste).
Nestas regiões houve processos de industrialização relativamente descentralizados em
áreas de elevada densidade demográfica, onde as indústrias foram buscas vantagens
comparativas relacionadas ao custo da força de trabalho, logística e outros (Schneider,
2003)9.
Em quinto lugar, a pluriatividade aparece como uma resposta à determinadas
políticas de desenvolvimento rural, que estimulam atividades não-agrícolas no meio rural
tais como o turismo, as pequenas e médias indústrias, a preservação ambiental, entre
outras. Estas políticas são mais comuns nos países desenvolvidos (O’Connor et. alli.
2006), onde se observa uma preocupação com a busca de soluções para o abandono das
áreas rurais marginalizadas e mesmo a redução dos impactos ambientais decorrentes das
formas intensivas de produção. Em geral, são políticas que visam gerar empregos,
estimular a diversificação das rendas e oferecer alternativas econômicas aos agricultores
que não sejam exclusivamente ligadas ao aumento da produção, fazendo com que possam
reanimar as regiões desfavorecidas ou pouco competitivas. Na literatura internacional
sobre desenvolvimento rural há vários exemplos neste sentido focalizando programas
como LEADER, na Europa (Ray, 2000; Ploeg and Renting, 2000). No Brasil, existem
exemplos embrionárias com experiências de apoio ao turismo rural, ecológico, étnicocultural (indígenas, quilombolas, povos tradicionais) e às agroindústrias familiares rurais.
São iniciativas que além de incentivar formas de ocupação em atividades não-agrícolas
geram rendas e são capazes de oferecer alternativas de trabalho e renda para a população
nas áreas rurais.
Em último lugar, mas não menos importante, pode-se citar como fator de estímulo à
pluriatividade o fato de ela é uma característica intrínseca da agricultura familiar. Vários
9

Para o caso dos países desenvolvidos consultar, entre outros, o trabalho de Bagnasco (1997).
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estudos demonstraram que o exercício de múltiplas ocupações por uma mesma família não
é um sinal de fraqueza ou definhamento, mas uma característica do “modo de
funcionamento” de unidades que se organizam sob a égide do trabalho familiar (Schneider,
2003; Anjos, 2003). Assim, a pluriatividade passou a ser percebida como uma das
estratégias fundamentais de reprodução da agricultura familiar e adaptação às
transformações macro-estruturais na agricultura. No Brasil, desde o início da década de
1990, a agricultura familiar tornou-se um tema em ascensão, com uma crescente
legitimidade política, social e econômica. Assim, à medida que amplia-se o
reconhecimento da importância da agricultura familiar, também se amplia a atenção sobre
a pluriatividade.

A pluriatividade no Brasil: algumas evidências

Em face da enorme diversidade e heterogeneidade do meio rural no Brasil, traçar
um quadro da pluriatividade reveste-se em um grande desafio. As aproximações mais
consistentes, no entanto, tem sido alcançadas por meio da utilização das pesquisas
domiciliares, realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O
Brasil realiza anualmente a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), que é
uma pesquisa amostral que toma como referência o universo dos dados fornecidos pelo
último censo demográfico e utiliza os domicílios como unidade de análise. A PNAD
classifica os domicílios nas áreas urbanas e rurais a partir da sua localização, que no Brasil
é definida pela legislação municipal vigente no período da realização do censo
demográfico. Isto significa que a cada 10 anos, quando se realiza um novo censo, o
tamanho das áreas muda porque os municípios expandem as áreas urbanas e a parte rural
vai diminuindo10. Os dados aqui utilizados consideram somente os domicílios situados nas
áreas rurais não metropolitanas que englobam os aglomerados rurais isolados cujo solo
pertence a um único proprietário, evitando-se deste modo a interferência dos aglomerados
populacionais que ficam no entorno dos espaços rurais e mesmo aquelas que ficam dentro
das áreas metropolitanas, assim como dos efeitos das pequenas localidades,
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Para uma boa discussão dos problemas relacionados às definições das áreas rurais e urbanas consultar
Veiga (2002). Segundo Del Grossi e Graziano da Silva (2006) as informações das PNADs dos anos 2000
não são inteiramente compatíveis com as de décadas anteriores porque o IBGE realiza uma
reclassificação das áreas rurais e urbanas a cada novo censo. Os autores acreditam que por causa dessa
atualização, a população rural contabilizada pelas PNADs reduziu-se de 32,6 milhões de pessoas em
1999, para 27,3 milhões de pessoas em 2001, uma diminuição de mais de 5 milhões de pessoas.
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Segundo os dados da PNAD/IBGE, em 2005 residiam nas áreas rurais não
metropolitanas do Brasil em torno de 6.117.000 famílias. Em relação ao ano de 2001,
quando eram 5.847.000 milhões, o número de famílias domiciliadas no espaço rural
aumentou em 270 mil, conforme indica a Tabela 1, o que por si só já representa uma
mudança importante, uma vez que nas últimas décadas houve uma queda constante da
população rural.

Tabela 1. Brasil. Evolução das famílias de empregadores, conta-própria, empregados e
não-ocupados domiciliados na área rural não metropolitana segundo o tipo de atividade –
2001 - 2005 (1.000 famílias).
LOCAL DOMICÍLIO / TIPO DE
FAMÍLIA
Empregadores/patrões
Agrícola
Pluriativo
Não-agrícola
Conta-Própria/familiares
Agrícola
Pluriativo
Não-agrícola
Empregados/assalariados
Agrícola
Pluriativo
Não-agrícola
Não-ocupados na semana
TOTAL DE FAMÍLIAS

BRASIL
2001

2002

2003

2004

2005

303
149
113
41
2.859
1.756
874
230
2.053
1.269
262
522
631
5.847

227
99
94
34
2.938
1.780
938
220
2.031
1.229
275
527
578
5.774

265
128
105
33
2.982
1.749
920
312
2.050
1.264
267
518
645
5.941

279
143
100
36
2.882
1.713
908
261
2.167
1.289
297
582
637
5.965

293
137
112
44
2.845
1.581
967
297
2.302
1.351
309
642
677
6.117

Tx. Cresc
2001-05
1,4
2,1
0,3
2,1
-0,3
-2,4**
1,7*
7,1*
3,0**
1,7*
4,2***
5,3**
2,4
1,2***

Nota: exclusive as famílias sem declaração de renda e tipos de família com menos de 5 observações.
a) estimativa do coeficiente de uma regressão log-linear contra o tempo. Neste caso, o teste t indica a
existência ou não de uma tendência nos dados.
***, **, * significam respectivamente 5%, 10% e 20%.
Fonte: PNAD/IBGE - Tabulações Especiais do Projeto Rurbano.

Do total de 6.117.000 famílias que residiam nas áreas rurais da região não
metropolitana em 2005, 2.302.000 eram de famílias de empregados assalariados (37,6%),
293.000 eram famílias de empregadores (4,7%), sendo que destes 3,9% (240 mil)
empregavam até dois assalariados de forma permanente e 0,86% (53 mil) empregavam
mais de dois empregados permanentes11. A categoria mais numerosa do meio rural
brasileiro é formada pelos ocupados por conta própria, que em 2005 alcançavam 2.845.000
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A família é considerada empregadora quando pelo menos um de seus membros declarou estar nessa
posição na semana de referência. É considerada de empregados se pelo menos um membro se declarou
empregado e nenhum como empregador. São famílias de conta-própria aquelas que trabalham explorando
o seu próprio empreendimento, sozinhas ou com sócios, sem ter empregado e contando, ou não, com a
ajuda dos membros da família na forma de trabalho não remunerado. As famílias não-ocupadas são
aquelas em que nenhum dos seus membros se declarou ocupado na semana de referência
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(46,5%) das famílias. Além dos empregadores, assalariados e conta-própria, em 2005 havia
ainda 11,6% (677 mil) de famílias estavam desempregados ou sem ocupação na semana
em que foram coletados os dados. Segundo a classificação utilizada pela PNAD/IBGE,
chama a atenção a pequena quantidade de empregadores, indicando que no meio rural
predominam as formas de propriedade gerenciadas de forma autônoma como ocupações
por conta própria.
No que se refere ao tipo de atividades que exerciam as famílias domiciliadas nas
áreas rurais da região não metropolitana do Brasil, os dados apontaram que em 2005 as
famílias ativas ocupadas exclusivamente na agricultura eram um total de 3.069.000,
representando 50,1% do total. Mas neste mesmo ano, os dados da PNAD também
apuraram que 983.000 famílias (16%) se ocupavam exclusivamente em atividades nãoagrícolas. As famílias em que pelo menos um dos membros combinava a ocupação em
atividades agrícolas e não-agrícolas foram consideradas como pluriativas, e chegaram a um
total de 1.388.000 no ano de 2005, representando 22,7% do total de famílias rurais.
Analisando-se a evolução do período 2001-2005, verifica-se que o número de
domicílios nos quais os membros se ocupam em atividades agrícolas aumentou apenas na
categoria dos empregados assalariados (1,7%)12. Na categoria contra própria houve uma
redução de 2,4% ao ano, indicando que são as famílias ocupadas na agricultura que mais se
reduziram. As famílias pluriativas aumentaram tanto na categoria dos ocupados por contaprópria (1,7%) como dos empregados (4,2%). Já as famílias domiciliadas no meio rural em
que todos os membros estão ocupados em atividades não-agrícolas aumentaram de modo
mais expressivo, registrando um crescimento anual de 7,1% ao ano na categoria dos contaprópria e de 5,3% na categoria dos empregados. Estes resultados vão de encontro às
tendências registradas em estudos anteriores, em que se analisou os dados para as décadas
de 1980 e 1990, quando o maior crescimento registrado sempre ficou por conta dos
ocupados em atividades não-agrícolas e a queda constante dos ativos ocupados nas
atividades agrícolas. Este comportamento permite afirmar que sempre que se analisa os
dados no agregado nacional ou mesmo regional verifica-se que a pluriatividade também
funciona como uma estratégia dos indivíduos e famílias para passar das ocupações
agrícolas para as não-agrícolas. Isto explica porque são as ocupações em atividades nãoagrícolas as que mais crescem no meio rural e porque a pluriatividade, apesar de mostrar
crescimento, apresenta variações constantes. É por esta razão que anteriormente se chamou

12

O que em grande parte se deve aos preços favoráveis das principais commodities agrícolas que o Brasil
exporta (soja, milho e frango) durante os primeiros anos da década atual.
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a atenção para a necessidade de diferenciar a dinâmica do mercado de trabalho rural da
pluriatividade.
Na verdade, os dados agregados não permitem ir além desta conclusão, pois os
fatores que intervêm na pluriatividade são multi determinados e variam desde o contexto
local e regional até a conjuntura econômica mais geral, conforme já indicado
anteriormente. No Brasil, as pesquisas do Projeto Rurbano têm demonstrado que estes
fatores tendem a se ampliar à medida que as análises utilizam recortes mais específicos,
como os Estados, por exemplo. Neste sentido, os dados secundários apurados nas
pesquisas domiciliares devem ser tomados como uma bússola e servir de inspiração para
realização de estudos de caso mais aprofundados. Uma hipótese interessante a ser
investigada, por exemplo, é verificar em que medida a pluriatividade pode ser um caminho
que está sendo adotado por indivíduos e famílias pobres para abandonar a agricultura e
buscar uma outra atividade no meio rural, em geral não-agrícola (Berdegué, et. alii. 2001).
Neste caso, a pluriatividade poderia estar representando uma ponte no processo de
passagem de uma atividade a outra e, talvez, uma saída da situação de pobreza.
Um outro aspecto a ser analisado em relação à pluriatividade refere-se à questão
das rendas. De fato, havendo pluriatividade também existem pluri-rendimentos. No
entanto, as análises sobre as rendas rurais exigem certos cuidados, ainda mais quando a
fonte de dados são as pesquisas domiciliares por amostragem, tal como é o caso da PNAD,
que realiza a coleta de dados em um determinado mês do ano (em geral setembro). Além
disso, no Brasil existem diferenças edafoclimáticas e regionais importantes que fazem com
que o ano agrícola tenha suas especificidades e pode haver distorções no levantamento das
rendas. Outro problema refere-se à dificuldade da coleta de dados sobre os diferentes tipos
de rendas auferidos pelos produtores, além do fato de que no momento da entrevista em
geral eles informam a receita líquida, sem deduzir os custos de produção e a depreciação, o
que pode super ou sub estimar os valores informados. No caso dos produtores familiares
sempre há a presença da produção destinada ao autoconsumo, que não é desprezível, mas
que raramente é informada como parte da renda.
Feitas estas ressalvas, pode-se dizer que os dados da PNAD oferecem uma
aproximação razoável em relação à composição das rendas rurais. A Tabela 2, a seguir,
apresenta os quatro principais tipos de rendas que a pesquisa permite extrair, a renda
agrícola, a não-agrícola, as rendas oriundos dos benefícios previdenciários e as outras
fontes de renda como juros e remessas de parentes, por exemplo. A Tabela apresenta ainda
o valor médio da renda segundo o tipo de atividade tomando no ano de 2005, que é a
última informação disponível no momento.
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Um olhar de conjunto sobre a Tabela permite destacar algumas características
importantes sobre a composição das rendas entre as distintas categorias de famílias do
meio rural do Brasil. A primeira observação é que a renda agrícola continua respondendo
por algo em torno de 50% do total nas três categorias, empregadores (52,7%), contaprópria (50,3%) e assalariados (46,1%). Segundo, que com exceção da categoria dos contaprópria, as rendas não-agrícolas estão em segundo lugar em ordem de importância para os
empregadores e assalariados. Terceiro, as rendas de aposentadorias e pensões são muito
relevantes, sobretudo entre as famílias de conta própria. Por fim, cabe destacar que na área
rural não metropolitana como um todo, as rendas agrícolas representam 45,8%, as rendas
não-agrícolas 25,4%, as rendas de aposentadorias e pensões 22,5% e as rendas de outras
fontes 6,3%.
Tabela 2. Brasil. Composição (%) das rendas das famílias com domicílio na área rural não
metropolitana segundo o tipo de atividade e renda média – ano 2005 (em reais de setembro
de 2005).
LOCAL DOMICÍLIO /
TIPO DE FAMÍLIA

Rural não metropolitano
Empregadores/patrões
Agrícola
Pluriativo
Não-agrícola
Conta-Própria/familiares
Agrícola
Pluriativo
Não-agrícola
Empregados/assalariados
Agrícola
Pluriativo
Não-agrícola
Não-ocupado na semana

Renda agrícola
(%)

Renda nãoagrícola
(%)

Rendas de
aposentadorias
e pensões (%)

Rendas de
outras fontes
(%)

Rende média
em 2005
(em R$)

45,8
52,7
75,9
56,1
0,0
50,3
63,4
49,3
0,0
46,1
81,4
55,6
0,0
0,0

25,4
28,8
0,0
26,1
91,0
20,7
0,0
29,1
78,1
35,7
0,0
32,2
78,4
0,0

22,5
13,0
16,2
13,2
6,2
22,7
29,6
15,9
16,2
12,8
12,1
6,7
17,3
88,1

6,3
5,5
7,9
4,6
2,8
6,3
7,0
5,7
5,6
5,5
6,5
5,5
4,3
11,9

754,36
2.475,58
2.030,73
2.718,45
3.268,86
736,88
652,05
846,56
833,71
646,49
494,62
800,06
841,52
462,71

Fonte: Tabulações Especiais do Projeto Rurbano, NEA-IE/Unicamp, Março 2007

A análise das rendas pela ótica dos tipos de atividade em que estão classificadas as
categorias sociais permite realçar ainda outras questões. Primeiro, entre as famílias que
dependem exclusivamente da agricultura percebe-se uma dependência muito forte das
renda agrícolas, especialmente entre na categoria dos assalariados, em que esta fonte
representa 81,4% do total. Entre os empregadores (patrões) a renda agrícola representa
75,9% e entre os conta-própria que trabalham exclusivamente na agricultura a renda
agrícola representa apenas 63,4%. Isto leva a pensar, em segundo lugar, o importante papel
das rendas de aposentadorias e pensões para as famílias que dependem da agricultura,
sobretudo os conta-própria, que obtêm quase 30% dos seus rendimentos desta fonte. Vale
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notar que é entre os empregadores que está a proporção mais elevada (7,9%) de rendas de
outras fontes, provavelmente indicando ganhos advindos de outros setores. A terceira
questão que chama a atenção nesta Tabela refere-se ao portofólio diversificado de fontes
de rendas das famílias pluriativas, valendo a pena notar que a renda de atividades agrícolas
representa algo em torno de 50% ou mais, seguida das rendas não-agrícolas (algo em torno
de 30%, um pouco menos entre os empregadores), das rendas de aposentadorias e pensões
(em torno de 13%, mas bem menos entre os assalariados, onde representa apenas 6,7%) e
das rendas de outras fontes (em torno de 5%). Uma quarta questão a ser destacada refere-se
ao fato de as famílias exclusivamente não-agrícolas são as que possuem a maior
dependência em relação a uma única fonte de renda (a não-agrícola, é claro).Talvez valha a
pena chamar a atenção para um último aspecto, que se refere ao fato de que as rendas das
famílias de pluriativas além de serem mais diversificadas são também, em geral, mais
elevadas, tal como mostra a coluna referente ao valor da renda média para o ano de 2005,
com exceção dos pluriativos assalariados.
Por esta razão, é possível concordar com outros estudiosos (Ellis, 1998; 2000;
Kinsella, et alii, 2000; Berdegué, et.alii. 2001) de que a estratégia de diversificação das
atividades ocupacionais assim como das rendas pode representar uma proteção às famílias
em situações de risco, choques ou vulnerabilidades, tão freqüentes no meio rural,
sobretudo nas regiões mais empobrecidas. À medida que as famílias conseguem ter um
portofólio mais diversificado de opções de trabalho, tornando-se pluriativas, suas rendas
tendem a se elevar, adquirir maior estabilidade e as fontes se diversificam (Schneider
2007). Algumas destas dimensões serão discutidas a seguir a partir dos resultados de
pesquisas empíricas que temos conduzido no Sul do Brasil.

Pluriatividade e agricultura familiar13
Para se compreender melhor a presença da pluriatividade na agricultura familiar e
sua ocorrência em distintas situações empíricas realizou-se uma pesquisa em quatro
microrregiões do Estado do Rio Grande do Sul, tal com indicado no Mapa a seguir. A
metodologia da pesquisa consistiu da seleção de um município representativo da realidade
13

A pesquisa resulta de produção coletiva elaborada no âmbito do Grupo de Estudos e Pesquisas em
Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural – GEPAD/PGDR/UFRGS. Os trabalhos iniciaram no
âmbito da pesquisa “Agricultura Familiar, Desenvolvimento Local e Pluriatividade no Rio Grande do Sul:
a emergência de uma nova ruralidade” de 2003, e tiveram seguimento no projeto “Desenvolvimento
Territorial Rural e Segurança Alimentar”, ambas financiadas pelo CNPq e realizadas em parceria com o
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural da UFRGS e com o Programa de Pós-Graduação
em Agronomia da UFPel.
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de cada região de estudo a partir de pesquisas exploratórias e visitas a campo, procurandose respeitar a diversidade de dinâmicas da agricultura familiar existente no Estado. O
próximo passo foi a aplicação de um questionário semi-estruturado em uma amostra de
cerca de 11% das unidades familiares em cada um dos municípios, utilizando a técnica da
amostragem aleatória e sistemática por comunidade rural. O período de coleta dos dados
ocorreu durante o ano agrícola 2002/2003, sendo aplicados um total de 238 questionários
em um universo de cerca de 2.693 estabelecimentos.
Figura 1: Localização das regiões de no estado do Rio Grande do Sul/Brasil.

Tomando o universo total de unidades da pesquisa, verificou-se que 44,1% das
famílias de agricultores nas quatro regiões estudadas eram pluriativas e 56% eram famílias
monoativas, assim definidas aquelas em que todos os membros ocupavam-se
exclusivamente na agricultura14. Os dados primários coletados indicam que a presença da
pluriatividade no Rio Grande do Sul representa o dobro dos 22,7% de pluriativos
encontrados nos dados da PNAD para o Brasil como um todo. Examinando-se os dados de
forma desagregada para cada uma das quatro regiões, verifica-se que a pluriatividade
assume características distintas e varia significativamente em cada uma delas. Merece

14

Ainda que aqui seja apresentada apenas a separação entre pluriativos e monoativos, as pesquisas sobre esta
mesmo base de dados continuam e é possível, a qualquer momento, abrir-se a pluriatividade em diferentes
tipos, tal como sugerido na seção anterior.
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destaque o fato de que na região da Serra Gaúcha, localizada geograficamente no nordeste
do Estado, quase 60% das famílias eram pluriativas ao passo que no Alto Uruguai,
localizado no extremo norte do estado gaúcho, a pluriatividade estava presente em 28,8%
das famílias. A explicação para estas diferenças se deve, em larga medida, as
características das economias locais e a interação dos membros das famílias rurais com os
mercados de trabalho não-agrícolas15.
Tabela 3. Classificação das famílias segundo condição de atividade em municípios
selecionados no Rio Grande do Sul (%).
Sul do RS
Missões
Tipos de famílias de
Serra
Alto Uruguai
Total
Morro
Salvador das
agricultores familiares
Veranópolis
Três Palmeiras
Redondo
Missões
Monoativas
55,9
40,6
58,1
53,4
71,2
Pluriativas
44,1
59,4
41,9
46,6
28,8
Total
100
100
100
100
100
Fonte: Pesquisa AFDLP- CNPq/UFPel/UFRGS, 2003.

Outra informação importante extraída da pesquisa refere-se ao número de membros
das famílias. A pesquisa demonstrou que o número médio de membros entre as famílias
monoativas é de 3,8 pessoas e de 4,7 pessoas nas famílias pluriativas. Aproximadamente
27% das famílias monoativas possuiam até dois membros, ao passo que as famílias
pluriativas com até dois membros são inferiores a 5%. Nos demais estratos, que
representam as famílias com maior número de membros, as famílias pluriativas possuem
um número de pessoas superior aos monoativos.
Gráfico 1 - Número de membros das famílias pesquisadas por condição de atividade em
municípios selecionados no Rio Grande do Sul.
50,0
45,0
40,0
35,0
30,0
% 25,0
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10,0
5,0
0,0

50,0
37,3

35,6
31,3
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26,9

9,6
4,5

4,8
até 2
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Famílias
pluriativas

3a4
membros

5a6
membros

7 membros ou
mais

Fonte: Pesquisa AFDLP- CNPq/UFPel/UFRGS, 2003.
15

Estas características e especificidades regionais foram estudadas de modo aprofundado nos estudos de caso
realizados por Conterato (2004); Radomsky (2006) e Niederle (2007).
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Os dados da pesquisa indicam ainda que as famílias pluriativas possuem áreas de
terra menores e cultivam uma superfície agrícola média menor do que as famílias
exclusivamente agrícolas ou monoativas. Quando verificados os dados sobre a área total e
a área relativa à superfície agrícola útil dos estabelecimentos familiares, verifica-se que em
média as famílias pluriativas possuem e exploram em torno de 4 a 5 hectares a menos do
que as famílias monoativas. Neste caso, por terem maior número de membros e menor área
de terra disponível para a produção, a busca de atividades complementares para ocupar a
força de trabalho excedente e a necessidade de melhorar à renda familiar podem ser
considerados elementos explicativos da pluriatividade.
Gráfico 2 – Média da área total e da superfície agrícola útil (SAU) por condição de
atividade das famílias pesquisadas no Rio Grande do Sul (em hectares).
30,0
25,0

25,5
21,2

20,0
Ha

19,6
14,7

15,0

Famílias
monoativas
Famílias
pluriativas

10,0
5,0
0,0
área total

SAU

Fonte: Pesquisa AFDLP – UFRGS/UFPEL 2003.

Estas características também se refletem na composição das rendas das famílias
estudadas16. A Tabela 4 mostra que no conjunto das quatro regiões do Estado do Rio
Grande do Sul as rendas agrícolas continuam sendo decisivas para a maioria dos
agricultores familiares, respondendo por praticamente 59% da renda total (o que coincide
com os dados secundários apurados através da PNAD para o país como um todo), seguidas
das rendas auferidas das transferências sociais, especialmente aposentadorias, que

16

Renda agrícola: provem das atividades agropecuárias (cultivos e criações) realizadas dentro da unidade de
produção e/ou de atividades para-agrícolas. Renda não-agrícola: tem como origem as atividades nãoagrícolas, podendo ser realizadas fora ou dentro da unidade de produção, na condição de empregado,
empregador ou conta-própria. Outras rendas do trabalho: obtidas necessariamente fora da unidade de
produção e de atividades inerentes ao setor agropecuário. Rendas de outras fontes: provenientes de
aluguéis, juros, aplicações, arrendamentos, doações. Rendas de transferências sociais: resultantes de
transferências governamentais, tais como aposentadorias, pensões, programas assistenciais, como bolsafamília.
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alcançam 19,6%. Os ganhos oriundas de atividades não-agrícolas estão em terceiro lugar e
respondem por 17,5% do total da renda das famílias de agricultores, o que revela a sua
importância significativa como fonte de ingresso.
Mas em cada um dos quatro territórios estudados o comportamento das fontes de
renda e o seu significado é distinto. Enquanto na Serra Gaúcha a renda de atividades nãoagrícolas representa 21% sobre a renda total e a renda agrícola 54,5%, na microrregião do
Alto Uruguai esta proporção é de 6,6% e 72,9%, respectivamente, revelando que nessa
última região há uma dependência quase absoluta dos agricultores familiares em relação às
rendas agrícolas. Também deve-se salientar a importância, ainda que diferenciada, que
assumem as transferências sociais (aposentadorias e pensões) na renda das famílias. No
município de Morro Redondo elas representam praticamente 27% da renda total das
famílias, neste caso bem acima da média do Estado onde esta proporção chega a 19,6%.
Tabela 4 - Composição da renda total das famílias pesquisadas em municípios selecionados
no Rio Grande do Sul (%).
Total e municípios
Renda
Renda Não- Renda Ou- Transferências Outras Ren- Renda
Agrícola
agrícola
tras Fontes
Sociais
das Trabalho Total
representativos
Veranópolis
54,5
21,1
2,8
20,2
1,4
100
Morro Redondo
49,5
18,7
1,6
26,8
3,4
100
Salvador das Missões 62,5
17,7
1,0
16,2
2,6
100
Três Palmeiras
72,9
6,6
0,8
15,3
4,3
100
Total
58,6
17,5
1,8
19,6
2,6
100
Fonte: Pesquisa AFDLP- CNPq/UFPel/UFRGS, 2003.

Outro aspecto a ser considerado refere-se à desigualdade dos rendimentos auferidos
e o papel da pluriatividade na elevação da renda total. De acordo com o Gráfico 3, 50,8%
das famílias monoativas possuem renda total de até 10 mil reais anuais, enquanto que
70,2% das famílias pluriativas possuem renda total acima de 10 mil reais anuais. A
pesquisa demonstrou que as famílias pluriativas possuem uma renda total anual média de
R$ 20.352,46 (referente ao ano agrícola de 2002, quando os dados foram levantados),
enquanto as famílias monoativas tinham, em média, uma renda total anual de R$
14.378,11. O Gráfico 3 mostra que nos estratos de renda superiores a R$ 10 mil as famílias
monoativas representam sempre uma proporção menor, indicando que quanto maior a
renda total das famílias maior é a presença da pluriatividade.
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Gráfico 3 - Estratos de renda total segundo condição de atividade em municípios
selecionados no Rio Grande do Sul (%).
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Fonte: Pesquisa AFDLP – UFRGS/UFPEL 2003.
Em janeiro de 2003 cada U$1 dólar americano equivalia a R$ 3,36 reais (moeda brasileira)

Estes dados reforçam o argumento de que a pluriatividade não contribui apenas
para diversificar e ampliar o portofólio de fontes de rendimento mas, sobretudo, gera um
aumento considerável renda total familiar resultante da combinação vários tipos de renda.
Vale salientar que as famílias pluriativas raramente abandonam a agricultura e que, na
maioria da vezes, esta representa sua principal fonte de rendimentos. Além disso, a
pluriatividade tem um papel importante na estabilização da renda ao longo do ano agrícola,
permitindo que os agricultores e suas famílias não fiquem tão vulneráveis aos riscos e
instabilidades intrínsecas à atividade agrícola.

Considerações finais
Neste trabalho procurou-se apresentar informações e características sobre o estudo
da pluriatividade no Brasil. As primeiras seções foram dedicadas a um breve resgate
histórico sobre a evolução das pesquisas nas décadas recentes e à análise da bibliografia
que discutiu aspectos analíticos, conceituais e normativos acerca do tema. Também
procurou-se apresentar uma proposta tipologia sobre a pluriatividade com o objetivo de
criar condições para que as pesquisas sobre o tema permitam comparações entre diferentes
situações empíricas e conclusões mais gerais.
Das seções iniciais vale salientar a insistência no fato de que a pluriatividade é um
fenômeno que decorre dos processos mais gerais de transformação da sociedade
contemporânea, especialmente no que se refere aos modos de produção e formas de
ocupação do trabalho. Não obstante, a pluriatividade também está relacionada ao repertório
cada vez mais complexo de respostas dos agricultores aos contextos em que vivem e às
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situações adversas que enfrentam, notadamente em face dos problemas advindos de sua
crescente vulnerabilidade e perda de autonomia.
Na tentativa de demonstrar, ao mesmo tempo, a relevância e as diferenças da
pluriatividade no Brasil, foram apresentadas informações que indicam que 22,7% (o que
corresponde a 1.388.000 domicílios rurais) do total de 6.117.000 famílias que possuem
domicílio nas áreas rurais não metropolitanas, combinam atividades agrícolas e nãoagrícolas. Ainda que a agricultura tenha uma importância decisiva no meio rural brasileiro
(50,1% do total das famílias com domicílio no meio rural estão ocupadas na agricultura), já
é expressivo o número de famílias que não possui uma vinculação profissional e laboral
com a atividade agrícola, pois já são 983.000 famílias (16%) que habitam no meio rural
mas trabalham exclusivamente em atividades não-agrícolas.
Analisando-se a composição das rendas das rendas famílias com domicílio rural
constatou-se, igualmente, que a renda agrícola mantém uma importância inquestionável,
pois em torno de 50% ou mais das rendas advém desta fonte. Não obstante, destacou-se
também a importância decisiva das transferências de recursos governamentais na
composição das rendas, especialmente a aposentadoria rural, para a categoria dos ocupados
na condição de conta própria, que são a ampla maioria dos domicílios rurais no Brasil. Mas
o papel das rendas de atividades não-agrícolas não é menos importante para as diferentes
categorias ocupacionais, sejam eles patrões, assalariados ou ocupados por conta própria.
Por fim, destacou-se a importância da diversificação das fontes de renda, mostrando-se
que, em geral, os domicílios pluriativos possuem um portofólio mais heterogêneo de fontes
de ingresso e, via de regra, possui uma renda média mais elevada.
Com o objetivo de apresentar algumas evidências empíricas acerca das
características e dos efeitos diversos da pluriatividade, apresentou-se algumas informações
sobre a presença da pluriatividade em regiões de agricultura familiar no Estado do Rio
Grande do Sul, situado no extremo sul do Brasil. Os dados mostram que a pluriatividade
varia bastante segunda as regiões analisadas mas que, no geral, seu papel na elevação da
renda e no aproveitamento de oportunidades de trabalho para as famílias com maior
número de membros e áreas de terra menores é constante.
Isto permite concluir que a pluriatividade poderá representar uma alavanca
importante ao processo de desenvolvimento das áreas rurais, pois permite gerar formas de
trabalho e renda que se assentam tanto nas capacidades dos indivíduos como nas condições
existentes nos contextos locais. Além disso, a pluriatividade parece desafiar tanto os
estudiosos como os agentes de intervenção e formuladores de políticas. Enquanto processo
que expressa algumas das mudanças societárias mais gerais, trata-se de um fenômeno que
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exige dos pesquisadores repensar o caráter das relações sociais de trabalho no meio rural.
Assim como ela pode ser uma alternativa à vulnerabilidade, conforme indicado, também
poderá representar formas de precarização ou mesmo intensificação das jornadas de
trabalho. Aos agentes de desenvolvimento, por sua vez, cabe uma indagação sobre como o
Estado e as políticas públicas poderão impulsionar a pluriatividade em contextos e
situações em que ela é débil ou inexistente. Seja como for, a sociologia e as demais
ciências sociais que se ocupam com os temas rurais tem aí uma promissora e instigante
agenda de (pluri) atividades pela frente.
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