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RESUMO 
 
 

A Pluriatividade pode ser considerada o conjunto de atividades agrícolas e não 
agrícolas realizadas em áreas rurais com finalidade de complementação de renda e 
serviços ambientais. O desenvolvimento do turismo e artesanatos são categorias de 
produções decorrentes de uma necessidade e/ou oportunidade que a família rural 
desenvolve para auxiliar a renda produzida nas atividades principais. Partindo dessa 
perspectiva, a questão norteadora desse estudo buscou compreender em que 
medida, a pluriatividade auxilia na permanência das famílias rurais no campo. O 
objetivo da pesquisa é explicar como as atividades pluriativas estão organizadas no 
Assentamento Serra Negra, localizado no Município de Bom Jardim de Goiás-GO e 
como essa pluriatividade contribui para a manutenção dos agricultores. A pesquisa 
responde aos quatro objetivos específicos que são: identificar a existência de 
atividades que podem ser tratadas como pluriativas desenvolvidas no Assentamento 
Serra Negra; definir qual é a importância das atividades consideradas pluriativas 
para a manutenção dos assentados do local; verificar a existência do protagonismo 
feminino no desenvolvimento de atividades pluriativas no assentamento e, avaliar 
quais políticas públicas do campo estão sendo desfrutadas pelos agricultores 
familiares. Para execução do trabalho utilizou-se a literatura especializada de 
autores nacionais/internacionais e alguns dados secundários extraídos de 
instituições públicas, como: IBGE, IMB, INCRA, Prefeitura de Bom Jardim, entre 
outros. Por se tratar de uma pesquisa empírica exploratória, tais dados foram 
coletados através de entrevistas qualitativas aos produtores rurais do assentamento. 
Neste movimento de busca pela terra e estratégias de permanência do homem no 
espaço rural, é possível compreender a dinâmica socioespacial a partir de 
elementos analíticos à teoria do espaço construído, desenvolvido por Milton Santos. 
Identificou-se algumas atividades pluriativas no assentamento, como: doces, 
artesanatos, temperos, serviços de cozinheira, entre outros. Além disso, as mulheres 
são as principais protagonistas das atividades pluriativas, enquanto outros membros 
da família realizam as atividades agropecuárias em seus lotes. Por tudo isso, 
compreende-se que o desenvolvimento da pluriatividade tem auxiliado na renda 
familiar, mesmo diante de um cenário onde poucas políticas públicas destinadas ao 
agricultor familiar foram usufruídas pelas famílias assentadas. 

 
Palavras-chave: Pluriatividade. Assentamento Serra Negra. Agricultura Familiar. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

The Pluriactivity can be considered as non-agricultural activities carried out in rural 

areas with the purpose of complementing income. The development of tourism and 

handicrafts are production categories arising from a need and/or opportunity that the 

rural family develops to support the income produced in the main activities. From this 

perspective, the guiding question of this study sought to understand to what extent 

pluriactivity helps rural families to stay in the countryside. The objective of the 

research is to explain how pluriactive activities are organized in the Assentamento 

Serra Negra, located in Bom Jardim de Goiás-GO city and how pluriactivity 

contributes to the maintenance of farmers. The research answers the four specific 

objectives, which are: identify the existence of activities that can be treated as 

pluriactive developed in the Serra Negra Settlement; define the importance of 

activities considered pluriactive for the maintenance of settlers in the place; verify the 

existence of female protagonism in the development of pluriactive activities in the 

settlement and assess which public policies in the countryside are being enjoyed by 

family farmers. For the execution of the work we used the specialized literature of 

national/international authors and some secondary data extracted from public 

institutions, such as: IBGE, IMB, INCRA, Bom Jardim de Goiás Hall, among others. 

As this is an exploratory empirical research, such data was collected through 

qualitative interviews with the rural producers of the settlement. In this movement of 

searching for land and strategies of man's permanence in the rural space, it is 

possible to understand the socio-spatial dynamics from the analytical elements of the 

built space theory, developed by Milton Santos. Some pluriactive activities were 

identified in the settlement, such as: sweets, handicrafts, spices, cook services, 

among others. In addition, women are the main protagonists of pluriactive activities, 

while other family members carry out agricultural activities on their lots. For all that, it 

is understood that the development of pluriactivity has helped family income, even in 

a scenario where few public policies aimed at family farmers were enjoyed by settled 

families. 

Keywords: Pluriactivity. Assentamento Serra Negra. Income Complementation. 
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1. APRESENTAÇÃO 
 

A atual organização do espaço rural brasileiro tem se transformado devido às 

novas tecnologias que foram inseridas no campo. Neste novo cenário o campo 

tornou-se um espaço multifuncional e passou a atender diferentes demandas e 

ocupações.  

O espaço rural vivenciou inúmeras transformações, tanto no que se refere aos 

trabalhos relacionados à agricultura e à pecuária, quanto aos outros tipos de 

atividades consideradas não agrícolas. O novo desafio a ser enfrentado parte das 

políticas públicas desenvolvidas no campo, das preocupações ambientais, do 

desenvolvimento da produção agropecuária, da realização de outros tipos de 

atividades nas áreas rurais e da permanência do homem no campo. 

Esse cenário vem tomando forças desde que o agricultor familiar encontrou 

algumas limitações para continuar apenas com o exercício de práticas agrícolas no 

espaço rural como instrumento e estratégia da produção de renda para suas 

famílias, e a pluriatividade é um exemplo disso.  

A pluriatividade é considerada uma alternativa complementar à renda de 

unidades familiares do campo, pode ser reaproveitada a partir do uso de elementos 

naturais e culturais disponíveis. 

Considera-se a pluriatividade como um fenômeno em que as famílias 

agricultoras tradicionalmente ocupadas com atividades agrícolas passam a 

desenvolver outras atividades consideradas não agrícolas como estratégia de 

complementação de renda, tais como: turismo rural, artesanato, doces, extrativismo 

de produtos naturais, entre outros.  

Em muitos casos, a pluriatividade é desenvolvida a partir da autonomia e do 

protagonismo feminino no campo, por isso, a literatura sobre a temática que abrange 

a importância da mulher frente aos trabalhos não agrícolas ganha mais força na 

discussão deste estudo. 

Muitos assentamentos rurais podem apresentar uma série de fatores naturais, 

culturais e socioeconômicos, que contribuem para a realização da pluriatividade, 

como: a tradição do local, os costumes e o modo de vida do homem do campo, as 

categorias de produções, atividades agrícolas e as não desenvolvidas no meio rural, 

a fauna e flora existentes, dentre outros. 
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Nesse sentido, o objetivo geral proposto no estudo e diante do atual cenário do 

rural brasileiro que passou por diferentes transformações, surge a necessidade de 

explicar como as atividades pluriativas são organizadas no Assentamento Serra 

Negra, localizado no Município de Bom Jardim de Goiás-GO, e se as mesmas 

contribuem para a manutenção dos agricultores.   

Algumas questões iniciais surgem como problematizadoras da pesquisa, por 

exemplo: “Quais atividades desenvolvidas no assentamento podem ser 

consideradas pluriativas?; Qual a importância dessas atividades para a permanência 

dos assentados no campo?; Quem protagoniza as atividades pluriativas no local?; O 

assentamento possui políticas públicas que incentivam as atividades pluriativas?; 

Qual o impacto dessas políticas públicas para o desenvolvimento das atividades 

pluriativas? ”.  

A construção da pesquisa busca responder a quatro objetivos específicos, que 

são: identificar a existência de atividades que podem ser tratadas como pluriativas 

desenvolvidas no Assentamento Serra Negra; definir qual é a importância das 

atividades consideradas pluriativas para a manutenção dos assentados do local; 

verificar a existência do protagonismo feminino no desenvolvimento de atividades 

pluriativas no assentamento e, avaliar quais políticas públicas do campo estão sendo 

desfrutadas pelos agricultores familiares. 

Estudar e Pesquisar Geografia tornou-se um objetivo desafiador para a 

formação profissional desta pesquisadora. Portanto, algumas inquietações são mais 

para essa compreensão do que para um público especializado. Graduada em 

Turismo, sempre houve um interesse em conhecer e aprofundar os conhecimentos e 

temáticas das ciências geográficas, especialmente as que tratam das questões 

agrárias. 

O recorte espacial desta pesquisa de mestrado é o Assentamento Serra Negra, 

composto por 13 famílias assentadas e localizado em Bom Jardim de Goiás, 

aproximadamente 20 km da sede do município, nas proximidades da BR 158.  

A paisagem agrícola do local apresenta diferentes cultivos existentes nas 

parcelas rurais, como: plantações de bananeiras, hortaliças, pimentas, e a produção 

predominante é a agropecuária. Considerando os bananais existentes no 

assentamento, algumas atividades pluriativas foram desenvolvidas no local, como: 
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confecção de doces e bolos de bananas, inicialmente identificadas em trabalhos de 

campo1. 

Entende-se que a pluriatividade é capaz de contribuir para a qualidade de vida 

das famílias agricultoras que estão inseridas no campo, além de fornecer estratégias 

de desenvolvimento econômico às unidades familiares, por consequência, 

contribuindo para a permanência das mesmas no campo. Assim como se identificou 

na dinâmica espacial do Assentamento Serra Negra, a pluriatividade é uma atividade 

capaz de beneficiar financeiramente as famílias inseridas no assentamento.  

Do ponto de vista teórico, a pesquisa se firma no conceito de espaço como 

uma construção social. Essa perspectiva permite compreender a produção espacial 

como um processo de apropriação humana da natureza, transformando-a em 

espaço construído. 

1.1 Trajeto Metodológico 

No que concerne à metodologia de pesquisa aplicada neste estudo, considera-

se fundamental para o início da discussão o apoio nas bases teóricas propostas por 

diferentes autores que são referências (inter) nacionais, como: Sérgio Schneider, 

Milton Santos, Kautsky, entre outros. 

Para isso, a pesquisa se apoia em um estudo exploratório e descritivo a partir 

do alcance dos dados e objetivos propostos. Os dados secundários tratados na 

pesquisa são importantes para a demonstração dos objetivos, sendo que as 

principais fontes são: IBGE2, INCRA3, Associação dos Assentados do Assentamento 

Serra Negra em Bom Jardim de Goiás, entre outras. 

Utilizou-se, para retratar a realidade local e demais elementos fundamentais da 

investigação, quadros, tabelas, fotografias, trabalho cartográfico (mapas), entre 

outros dados abordados durante o processo de coleta da pesquisa que contribuíram 

para a discussão. A principal forma de apresentação dos dados foi através da 

redação discursiva e essa escolha se deu a partir da autenticidade e melhor 

organização das ideias expostas pela autora do estudo.   

                                                           
1 Realizou-se uma pesquisa de campo no Assentamento Serra Negra como finalidade para o trabalho 
de conclusão de curso da autora deste estudo em 2014/2015, no qual se discutiu a temática da 
pluriatividade e a possibilidade de desenvolvimento do turismo rural.  
2 Instituto Brasileiro de Geografia Estatística. 
3 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 
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Por tudo isso, a base empírica foi construída mediante a observação direta e a 

realização de entrevista (apêndice) com os assentados e outros grupos de 

interesses. 

1.2 Estrutura da dissertação 

O estudo está dividido em três seções. A primeira seção compõe-se da 

compreensão do espaço nos estudos geográficos, com os seguintes “itens”: 

abordagem do espaço a partir das ideias de alguns clássicos das ciências 

geográficas; questão agrária brasileira em assentamentos rurais; conceitos e 

definições de pluriatividade na agricultura familiar; políticas públicas/pronaf, 

movimentos sociais no desenvolvimento de atividades pluriativas e espaço rural. 

A segunda seção trata da agricultura familiar e da pluriatividade em Goiás, e 

compõe-se dos “itens”: formação e espaço agrário de Goiás; contextualização de 

Bom Jardim de Goiás; estrutura fundiária de Bom Jardim de Goiás. 

A terceira seção apresenta as interpretações e discussões das atividades 

pluriativas realizadas no Assentamento Serra Negra após a realização da entrevista 

em campo. A seção se apoia nos itens: características físicas, históricas e sociais do 

Assentamento Serra Negra e das famílias assentadas; pluriatividade e produções 

agrícolas desenvolvidas no Assentamento Serra Negra; políticas públicas no 

Assentamento Serra Negra e participação/ autonomia no desenvolvimento da 

pluriatividade.  

Nesta fase da pesquisa é possível compreender a pluriatividade desenvolvida 

no Assentamento Serra Negra e a maneira como algumas famílias realizam o 

exercício dessa atividade, bem como os fatores relevantes e irrelevantes que tal 

atividade causa nos assentados, influenciando na permanência dessas famílias no 

campo. 

A metodologia aqui utilizada se pauta na aplicação de entrevistas 

semiestruturadas aos agricultores familiares considerados pluriativos, na gravação 

de entrevista, em dados bibliográficos de autores pesquisadores da temática, como 

Sérgio Schneider, e no levantamento de informações disponibilizadas pelo Incra.  

Preliminarmente, é importante frisar que as entrevistas de campo foram 

realizadas apenas com cinco4 famílias no Assentamento Serra Negra, pois, dentre 

                                                           
4 No ato da pesquisa de campo, principalmente no período de entrevistas, seguiu-se os protocolos e 
medidas de segurança contra quaisquer efeitos causados pela pandemia da COVID-19 para proteger 
tanto os entrevistados quanto os entrevistadores. Cabe destacar que por conta das restrições da 
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os demais agricultores que residem no local, apenas cinco desenvolvem a atividade 

pluriativa em seus lotes. De antemão, realizou-se uma pré busca de informações a 

respeito das características de cada morador e somente cinco famílias se 

enquadram na caracterização pluriativa. Sendo assim, focou-se nessas famílias 

procurando investigar as suas condições pluriativas, conforme proposto nos 

objetivos do estudo.  

O roteiro das questões permitia que os entrevistados discorressem sobre suas 

atividades e, também, sobre suas perspectivas de vida no processo de construção 

do assentamento. Além disso, por se tratar de elementos de um novo rural, é 

necessário entender como as práticas não agrícolas têm sido realizadas pelas 

famílias. Antes de passar às discussões dos resultados, faz-se necessária a 

caracterização do Assentamento Serra Negra.  

Todos os participantes entrevistados na pesquisa de campo são membros das 

famílias agricultoras e possuem idade acima de 18 anos, além disso, as entrevistas 

registram o número total de cinco famílias consideradas pluriativas, visto que se 

envolvem com atividades agrícolas e não agrícolas no Assentamento Serra Negra. 

Ressalta-se que foram cumpridos todos os protocolos exigidos para se resguardar a 

saúde dos entrevistados contra quaisquer contaminações da COVID-19.                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
pandemia e pelo perfil dos entrevistados, não foi possível fazer todas as atividades planejadas para o 
campo. Mesmo com essas restrições, entende-se que a amostra dá margem de confiança para a 
interpretação da realidade encontrada no Assentamento Serra Negra.  
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2. A COMPREENSÃO DO ESPAÇO NOS ESTUDOS GEOGRÁFICOS  
 

Neste primeiro capítulo buscou-se referenciar teorias e noções que contribuam 

para elucidar os autores estudados e as estratégias por eles adotadas de modo a 

alcançar os objetivos principais do estudo. No trabalho proposto toma-se o espaço 

como construção explicativa para uma dimensão da realidade. Assim, o ponto de 

partida é compreender e, consequentemente, explicar a organização social através 

do seu espaço construído. 

Para isso, toda a bibliografia literária elencada no tópico a seguir surge a partir 

da necessidade de realizar um diálogo epistemológico entre alguns autores e 

clássicos das ciências geográficas, como Milton Santos, Paul Claval e Ruy Moreira, 

a fim de explicar o espaço na construção do pensamento geográfico.  

Portanto, o espaço é uma dimensão concreta da realidade social. Nessa 

perspectiva, pode-se fazer um recorte espacial do ponto de vista da sua lógica 

constitutiva e temporalmente analisar a sua organização social através dos seus 

atores. Isso significa dizer que através das ações dos atores sociais em um dado 

lugar e em um dado período ocorrerá um processo de apropriação da natureza, 

através do trabalho mediado pelas técnicas, realizando a construção espacial.  

A primeira seção possui quatro tópicos discursivos, como mencionado na 

apresentação deste estudo. Dessa forma, vislumbrou-se a reflexão de base teórica 

sobre a pluriatividade na agricultura familiar e o diálogo com as interpretações de 

Schneider, considerado um dos principais autores brasileiros que estudam a 

temática. 

Entende-se que essas proposições contribuem para o entendimento da 

abordagem que vai conduzir a compreensão sobre a construção espacial no 

Assentamento Serra Negra, situado no município de Bom Jardim de Goiás. 
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2.1. Uma abordagem do espaço a partir de alguns clássicos das ciências 

geográficas e a compreensão do espaço rural brasileiro 

Ao observar os conceitos desenvolvidos sobre a construção do pensamento 

geográfico, percebe-se que há mais de um século diferentes abordagens vêm sendo 

discutidas, tanto nos ciclos dos estudiosos da geografia, como em áreas afins das 

ciências humanas e da natureza. Dessa forma, pode-se dizer que as ciências 

constroem seus conceitos e teorias buscando uma explicação para a realidade. 

As abordagens sobre o espaço podem ter sentido amplo, pois existem várias 

teorias geográficas e, entre essas, as teorias espaciais com diferenças entre si. 

Assim, precisa-se admitir uma pluralidade, sendo necessário estabelecer algumas 

diferenças entre elas. 

Contudo, existem teorias baseadas nas concepções territoriais, das paisagens, 

das regiões e dos lugares que normalmente são conectadas ao seu domínio próprio, 

que é o espaço, assim como apresenta o autor Milton Santos.  

O espaço, dentro de uma perspectiva interpretativa, é entendido como o centro 

da análise geográfica, uma vez que, como construção social, representa ações 

humanas ao longo da história e passou por diferentes processos de formação. 

Assim, a partir do conceito de espaço é possível compreender o conjunto de 

organizações sociais, históricas e econômicas de diferentes pessoas, hábitos, 

culturas e identidades. 

Milton Santos define o espaço como “um conjunto indissociável de sistemas de 

objetos e de sistemas de ações” (SANTOS, 2002, p. 21). Por estarem em 

contiguidade, os sistemas de objetos e ações se dão de modo associado e estão: 

Reunidos numa lógica que é, ao mesmo tempo, a lógica da história passada 
(sua datação, sua realidade material, sua causação original) e a lógica da 
atualidade (seu funcionamento e sua significação presentes) (SANTOS, 2002, 
p. 77-78). 

 
Santos explica que “o espaço é tudo isso, mais a sociedade: cada fração da 

natureza abriga uma fração da sociedade atual” (SANTOS, 2014, p. 12). O autor 

ainda define o espaço por elementos que seriam esses, “os homens, as firmas, as 

instituições, o chamado meio ecológico, e as infraestruturas” (SANTOS, 2014, p. 16).  

Essa discussão que circula sobre a compreensão do espaço geográfico surge 

a partir da relação entre o homem e o espaço, do qual ele se apropria e transforma 

por intermédio de um conjunto de relações e contradições do meio em que se vive, 

ainda que “os homens são elementos do espaço” (SANTOS, 2014, p 16).  
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O espaço deve ser visto como um conjunto de “objetos geográficos, naturais e 

artificiais” (SANTOS, 2014, p. 12). Para Claval (2011), o espaço geográfico foi se 

reconstituindo com o passar do tempo através de um processo de evolução, 

mudanças e transformações. Essa perspectiva está centrada na análise das práticas 

científicas dos geógrafos que ele denomina “saber-fazer”.  

Entende-se que o espaço está em constante transformação, visto que é 

“formado pelo resultado material acumulado das ações humanas através do tempo e 

pelas ações atuais que hoje lhe atribuem um dinamismo e uma funcionalidade” 

(SANTOS, 2002, p.106).  

A interação do homem com o meio pode transformar diferentes cenários e 

realidades gradativamente. O movimento do modo de produção é um exemplo claro 

desse processo causado pelo avanço das tecnologias, do conhecimento científico e 

das ações humanas. 

Para Moreira (2015, p. 181), “o espaço é a dimensão perceptiva que 

materializa a relação sociedade - natureza em seus movimentos”. Na construção 

das geografias humanas, o tempo e o espaço são capazes de construir relações e 

posicionar o ser social a partir de suas transformações geográficas.  

Soja (1993) explora a “interface” entre tempo e espaço, uma vez que o 

pensamento social crítico predomina no tempo, no espaço e na sociedade. De 

acordo com Soja (1993), o espaço pode se transformar a partir das relações e 

reproduções sociais, que são influenciadas pelo tempo.  

Graças às novas possibilidades de difusão imediata e, sobretudo, geral das 
tecnologias modernas, a contiguidade deixou de ser uma condição imperativa, 
isso significa que, não deixa de ter suas consequências para a organização do 
espaço (SANTOS, 2014, p. 47).  
 

Com isso, fica explícito que a organização do espaço se dá a partir das 

relações humanas, de trabalho, econômicas, sociais, naturais, constituídas em 

diferentes períodos. Ou seja, o espaço pode ser entendido como o espaço 

construído onde há a interação direta entre o homem e a natureza.  

Todavia, este cenário mostra que a “formação de um espaço supõe uma 

acumulação de ações localizadas em diferentes momentos [...]” (SANTOS, 2014, p. 

29-30). A discussão que circunda o espaço impõe sua própria realidade, visto que a 

sociedade não se opera fora dele (SANTOS, 2014). 
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Consequentemente, para estudar o espaço é preciso apreender sua “relação 

com a sociedade, pois é esta que dita a compreensão dos efeitos dos processos 

(tempo e mudança)” (SANTOS, 2014, p. 67). 

O espaço, também definido por espaço social, segundo Lefebvre (2006, p. 54), 

“incorpora atos sociais, os de sujeitos ao mesmo tempo, coletivos e individuais, que 

nascem e morrem, padecem e agem”. Diferentes hábitos, ações, recursos e 

infraestrutura são capazes de modificar e reestruturar locais onde se insere o 

homem. Exemplo disso é o próprio processo capitalista, em que o modo de 

produção mudou gradativamente, e passou a interferir diretamente em diversos 

aspectos políticos, econômicos e sociais do espaço.  

Segundo Santos (2014), os meios de produção, incluindo a agrícola ou a 

agropecuária, seguem atualmente dependentes do saber científico e técnico, 

transformado no espaço. Assim, o espaço agrário brasileiro pode ser entendido 

como um espaço apropriado e transformado através de lutas, questões de poder, e 

econômicas, sociais e políticas que tomaram proporção ao longo dos anos, como é 

o caso da formação dos assentamentos rurais no Brasil que se formam a partir da 

luta pela terra, organizações dos posseiros no espaço rural, a disputa pela 

distribuição de lotes, entre outros. 

Diante das transformações no ambiente rural e do ponto de vista das 

produções e organizações sociais, o campo não é mais visto como o contrário do 

espaço urbano. O autor Graziano da Silva (1999) afirma que ambos estão 

interligados e podem ser considerados como um “continuum” rural-urbano. Esse 

termo “continuum rural-urbano” se explica a partir da concepção urbana que é a 

grande responsável pelas transformações da dinâmica socioespacial urbana e rural, 

na qual a realidade da sociedade rural se aproxima cada vez mais da realidade da 

sociedade urbana (CANDIOTTO; CORREA, 2008).  

Após inúmeras transformações nas relações campo-cidade, as pessoas que 

ainda permaneciam no campo começaram a criar estratégias de sobrevivência para 

não precisarem abandonar a terra. Nesta medida, a pluriatividade foi surgindo como 

modo de fortalecimento e trabalho para as famílias que se mantinham em áreas 

rurais. 

Fazer uma discussão sobre o espaço agrário brasileiro até o atual momento no 

século XXI se torna importante para este estudo, uma vez que fatores históricos do 

passado ajudam a compreender os caminhos que tomaram as diferentes atividades 
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realizadas no campo até se chegar aos estudos voltados à pluriatividade no 

ambiente rural.  

Para explicar esse processo de transformações até o atual cenário espacial 

rural do Brasil, esse “item” se firmará na literatura abordada principalmente pelos 

autores Sorj e Schneider.  

Nos anos recentes, segundo Schneider (2009, p. 10), “difundiu-se entre os 

cientistas sociais brasileiros a percepção da necessidade de repensar os temas 

agrários no mundo”. Alguns debates sobre a questão agrária brasileira na 

perspectiva dos estudos geográficos marcaram a história do agrário no país, uma 

vez que diversos fatores ligados a essas discussões se referem à distribuição, posse 

e/ou ocupação de terras na dinâmica socioespacial frente a um processo de 

revolução capitalista. 

De acordo com Sorj (1986, p.15-16), “a produção agropecuária expandiu-se, 

em um menor ritmo industrial, mas, suficientemente para suprir as necessidades do 

mercado”. Kautsky (1980) explica que o sistema de produção capitalista se 

desenvolve geralmente (exceção de certas colônias) em primeiro lugar nas cidades 

e nas indústrias. 

A modernização da agricultura permitiu transferir renda e fomentar o 

desenvolvimento urbano-industrial por intermédio da venda de matérias-primas a 

preços baixos, da compra de insumos e liberação de mão de obra.  

Sobre a compreensão da evolução histórica, Valverde (2006, p. 9) afirma: “a 

sobrevivência de velhas estruturas agrárias reforça a resistência a certos progressos 

técnicos, como, por exemplo, a mecanização”. 

Na Geografia Agrária, a Revolução Verde, marcada nesse período de 

modernização da agricultura, foi baseada no modelo de uso intensivo dos insumos 

químicos, agrotóxicos e fertilizantes na agricultura. No contexto social e econômico, 

a Revolução Verde causou o aumento dos conflitos e das lutas pela terra, além do 

desemprego no campo por parte de muitos agricultores familiares, que não 

conseguiram permanecer no campo. 

O reflexo da modernização do campo fez com que surgissem preocupações 

voltadas ao meio ambiente, em que se começou a aderir a diferentes estratégias e à 

realização de atividades, tornando o rural cada vez mais multifuncional e pluriativo. 

Esse cenário aumenta cada vez mais no espaço rural brasileiro do século XXI, além 

de ajudar agricultores locais a alternarem a renda familiar. Sendo assim, a diferente 
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forma de uso do espaço e das paisagens tem configurado cada vez mais o mercado, 

os trabalhos provenientes da agricultura, até mesmo aqueles considerados não-

agrícolas. 

Por isso, estudar a pluriatividade neste estudo buscou agregar compreensões 

para a realidade local do Assentamento Rural Serra Negra, e refletir sobre a forma 

como as atividades não agrícolas possivelmente têm influenciado no processo de 

formação e desenvolvimento socioeconômico das famílias assentadas.  

O “item” a seguir mostrará um processo de transformações realizadas em 

assentamentos rurais brasileiros frente à realidade agrária, política e social 

enfrentada por famílias rurais em busca da luta pela terra.  

Faz-se necessário realizar tal discussão, pois a mesma trará contribuições às 

lutas, resistências e conquistas que as famílias assentadas tiveram até conseguirem 

a posse de suas terras, e apresentará como elas alternaram de maneira significativa 

as atividades agrícolas e não agrícolas, de modo a se manterem no ambiente rural.  

 
2.2 Questão Agrária Brasileira e Assentamentos Rurais  

Um marco histórico na formação agrária do território brasileiro foi a 

concentração fundiária e a desigualdade social desde o período de colonização do 

país, momento em que houve o regime de sesmarias, que possibilitava a posse da 

terra ao agricultor.  

De acordo com Martins (1997, p. 12), a questão agrária brasileira, gerada em 

meados do século XIX, surge quando “a propriedade da terra, ao invés de ser 

atenuada para viabilizar o livre fluxo e reprodução do capital, é enrijecida para 

viabilizar a sujeição do trabalhador livre ao capital proprietário de terra”. 

A questão agrária brasileira foi surgindo e ganhando mais visibilidade com o 

passar do tempo, “à medida que escasseavam as alternativas de reinclusão dos 

expulsos da terra” (MARTINS, 1997, p. 12). 

É importante destacar que a questão agrária brasileira do século XXI recoloca 

o país diante de situações provenientes do agronegócio e do processo de 

modernização vivenciado dos últimos anos. Assim como explica Delgado (2010, p. 

81-82, grifos do autor), a questão agrária é na atualidade:  

A antinomia “reforma agrária” versus “modernização técnica”, que é proposta 
pelos conservadores em 1964, é reposta na atualidade sob novo arranjo 
político. Esse novo arranjo se articula nos últimos anos do segundo governo do 
presidente Fernando Henrique Cardoso e também no governo do presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, quando se constitui uma estratégia de relançamento 
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dos grandes empreendimentos agroindustriais apoiados na grande propriedade 
fundiária, voltados à geração de saldos comerciais externos expressivos. 

 

O autor ainda afirma que essa é uma estratégia do primeiro governo de 

Fernando Henrique Cardoso, adotada por pressão e constrangimento externo do 

balanço de pagamentos (DELGADO, 2010).  

[...] ela relança uma política agrícola de máxima prioridade ao agronegócio, 
sem mudança na estrutura agrária. Isso reforça as estratégias privadas de 
maximização da renda fundiária e especulação no mercado de terras. Esse 
arranjo da economia política é altamente adverso ao movimento da reforma 
agrária e as políticas alternativas de desenvolvimento pela via camponesa 

(DELGADO, 2010, p. 81-82).  
 

A política de reforma agrária em assentamentos rurais desenvolve-se por 

instrumentos fundiários e por um conjunto de políticas mediante a infraestrutura 

produtiva do local. Para essa discussão, Medeiros e Leite (1999, p. 279) retratam os 

assentamentos rurais como ocupações e uso de terras para:  

[...] fins agrícolas, agropecuários e agroextrativistas em que um grupo de 
trabalhadores sem terra ou com pouca terra obteve a posse, usufruto e/ou 
propriedade sob a forma de lotes individuais e, em alguns casos, de áreas de 
uso e propriedade comuns, sendo o patrimônio fundiário envolvido resultante 
de processo de aquisição, desapropriação ou arrecadação pelo poder público e 
associado, de maneira explícita, pelos trabalhadores e/ou pelos agentes 
públicos, a processos de Reforma Agrária.   

 

Nesse contexto da Reforma Agrária Brasileira, pode-se dizer que o termo 

assentamento rural diz respeito: 

[...] a um espaço preciso em que a população será instalada, por um longo 
período. “É uma transformação num referido espaço físico, contendo assim, o 
aspecto de um território realmente habitado e trabalhado por um grupo cujo 
objetivo é a exploração deste espaço (BERGAMASCO et.al. 1997, p.11) citado 
por (OLIVEIRA et al. 2015, p. 97). 

 

De acordo com Alburqueque, Coelho e Vasconcelos (2004), quando criados, os 

assentamentos estão apoiados por uma política de crédito própria, através do 

INCRA, que financia a implantação dos lotes, com recursos para a construção da 

moradia, da manutenção da família no primeiro ano, além de financiar o custeio da 

produção e disponibilizar crédito para investimento com prazos longos e carências. 

Porém, na realidade de inúmeros assentamentos rurais brasileiros esse cenário 

acontece de forma diferente pois nem sempre as famílias assentadas recebem o 

apoio necessário para custear despesas no campo, mesmo que existam políticas 

públicas destinadas a eles. Na maioria dos casos o que impede grande parte dos 

assentados ter acesso à essas políticas são as diversas burocracias administrativas 

exigidas, que por vezes, são desconhecidas e dificultam a acessibilidade para essas 
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pessoas pois muitos agricultores familiares no Brasil são leigos nesses assuntos ou 

até mesmo analfabetos, sendo assim, a falta de informações ou apoio social para 

essas pessoas os deixam fora desses financiamentos.   

Soares (2017) explica que para o INCRA a reforma agrária tem o objetivo de 

democratizar e desconcentrar a estrutura fundiária do setor agrário, gerar renda aos 

produtores e envolvidos, além de incentivar o combate à fome e à miséria da 

população. A reforma agrária vem ao encontro de promover a cidadania e a justiça 

social, integralizar o comércio aos serviços e trabalhadores rurais, e promover a 

redução do processo migratório campo-cidade.  

Silva (2015, p. 836) explica que a “concepção de reforma agrária reforça o 

modo de produção capitalista, pois pretende a distribuição da terra em favor da 

família, o que cria resistências a transformações do tipo socialista”. No entanto, o 

Estado atua nessas reformas, na lógica capitalista, muito mais para atenuar os 

conflitos sociais do campo, do que para promover uma luta contra as pessoas que 

estão atrás da propriedade capitalista da terra. 

Houve desapropriações bancadas pelo Estado, devolvendo o dinheiro aos 

capitalistas proprietários de terra. Segundo Oliveira (2007, p. 67):  

Os entraves foram sempre aqueles que envolveram a natureza das 
desapropriações. Quando o Estado bancou as mesmas com o pagamento em 
dinheiro e à vista, ele apenas teve a função de criar as condições para permitir 
a reconversão do dinheiro retido na terra em dinheiro disponível para os 
capitalistas-proprietários de terras. 

 

Oliveira (2007, p. 71) explica que: “o conceito de revolução agrária implica 

necessariamente, na transformação da estrutura fundiária realizada de forma 

simultânea com toda a estrutura social existente”. Desta maneira, esse processo 

visa à construção de outra sociedade. Além disso, pode-se afirmar que a revolução 

agrária permitiria uma mudança na estrutura econômica, podendo até chegar à 

superação do capitalismo, afinal, é o capital que detém a propriedade capitalista da 

terra.  

No entanto, apesar da existência de vários movimentos sociais do campo no 

Brasil que colocam como pauta a necessidade de superação do sistema capitalista, 

eles acabam ficando restritos à reforma agrária, porque o Estado brasileiro quando 

chega a distribuir terra, faz isso em favor da família.  

Os movimentos sociais podem e devem participar do processo de 

desapropriação, porque quando organizados em acampamentos ao longo das 
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estradas, os milhares de sem-terra reivindicam terras para produzirem e instalarem 

suas famílias. Como o próprio nome designa, são trabalhadores rurais sem terra 

para produzir que, por um motivo ou outro, foram excluídos do atual modelo de 

produção primária do país. 

De acordo com Araújo (1998, p. 193), valendo-se do Estatuto da Terra e da 

Constituição, “exigem do governo a desapropriação de terras ociosas, que não 

cumprem a função social”. Em muitos casos o Incra se interessa pela 

desapropriação de terras privadas para fazer a distribuição de lotes para famílias 

acampadas.  

 No século XXI, segundo Oliveira (2007, p. 153), os movimentos sociais no 

Brasil continuam sua luta pela conquista da reforma agrária:  

[...] as elites concentradoras de terra respondem com a barbárie. Assim, o país 
vai prosseguindo no registro das estatísticas crescentes sobre os conflitos e a 
violência no campo. A luta sem trégua e sem fronteiras que travam os 
camponeses e trabalhadores do campo por um pedaço de chão e contra as 
múltiplas formas de exploração de seu trabalho amplia-se por todo canto e 
lugar, multiplica-se como uma guerrilha civil sem reconhecimento. 

 

O autor explica que “essa realidade cruel é a face da barbárie que a 

modernidade gera no Brasil”, visto que a modernidade brasileira, além de produzir 

metrópoles que industrializam e mundializam a economia do país, internacionaliza “a 

burguesia nacional, soldando seu lugar na economia mundial, mas prossegue 

também, produzindo a exclusão dos pobres na cidade e no campo”. O autor afirma 

que essa “exclusão leva à miséria parte expressiva dos camponeses e trabalhadores 

brasileiros” (OLIVEIRA, 2007, p. 153).  

É importante ressaltar que as estratégias provenientes da reforma agrária, que 

são desenvolvidas em assentamentos rurais, causam a redução da miséria e da 

pobreza, bem como a diminuição do êxodo rural, pois as famílias não veem a 

necessidade de deixar suas residências, e buscar alternativas de renda fora do 

campo. Com isso, a produção de alimentos e o aumento de renda através da 

inclusão socioprodutiva se realizam e se desenvolvem no ambiente rural, uma vez 

que são ações essenciais para o desenvolvimento sustentável e a fixação das 

pessoas no campo.  

No Brasil, o sítio eletrônico do Painel do Incra mostra alguns dados 

apresentados em 2017 sobre assentamentos rurais de reforma agrária, o número de 

famílias assentadas, e o total em ha que eles correspondem no território brasileiro 

(Tabela 1). 
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Tabela 1 - Assentamentos Rurais no Brasil  
 

Famílias Assentadas Assentamentos Rurais Área total em (ha) 

972.289 9.374 87.978.041,18 

Fonte: Painel do Incra, 2017 (Organizado por SILVA, N. M. 2021). 

 

Não só em assentamentos rurais, mas em todo o espaço rural brasileiro, o 

IBGE, através do Censo Agropecuário 2017, tem apresentado dados realizados no 

recenseamento que dizem respeito à atual condição legal de terras concebidas por 

famílias que residem no campo. 

Ao comparar os números desses últimos dois Censos (2006/2017), observa-

se que no Brasil “o percentual de estabelecimentos que exprime a declaração “terras 

próprias”, teve um aumento de 76% para 81%. Além disso, os resultados da 

comparação entre o recenseamento de 2006 e 2017 fazem uma classificação de 

modalidades para o uso de terras (Tabela 2). 

Tabela 2 - Condição legal das terras, segundo as modalidades - Brasil - 2006/2017 
 

Censo Agropecuário Brasileiro 

Modalidades 2006 2017 

01- Terras Arrendadas 333.975 320.263 

02- Terras em Parceria 186.363 177.803 

03- Terras sem titulação definida 194.867 266.910 

04- Terras comodato / ocupadas 474.133 464.253 

Fonte: Censo Agropecuário 2017 (Organizado por SILVA, N. M. 2021). 

 

Na modalidade 01 da tabela, o total de estabelecimentos, de acordo com o 

Censo Agropecuário (2017, p. 67), “retraiu de 6,4% em 2006, para 6,3%, em 2017, 

apesar da participação da modalidade, no contexto, ter se elevado de 4,5% para 

8,6%”. Já a modalidade 02 ultrapassou 3,6% para 3,5%.  

A modalidade 03 apresenta uma variação de 3,8% para 5,3% no número de 

estabelecimentos. Por fim, os estabelecimentos da modalidade 04 variaram de 9,2% 

para 9,15% (CENSO AGROPECUÁRIO, 2017).  

Nesse caso, é possível compreender que aumenta o número de famílias 

rurais que são concebidas com terras próprias no meio rural. Isso contribui com uma 

melhor qualidade de vida, principalmente para aquelas pessoas que são excluídas 

do atual mercado de trabalho. Entende-se que através do uso da terra e do solo, as 
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famílias rurais serão capazes de realizar suas produções e conseguir renda por meio 

do trabalho rural.  

No Brasil, a implantação de assentamentos rurais é capaz de proporcionar 

melhorias para a vida social no campo. Exemplo disso são os programas destinados 

aos assentados rurais, que receberam contribuições para se reorganizarem em suas 

terras. 

Os assentamentos rurais são encarados como um momento de luta, um 

processo de resistência, uma decorrência da falta de acesso à terra. É nesse 

contexto que os programas destinados aos trabalhadores rurais do campo são 

desenvolvidos. Esse cenário acontece para que muitas famílias consigam se manter 

com os trabalhos provenientes do campo, sem precisarem se deslocar para a zona 

urbana em busca de oportunidades. 

Os assentamentos rurais brasileiros no estado de Mato Grosso: 

[...] foram criados como uma alternativa para a diminuição dos conflitos de terra 
que se intensificou no País entre os anos de 1980 a 1990 e como uma tentativa 
de amenizar a falta de planejamento agrário (OLIVEIRA, et al. 2015, p. 98). 

 

A participação e a reflexão coletiva correspondem à forma como costumam ser 

organizados estes acampamentos, as decisões são tomadas através de instâncias 

coletivas, tais como as assembleias, e de instâncias participativas de gestão e 

trabalho, que se ocupam dos mais diversos assuntos e ações necessários ao 

funcionamento e à manutenção daquele grupo, como saúde, educação, mobilização, 

segurança, etc. 

Por outro lado, o assentamento é um dos resultados da luta, pois o Estado 

responde às pressões dos movimentos sociais que demandam terra, constituindo-se 

assim como uma tentativa de intervenção e controle estatal sobre um conflito social.  

Existem vários movimentos de luta pela terra, por isso, o Movimento dos 

Trabalhadores Sem-Terra – MST é considerado o maior movimento social do 

campo, que predominantemente congrega as forças sociais que encarnam as 

contradições do mundo agrário, buscando chegar a uma reforma agrária como 

solução para esse desequilíbrio. 

Além disso, a tática das ocupações é uma das mais efetivas para forçar 

desapropriações e a criação de assentamentos. No entanto, há outros movimentos 

sociais que vêm crescendo nos últimos anos, tais como: Terra Livre, Via Campesina, 

dentre outros. 
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O crescimento desses movimentos se deve às discordâncias existentes em 

relação às formas como o MST se relaciona com o Estado e com os partidos 

políticos que disputam o poder na democracia burguesa. É possível dizer que a 

reforma agrária não resolve os problemas do campo, apenas ameniza a 

desigualdade para aqueles trabalhadores rurais explorados e sem-terra. 

Em consonância com os problemas socioeconômicos dos trabalhadores 

rurais, com o tempo foram surgindo estratégias para alternar a renda das famílias 

produtoras que residem no campo, sendo que tais estratégias podem ser entendidas 

e explicadas a partir da pluriatividade, que atualmente possibilita outras opções de 

renda para aqueles que se apropriam de terras e residem no ambiente rural. 

A pluriatividade é definida pela sua existência em espaços periurbanos, e 

possibilita uma nova estrutura social e econômica aos produtores rurais que estão 

inseridos no campo. Seu objetivo é propor a essas pessoas possibilidades de 

continuarem sua permanência no ambiente rural, manterem-se naquele meio e 

exercerem outra atividade, seja na propriedade ou no meio urbano, para alternarem 

a renda familiar. 

Os dados, mesmo que pontuais, mostram que a realidade do campo brasileiro 

envolve um grau de complexidade grande. As políticas públicas ficam subordinadas 

mais aos interesses dos governantes do que dos próprios agricultores. Isso implica 

em constantes descontinuidades nas ações de apoio aos agricultores, 

especialmente aqueles que necessitam de apoio dos fundos públicos. 

Dessa forma, a pluriatividade aparece mais como uma necessidade de 

complementação de renda do que como uma diversificação de atividades. O 

agricultor familiar, de forma geral, é um policultor por tradição. Agregar valor à sua 

produção é prática corrente, mas, por vezes, tem que complementar renda, pois os 

rendimentos não são suficientes. É nesse contexto que a pluriatividade pode ser um 

caminho para a sua manutenção na atividade.         

2.3 Conceitos e Definições da Pluriatividade na Agricultura Familiar 

Pluriatividade trata-se de um processo em que as famílias rurais decidem 

diversificar suas rendas, bem como da divisão de trabalhos e despesas dentro ou 

fora do ambiente rural desde que não deixem suas atividades de reprodução 

principal como é o caso das atividades agrícolas.  

Inicialmente, o conceito de pluriatividade teve seu surgimento na França na 

década de 1970, a partir de então, começou-se a usar essa perspectiva de 
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interpretação no Brasil nas diferentes áreas das ciências, assim como nos estudos 

geográficos. No país, desde a primeira metade da década de 1990, o conceito passa 

a existir como uma legitimação cada vez mais notória em relação à categoria social 

construída em torno da noção de agricultura familiar (SCHNEIDER, 2003). 

Para Fuller (1990), estudar o tema da pluriatividade e agricultura familiar requer 

alguns deslocamentos analíticos e a introdução de conceitos e unidades de análise 

multidisciplinar. Na discussão que circunda a agricultura familiar se encontra a 

gênese da pluriatividade, que, no cenário social rural, apresenta-se como uma 

alternativa complementar de renda para as famílias que vivem no campo. 

Nos estudos que discutem as atividades pluriativas na agricultura familiar estão 

franceses, brasileiros e ingleses que disseminam a temática. No entanto, o uso 

dessa linguagem voltado para o fenômeno social desenvolvido na agricultura familiar 

incorporou diversas discussões a partir da perspectiva de Chayanov e Kaustky.  

A pluriatividade pode ser entendida através da combinação de atividades 

agrícolas e não agrícolas no campo, da diversificação da renda familiar e, também, 

de um processo transitório e conjuntural, intensificado pela crise no modelo de 

produção produtivista (CARNEIRO, 2009).  

De acordo com Schneider (2009), a pluriatividade se refere a um fenômeno 

social, que pressupõe a combinação de duas ou mais atividades, sendo uma delas a 

agricultura, dentro de uma mesma unidade de produção por indivíduos que 

pertencem a um grupo doméstico ligado por laços de parentesco e consanguinidade, 

podendo a ele pertencer, eventualmente, outros membros familiares, 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. 

Para entender melhor a noção de pluriatividade, Schneider (2003, p. 112) 

explica que:  

O fenômeno social e econômico presente na estrutura agrária de regiões e 
países, pode-se definir a pluriatividade como um fenômeno através do qual 
membros das famílias que habitam no meio rural optam pelo exercício de 
diferentes atividades, ou, mais rigorosamente, pelo exercício de atividades não 
agrícolas, mantendo a moradia no campo e uma ligação, inclusive produtiva, 
com a agricultura e a vida no espaço rural. 

  
A pluriatividade é realizada mediante as decisões familiares e a divisão do 

trabalho, nesse contexto, suas práticas podem ser representativas para o espaço 
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rural uma vez que é a própria família quem ordena e reorganiza a produção no 

campo.  

De acordo com Schneider (2003, p. 10): 

A pluriatividade tende a se desenvolver como uma característica ou uma 
estratégia de reprodução das famílias de agricultores que residem em áreas 
rurais situadas em contextos nos quais a sua articulação com o mercado se dá 
através de atividades não-agrícolas ou para-agrícolas.  

 
A pluriatividade, assim como dita Schneider, é uma opção de renda para 

famílias que se situam nas áreas rurais e não fazem o exercício de outras atividades 

remuneradas no espaço urbano. Embora esse tipo de produção possa ser realizado 

dentro ou fora da zona rural, ela é uma alternativa socioeconômica para os 

agricultores. Normalmente, decide-se fazer o exercício dessas produções não 

agrícolas quando o produtor rural não consegue se manter no campo apenas com o 

exercício das atividades agrícolas.  

Segundo Nascimento (2008, p. 29, grifos do autor), a pluriatividade é 

considerada: 

Um fenômeno social “encontrável” em todo território nacional. Em cada 
subespaço territorial regional haverá uma explicação para cada especificidade 
local da existência (estática) da pluriatividade. No entanto, para abordá-la 
inserida na questão mais ampla de um esforço nacional de implementação de 
um novo modelo de desenvolvimento rural para o país, é necessário conhecer 
sua “dinâmica” em termos de tendência (evolução) com vistas a se construir 
um quadro também dinâmico de suas tendências regionais, com o intuito de 
subsidiar futuras opções de políticas públicas para o meio rural – assim como 
também, nesses termos, faz-se importante conhecer a evolução dos demais 
tipos de famílias, que estruturam as áreas rurais. 

 

A pluriatividade se torna conhecida a partir dos anos 1970, por meio da ideia de 

um instrumento alternativo para o êxodo rural gerado pelas transformações 

capitalistas no campo. Para Schneider (2001), as unidades de produção familiar 

passam a exercer outras atividades consideradas “não agrícolas”, uma vez que 

perceberam que não dependem exclusivamente de atividades agrícolas. O autor 

assim explica: 

As famílias ampliam o orçamento doméstico por meio de atividades realizadas 
fora da propriedade. Na maioria das vezes, são unidades que diversificaram 
suas fontes de renda e, além da agricultura, os membros que integram a 
família exercem várias outras atividades, algumas inclusive em tempo parcial 
(SCHNEIDER, 2001, p. 164).  

 

A princípio, um dos motivos que levam as famílias agricultoras a 

desenvolverem o trabalho não agrícola está relacionado à sazonalidade temporal. 

Ou seja, a produção agrícola é produtiva apenas em alguns meses ao ano, sendo 
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assim, fora os períodos produtivos, diversas famílias procuram alternativas 

complementares à renda familiar para se manterem no campo (CHAYANOV, 1974). 

Em segundo lugar, um dos motivos que podem incentivar a realização de 

atividades não agrícolas por famílias rurais está relacionado “à remuneração mais 

elevada por unidade de trabalho”, a partir de “atividades artesanais e comerciais”, 

que ajudam as famílias “obterem ganhos maiores com menores fadigas” 

(CHAYANOV, 1974, p. 120).  

De acordo com Chayanov (1974, p. 116), as atividades agrícolas e não 

agrícolas divididas entre o grupo familiar podem ser realizadas “pelas condições 

econômicas gerais que se dão localmente”. 

Schneider (2003, p. 83) esclarece que, “para Chayanov, o recurso às 

atividades não agrícolas constituía-se em uma estratégia de alocação da força de 

trabalho familiar frente aos condicionantes da unidade produtiva agrícola”. 

No caso, fica explícito o “sentido da racionalidade que a família imprime às 

suas atitudes para manter o balanço entre trabalho e consumo e garantir sua 

reprodução” no campo (CHAYANOV, 1974, p. 112). 

Além disso, Schneider (2003, p. 84) afirma que Chayanov ressalta a existência 

de “um segundo enfoque desse fenômeno que merece ser resgatado” e tem dada 

importância na literatura brasileira. Nesse sentido, a pluriatividade ou o recurso às 

atividades não agrícolas das famílias rurais ocorre como: 

Uma fase intermediária pela qual passariam as categorias sociais de 
agricultores que estariam imersos ou em um processo de proletarização ou de 
passagem de um estágio comunitário (identificado como rural e agrícola) para 
outro societário (identificado com o ambiente urbano e a industrialização) 
(SCHNEIDER, 2003, p. 84).  

 

A pluriatividade cria uma situação na qual Chayanov ressalta que “o núcleo 

familiar é uma soma indivisível entre trabalho e produção, parece cindir-se” 

(SCHNEIDER, 2003, p. 98). Esse cenário acontece a partir de “situações em que 

parcela significativa dos agricultores obtém um volume crescente de rendas que 

compõem o orçamento doméstico oriundo de atividades não agrícolas” 

(SCHNEIDER, 2003, p. 98). 

Chayanov (1974, p. 174, grifos do autor) explica que: 
 
[...] situações em que a família não dispõe de uma quantidade suficiente de 
terra para suas necessidades, ou quando “sobram braços” para trabalhar, ela 
tende a buscar em atividades artesanais e comerciais ou em outras atividades 
não agrícolas uma forma de ocupar a força de trabalho para garantir o 
equilíbrio entre trabalho e consumo.  
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Desta feita, são consideradas famílias pluriativas aquelas que não conseguem 

ocupar o trabalho familiar total na sua unidade de produção, bem como aquelas que 

têm a necessidade de complementar a renda, uma vez que apenas as produções 

agrícolas não sustentam a unidade de reprodução familiar (COUTO; REIS; SILVA, 

2017).  

Tornam-se famílias pluriativas aquelas que exercem atividades dentro ou fora 

do âmbito familiar, desde que não tenham vínculo direto com a agricultura, como 

artesanato, turismo, entre outros, juntamente com a combinação de atividades que 

sejam provenientes do assalariamento (COUTO; REIS; SILVA; 2017). 

A pluriatividade, além de ser uma alternativa para a redução de incertezas da 

produção familiar, trata-se de uma economia extra para famílias rurais que se 

organizam por meio do trabalho, diversificando suas produções.  

A diversificação de pesquisas que se originaram a partir do conceito de 

pluriatividade expôs a necessidade da criação de uma tipologia que melhor a 

descrevesse. Por isso, Schneider (2009, p. 7) explica que a elaboração de tipologias 

das diferentes 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. E 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.  

 

Portanto, não existe apenas uma categoria de pluriatividade, pelo contrário, há 

diferentes formas de se tornar pluriativo, assim como Schneider (2009) explica que 

existem: a pluriatividade de base agrária; para-agrícola; intersetorial; tradicional ou 

camponesa; dentre outras. 

Assim como são apresentadas no (Quadro 1), de acordo com Schneider, as 

categorias de pluriatividade se explicam da seguinte forma: 

Quadro 1 - Categorias de pluriatividade segundo Schneider (2009) 

Categorias de Pluriatividade 

Pluriatividade 

Tradicional ou 

Camponesa 

“Trata-se da pluriatividade que faz parte de um modo de vida, 

no sentido de que são famílias caracterizadas como grupos 

sociais relativamente autônomos, realizando uma produção 

fundamentalmente para o autoconsumo, com uma débil 

relação com os mercados. A pluriatividade ocorre dentro da 
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propriedade por meio da combinação de atividades de 

produção, transformação e artesanal (Kautsky e Chayanov). 

Muitas vezes, são atividades não-agrícolas ligadas à 

elaboração de peças e equipamentos para uso próprio, como 

ferramentas e utensílios de trabalho como: balaios, cestos, 

material de selaria, entre outros” (SCHNEIDER, 2009, p.8).  

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” 

(SCHNEIDER, 2009, p.8).   

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. Trata-

se de uma pluriatividade que ocorre dentro do setor 

agropecuário, mas se caracterizada pela combinação de 

atividades agrícolas e não-agrícolas que surgem e se 

expandem com a terceirização de etapas ou fases dos 

processos produtivos na agricultura, o que implica na 

subcontratação, aluguel de máquinas e equipamentos e na 

contratação de serviços de terceiros, etc. 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” (SCHNEIDER, 2009, p.9-10).   

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 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 
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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” 

(SCHNEIDER, 2009, p.10-11).   

Fonte: Schneider (2009).  
 

Nessa perspectiva, o que diferencia cada uma são as formas de diversificação 

que assumem as famílias rurais ao exercerem essa atividade não agrícola na 

unidade familiar. É possível dizer que desde quando se começou a colocar as 

práticas pluriativas em vigor, muitos agricultores encontraram potencialidades 

nessas atividades, de fato, tais rendas contribuem para o desenvolvimento da 

agricultura familiar, já que os pequenos produtores precisam muitas vezes se 

desdobrar para alternar a renda da família. 

A agricultura familiar é importante tanto para a pluriatividade quanto para o 

abastecimento alimentício de muitas comunidades brasileiras, atualmente ela é 

apontada como uma alternativa de recuperação econômica para muitas famílias que 

ainda sofrem financeiramente no meio rural. A realização de uma atividade não 

agrícola que contribui com a renda da família em muitos casos é a alternativa que os 

agricultores familiares encontram para sobressaírem frente a baixas situações 

econômicas no campo. 

De acordo com Soares (2017, p. 44), “a expressividade da agricultura familiar 

pode ser percebida também quanto à geração de emprego”. Segundo a autora, o 

Censo agropecuário de 2006 registra “12,3 milhões de ocupações no campo, advêm 

de estabelecimentos pertencentes à agricultura familiar, perfazendo um total de 

74,4% dos ocupados no campo” (SOARES, 2017, p. 44). 

Soares (2017, p.42) explica que, na visão de Santos (2008), o pequeno 

produtor é o segmento que mais sofre com as transformações no campo, visto que: 

“a tendência é o fortalecimento do grande produtor com a incorporação das 

inovações tecnológicas na produção agropecuária”. Para os autores mencionados, 

“a concentração das terras é uma realidade, pois o agricultor familiar, em meio às 

dificuldades, vende suas terras e migra para as cidades, ou até mesmo torna-se 

trabalhador temporário da grande propriedade”. 
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A realidade é que a estrutura fundiária no nosso país é muito concentrada, 
sendo que os grandes centralizam mais de 75,7% das terras, ficando o 
agricultor familiar com uma área de apenas 24,3% (mesmo que em maior 
número de estabelecimentos), a eles são destinados os assentamentos, 
pequenos arrendamentos ou aquele pequeno pedaço de “chão” em que 
insistiram em continuar (SOARES, 2017, p. 43, grifos da autora).  

 

 É importante considerar que o número de estabelecimentos rurais no Brasil 

cresceu assim como apontaram os resultados dos últimos dois Censos 

Agropecuários, porém, houve a diminuição considerável de estabelecimentos 

familiares. O Censo Agro 2017 realizou o recenseamento “de 7.534.385 endereços, 

dos quais 5.073.324 foram identificados como estabelecimentos agropecuários”. 

Nesse caso, faziam parte das condições de análise estabelecidas pelo IBGE todas 

as “unidades de produção dedicada, total ou parcialmente, à exploração 

agropecuária, florestal ou aquícola, independentemente de seu tamanho, obtendo os 

dados através de entrevista direta com o produtor” (BRASIL, 2017, p. 62). 

De acordo com o sítio eletrônico da Federação Nacional dos Técnicos 

Agrícolas - FENATA, a agricultura familiar no Brasil é considerada a oitava produtora 

de alimentos do mundo. Um levantamento realizado pelo portal Governo do Brasil 

aponta a agricultura familiar como uma das principais responsáveis pela economia 

do país. 

Conforme as informações levantadas no último recenseamento em 2017, a 

agricultura familiar corresponde a 90% da economia dos municípios brasileiros que 

possuem até 20 mil habitantes, e ainda é responsável pela renda de, pelo menos, 

40% da população do país e de mais de 70% dos brasileiros que residem no meio 

rural (BRASIL, 2019). 

Desde 2020 o Brasil e o mundo têm enfrentado grandes desafios em diferentes 

setores econômicos, da saúde, da educação, dentre outros, em consequência da 

pandemia causada pelo novo Coronavírus transmissor de uma doença contagiosa, a 

COVID-19. 

A seriedade da doença COVID-19 fez com que o isolamento social perdurasse 

durante o período de pandemia, que, atualmente, ainda se encontra em estado 

crítico no Brasil e em outros países, em função da proliferação do vírus. Efeitos 

causados pela pandemia de 2020 ocasionaram sérios impactos na economia 

brasileira, bem como no setor agrícola do país, uma vez que muitos trabalhadores 

precisaram fechar as portas de seus comércios e pausar as prestações de serviços 

para se prevenirem da contaminação do vírus. 
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A partir de diversos decretos municipais, estaduais e federais, a quarentena 

bloqueou o trabalho presencial dos comerciantes por muitos dias, acarretando assim 

um cenário em que pessoas ficaram desempregadas, e ocasionando a queda de 

diferentes empresas e setores produtivos em todo país. 

Na agricultura familiar não foi diferente, várias repercussões negativas foram 

causadas no que tange à fonte de ocupação e renda para as famílias agricultoras. 

Silva (2020, p. 23) “aborda exatamente o tema da produção e comercialização de 

alimentos pela agricultura familiar no cenário de pandemia”. Segundo o autor: 

As adversidades trazidas pela pandemia, não se resumem a tarefas cotidianas 
de trabalho, produção e comercialização, mas, também, no que se refere ao 
processo de autogestão, ao contato das cooperativas com os cooperados 
(SILVA, 2020, p. 24). 

 

Com relação à agricultura familiar e aos alimentos fornecidos pelas 

cooperativas, a pandemia prejudicou, “[...] a oportunidade de trazer a democracia 

para o meio corporativista, para quebrar o tradicionalismo e disponibilizar chances 

no mercado para todos [...]” (SILVA, 2020, p. 24). 

Silva (2020, p. 30) afirma que “a autogestão e demais princípios da economia 

solidária exprimem possibilidades e fortalecem os grupos na superação dos desafios 

postos pela Covid-19”.  

Além disso, surgem algumas problemáticas relacionadas às cooperativas da 

agricultura familiar que estão dificultando a comercialização de alimentos durante a 

pandemia, tais como:  

[...] a) Haver, ainda, gestão centralizada nas cooperativas em virtude da 
dependência do líder e esse fato ficou ainda mais evidenciado pela pandemia 
inclusive como consequência do distanciamento dos sócios a partir das 
medidas governamentais de isolamento social; b) Distanciamento de 
instituições parceiras; c) Comercialização prejudicada, com projetos de 
desenvolvimento descontinuados; d) Dependência dos agricultores no que se 
refere às compras governamentais via Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE) tanto no nível municipal quando estadual; 31 e) Melhoria nos 
resultados de produção pela via de implantação de quintais produtivos; f) 
Comunicação interinstitucional prejudicada impactando negativamente a 
continuidade de projetos em andamento; g) Superação no uso de ferramentas 
digitais caracterizando aprendizagem organizacional na ampliação do acesso à 
internet e no emprego de recursos de telecomunicações; h) Inovação com 
entrega em domicílio; i) Problema de ordem técnica gerado pela 
impossibilidade de instalação de equipamento; j) Dependência das compras 
governamentais via PNAE; k) Dependência dos sócios de atravessadores que, 
em virtude da pandemia, deixaram de atuar trazendo prejuízos aos sócios das 
cooperativas. Esse fato, revelado por um informante, aponta para a fragilidade 
do ato cooperativo no conjunto estudados; l) Limitação no design dos produtos 
limitando a comercialização no mercado consumidor convencional; m) 
Inovação na estratégia de vendas mediante uso de aplicativos e entrega em 
domicílio; n) Emprego de reserva técnica financeira para atender a 
compromissos assumidos; o) Perda no valor agregado da produção (em vez da 
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industrialização, uso de produtos para alimentação animal) (SILVA, 2020, p. 
30-31).  

 

De acordo com o sítio eletrônico da Agência Goiana de Assistência Técnica, 

Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária - Emater – GO, a agricultura familiar será 

fundamental para a recuperação econômica pós-pandemia. O presidente da Emater, 

Pedro Leonardo Rezende, destaca que o estado de Goiás abriga mais de 150 mil 

estabelecimentos agropecuários, sendo cerca de 95 mil enquadrados como 

agricultura familiar, isso de acordo com os dados apresentados no último Censo 

Agropecuário de 2017 (BRASIL, 2020).  

Conforme o presidente da Emater-GO, acredita-se que a “agricultura familiar é 

fundamental para conduzir o cenário econômico do país”, e propor “um cenário de 

recuperação” (EMATER-GO, 2020). 

Em Santa Catarina, segundo o sítio eletrônico do Governo brasileiro, em razão 

da pandemia da Covid-19, os agricultores assentados se mobilizaram para fazerem 

doações de alimentos a famílias que se encontravam em estado de vulnerabilidade 

social de várias localidades (BRASIL, 2020). 

Segundo a matéria, os assentamentos do estado juntamente com as 

cooperativas doaram mais de 15 toneladas de frutas, legumes, grãos, leite, entre 

outros (BRASIL, 2020). 

O I Congresso Virtual do Agronegócio, realizado no dia 9 de julho de 2020, 

colocou em debate o uso do aplicativo EMATER MOBI, o Plano Safra 2020/2021, 

juntamente com o Programa de Aquisição de Alimentos – PAA. Para Pedro 

Leonardo Rezende, o principal objetivo do aplicativo é levar informação e tecnologia 

ao campo, especialmente aos pequenos produtores.  

Além disso, através dessa nova alternativa tecnológica e também do trabalho 

de assistência técnica, o lançamento do MOBI estabelece um canal direto de 

comunicação entre o técnico da EMATER e o produtor rural (BRASIL, 2020), o que 

facilitaria as trocas de informações, sem precisar que o produtor se desloque de sua 

unidade de produção no meio rural até os perímetros urbanos. 

Diante deste cenário, a agricultura familiar criou estratégias para a realização 

do trabalho no campo, mesmo diante da pandemia da COVID enfrentada nos 

últimos meses. Cabe mencionar que a pluriatividade pode ser uma alternativa para 

que essas famílias, além de suas atividades agrícolas, também consigam renda por 

meio das produções não-agrícolas. 
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O crescimento da agricultura familiar brasileira permite apontar o exercício da 

pluriatividade como estratégia de dinamização do mercado e também dos indivíduos 

que permanecem no campo. Apesar de suas variações, as ocupações não agrícolas 

tendem a crescer no meio rural.  

De acordo com Abramovay (1992, p. 127), “o agricultor familiar moderno 

corresponde a uma profissão, diferentemente do campesinato, que constitui um 

modo de vida”. Segundo o autor, a agricultura familiar concebe a produção familiar 

totalmente integrada ao mercado consumidor, porém, está longe de qualquer conflito 

ou contradições frente ao desenvolvimento capitalista. 

Conforme a Organização das Nações Unidas (ONU), Alimentação e a 

Agricultura, e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária a (FAO e 

INCRA,1994, p.1):  

O modelo familiar de agricultura caracteriza-se a partir da relação íntima entre 
o trabalho e a gestão, da direção do processo produtivo conduzido pelos 
proprietários, da ênfase na diversificação produtiva e na durabilidade dos 
recursos e da utilização de trabalho assalariado somente em caráter 
complementar. 

 

Diante do exposto, a agricultura familiar é um modo de produção em que a 

família produtora é quem decide o que será cultivado em suas parcelas, sendo ela 

quem organiza e trabalha para que esse cultivo proporcione o essencial para seu 

próprio consumo, vendendo o excedente. 

Para Dufumier (2006), embora muitos agricultores geralmente não tenham 

recursos e ferramentas, eles também não possuem meios financeiros para adquirir 

melhores equipamentos e infraestrutura para suas terras e, consequentemente, 

precisariam intensificar seu sistema de produção. Grande parte dos trabalhadores 

que vivem em condições precárias no campo tem interesse em diversificar seus 

sistemas de cultivo e criação para que possa ter rendimentos e minimizar o risco do 

baixo desempenho econômico durante o ano. 

Para ser pluriativo não há a necessidade de que a família deixe de exercer os 

trabalhos voltados à agricultura. Pelo contrário, para serem consideradas 

propriedades e famílias pluriativas é preciso que o trabalho não agrícola seja 

encarado como um complemento e equilíbrio à renda. 

Para isso, é importante que as famílias não deixem de exercer suas atividades 

principais e primordiais no campo, visto que essas são inerentes ao homem que 

mora na zona rural.  
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Para exemplificar esse cenário e sustentar a discussão aqui realizada, é 

possível entender que esse exercício de atividades consideradas não agrícolas tem 

se desenvolvido em várias regiões brasileiras. 

Um caso a ser exemplificado nesta discussão que circunda a pluriatividade 

intersetorial e as atividades para-agrícolas na agricultura familiar é a comunidade 

Córrego Primavera, localizada a 4 km da sede do município de Rio Bananal, no 

Norte do Estado do Espírito Santo.  

De acordo com o estudo de Fernandes, Silva e Falcão (2018, p.57), “a renda 

das famílias é oriunda, basicamente, das atividades agrícolas e das ocupações não 

agrícolas”, sendo elas: processamento de frutas, artesanato, comércio, serviços, 

dentre outros.  

Vale ressaltar que, “para as atividades para-agrícolas, predomina a produção 

artesanal de alimentos, seguida de bordados e produção artesanal de vassouras 

[...]”. Já no caso da pluriatividade intersetorial “há um maior número de pessoas 

envolvidas no setor de serviços, especialmente aqueles vinculados ao espaço 

urbano” (FERNANDES; SILVA; FALCÃO, 2018, p. 61).  

Em continuação aos casos de pluriatividade na agricultura familiar brasileira, 

encontra-se o compartimento arenítico da bacia hidrográfica do Rio Pirapó, no 

estado do Paraná, apresentado em um estudo realizado por Kawano et al., 2020.  

A pesquisa em análise buscou a compreensão de estratégias de reprodução 

social e econômica nesse setor da bacia hidrográfica do Rio Pirapó, “que tem como 

atributo o predomínio de solos de textura média e arenosa, os quais são suscetíveis 

à erosão e pobres em elementos químicos” (KAWANO et al. 2020, p. 269).  

No estudo, os autores mostram que as atividades pluriativas são diversificadas 

e desenvolvidas pelo pequeno e pelo médio produtor, “diferentemente do grande 

produtor, que se dedica mais à monocultura em suas extensas áreas cultivadas” 

(KAWANO et al., 2020, p.282). 

De acordo com os resultados da pesquisa, as famílias pluriativas desenvolvem 

atividades não agrícolas provenientes da produção agropecuária, como: 

agroindústria familiar de embutidos de pequenos animais; agroindústria de laticínios 

(queijo, requeijão e muçarela) (KAWANO et al., 2020). 

Isso acontece, pois, as áreas de produção agrícola constituem-se em 

pequenas dimensões com pouco capital disponível, visto que não dão subsistência 

suficiente aos seus proprietários. Nesse caso, as produções não agrícolas surgem 
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como uma alternativa complementar à renda dessas famílias (KAWANO et al., 

2020). 

Sendo assim, as práticas pluriativas podem ser encontradas tanto na 

agricultura familiar, quanto em outras famílias rurais, espalhadas em diferentes 

regiões do Brasil. Vale ressaltar que nos estudos sobre a pluriatividade na 

agricultura familiar também tem se discutido questões relacionadas à 

multifuncionalidade.  

Para iniciar a discussão, em primeiro lugar é preciso compreender que a 

multifuncionalidade e a pluriatividade são termos semelhantes que acontecem na 

agricultura familiar, porém, possuem significados totalmente diferentes.  

Para enriquecer a discussão, Lacerda e Moruzzi Marques (2008, p. 150) 

afirmam que ambas:  

[...] são duas ideias que configuram diferentes perspectivas tanto de 
intervenção em termos de políticas públicas, quanto de análise interpretativa, 
implicando abordagens a partir de ângulos distintos sobre a agricultura e o 
mundo rural.  
 

A diversificação de ambas, que se caracterizam no setor agrícola, depende das 

situações sociais em que se inserem. Cada localidade possui particularidades 

distintas, sendo assim, a pluriatividade e a multifuncionalidade não podem ser 

consideradas iguais. Existem diferentes contextos e realidades em que essas duas 

práticas se realizam no meio rural.  

Destarte, “a multifuncionalidade da agricultura revela-se nas sinergias entre a 

atividade agrícola e o desenvolvimento rural” (GIVORD, 2001, p. 4). Segundo o 

autor, o conceito de multifuncionalidade surgiu a partir da Rio-92 e ganhou maior 

dimensão ao adentrar nos debates sobre o desenvolvimento rural e o meio ambiente 

na perspectiva dos principais organismos internacionais.  

Gavioli e Costa (2011, p. 451) esclarecem que: 

A multifuncionalidade da agricultura é concebida como um conjunto de ideias 
capaz de reorientar as políticas agrícolas e a agricultura em direção a outro 
modelo de desenvolvimento, no que os autores chamam de enfoque normativo.  

 

Carneiro e Maluf (2003) relatam que, do ponto de vista da multifuncionalidade 

na agricultura familiar, pode desfazer do caráter eminentemente setorial, além de 

ampliar o campo das funções sociais que lhe são atribuídas. 

Gavioli e Costa (2011) explicam que a pluriatividade e a multifuncionalidade 

estão conectadas à agricultura familiar, pois ambas podem impulsionar e estimular o 

acontecimento de atividades não agrícolas, capazes de gerar renda aos agricultores 
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familiares, como agroindústria, agroturismo, comercialização direta, entre outras 

inserções econômicas de caráter autônomo ou assalariado em atividades industriais, 

ou de serviços.  

Desde a ótica da multifuncionalidade: 
 
A agricultura se torna responsável pela promoção das demais funções além da 
produção, que podem se traduzir em atividades não agrícolas, como 
agroindústria familiar, agroturismo e comercialização direta, ocupações que se 
originam na agropecuária e na paisagem agrícola e que são estreitamente 
relacionadas com estas. Essas atividades poderiam ser consideradas dentro do 
escopo da pluriatividade, na medida em que se constituem em atividades não 
agrícolas geradoras de renda, realizadas em combinação com a agricultura 
(GAVIOLI; COSTA, 2011, p. 454). 

 

Porém, a noção de multifuncionalidade e de pluriatividade se diferencia no 

exercício de suas atividades no espaço: 

 
[...] apenas as atividades “para-agrícolas” e “artesanais”, divisões da temática 
pluriatividade, como sendo pertencente à noção de multifuncionalidade 
acreditando que essas divisões auxiliam no fortalecimento da agricultura 
familiar. Os trabalhos ligados às agroindústrias familiares, cooperativas, 
associativismo, tão presentes no meio rural, resignificam o trabalho no campo, 
e expressam as “novas ruralidades” (Wanderley, 2000) citado por (OLIVEIRA, 
et al. 2015, p. 102, grifos dos autores).  

 

Gavioli e Costa (2011, p. 455) explicam que enquanto a multifuncionalidade 

desenvolve “[...] uma relação de fortalecimento da agricultura, pela agregação de 

valor via agro industrialização familiar, ou pela oferta de serviços turísticos atrelados 

à manutenção da paisagem”, a pluriatividade implica no “[...] enfraquecimento da 

agricultura, uma vez que os agricultores necessitam complementar suas rendas 

agrícolas insuficientes com a venda da força de trabalho”.  

Para exemplificar a pluriatividade e a multifuncionalidade na agricultura familiar 

no Brasil, pode-se observar o caso das unidades familiares na região do lago 

Janauacá, localizado no estado do Amazonas, em que os autores Erazo, Silva e 

Costa (2020) visaram apresentar um retrato da agricultura familiar local.  

Na reflexão de Erazo, Silva e Costa (2000, p.47 575), o cultivo de mandioca é 

explorado por “[...] pequenos produtores descapitalizados, com acesso difícil ao 

crédito e à assistência técnica, e que utilizam técnicas tradicionais de cultivo” 

Segundo os autores, “a pluriatividade é uma maneira de se proteger das 

formas predatórias de extração de renda, perpetradas por diferentes agentes do 

capital (sistema econômico)” (ERAZO, SILVA; COSTA, 2020, p. 47576).  
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Os autores explicam que os agricultores familiares que residem em Janauacá 

apresentam forte equilíbrio sustentável quando o capital interfere em suas 

produções, visto que: “se adaptam as novas formas ou brechas que o mercado 

deixa para continuar produzindo, reconstruindo e fortalecendo-se no mercado” 

(ERAZO; SILVA; COSTA, 2020, p. 47576).  

Para os autores, “a reprodução social destes agricultores depende de sua 

relação com as formas distintas e heterogêneas de estruturação social, cultural e 

econômica do capitalismo”. Nesse caso, “[...] para garantir a viabilidade econômica, 

passaram a desenvolver sistemas de produção que combinam fruticultura, 

horticultura e criação de animais (zootecnias)” (ERAZO; SILVA; COSTA, 2020, p. 47 

576). 

A partir desse entendimento, embora as duas funções caminhem juntas no 

espaço agrário, elas se constituem diferentemente no exercício de suas atividades 

rurais e se nota que ambas desenvolvem um papel fundamental na agricultura 

familiar e em suas transformações contemporâneas.  

É explícito que a multifuncionalidade e a pluriatividade estão relacionadas ao 

processo de desenvolvimento espacial, no qual essas funções surgem com suas 

estratégias de reprodução social, política, socioeconômica e também com as demais 

questões no espaço agrário brasileiro. 

Dessa maneira, a pluriatividade se torna:  
 
[...] uma noção que designa um processo social plural, o que significa 
reconhecer processos pluriativos incorporadores de atividades não agrícolas 
como constitutivos da própria dinâmica social da agricultura familiar 
(CARNEIRO, 2000, p. 163). 

 
Sendo assim, essa diversificação de atividades não agrícolas desenvolvidas no 

ambiente rural é uma alternativa de renda extra para famílias agricultoras envolvidas 

no trabalho rural. O desenvolvimento do trabalho familiar no exercício de atividades 

não agrícolas parte de uma estratégia de sobrevivência familiar, visto que tem por 

finalidade aumentar as fontes de renda da unidade produtiva, estabilizar a renda 

familiar, reduzir as incertezas econômicas da produção e os riscos e sazonalidades 

próprias das culturas agrícolas, além de influenciar a implementação de políticas 

públicas destinadas ao agricultor familiar (SILVA, 2015).  

Para isso, a pluriatividade aqui discutida faz referência à citação de Nascimento 

(2008, p. 26), que diz ser uma “construção política”, no sentido de que as políticas 
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agrícolas criam condições necessárias para a proliferação de casos de atividades 

pluriativas para sustentação de famílias temporalmente. 

Essa estratégia de desenvolvimento rural capaz de garantir a coesão social de 

famílias agricultoras e produtoras que vivem em áreas rurais é um fator de criação e 

estímulo da implementação de políticas públicas destinadas ao meio rural.    

Dessa forma, o próximo “item” propõe uma discussão voltada às políticas 

públicas destinadas à pluriatividade na agricultura familiar que têm viabilizado 

recursos para expandir a produção e manter a sobrevivência de muitas famílias 

agricultoras no campo. 

2.4 Políticas Públicas/PRONAF, movimentos sociais no desenvolvimento de 

atividades pluriativas e espaço rural 

A pluriatividade discutida neste estudo tem por finalidade ressaltar a 

importância do seu desenvolvimento frente aos fatores socioespaciais associados às 

famílias agricultoras. A criação, a formulação e a implementação de políticas 

públicas destinadas à agricultura familiar e ao espaço rural ocorrem para mudar a 

realidade em que vivem famílias rurais que necessitam de novas estratégias para se 

manterem inseridas e envolvidas nos trabalhos do campo. 

No Brasil, o governo passou a reconhecer a importância do agricultor familiar 

para o desenvolvimento social e econômico do país, e fez emergir uma série de 

políticas de apoio, como: 

[...] o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), as diversas linhas do 

PRONAF e o Brasil Sem Miséria. Tais programas ainda demandam 
aperfeiçoamento, capacidade técnica e recursos para conseguirem atender 
efetivamente aos produtores emergentes (XAVIER et al, 2012, p. 26).  

 

Para Soares (2017, p. 60), existe um empenho dos órgãos públicos em criar 

políticas públicas de apoio ao agricultor familiar, embora nem sempre sejam 

suficientes e, em muitos casos, sejam bem mais burocráticas do que as destinadas 

ao agricultor empresarial. Nesse contexto, muitas políticas públicas de apoio ao 

agricultor podem ser usadas no desenvolvimento de atividades pluriativas, uma vez 

que tais ocupações contribuem para a renda familiar. 

No Brasil, existem diferentes políticas públicas de apoio às atividades 

pluriativas no espaço rural, como exemplo o Programa Nacional de Fortalecimento a 

Agricultura Familiar - PRONAF.  

De acordo com o Banco Nacional do Desenvolvimento – BNDES, o Pronaf 

pode ser entendido como o financiamento para custeio e investimentos em 
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implantação, ampliação ou modernização da estrutura de produção. O programa 

beneficia e industrializa serviços no estabelecimento rural ou em áreas comunitárias 

rurais próximas, visando à geração de renda e à melhora do uso da mão de obra 

familiar. 

O Pronaf é dividido em subprogramas que atendem famílias rurais que se 

destinam ao financiamento e solicitam o apoio, tais como: Pronaf Agroindústria, 

Pronaf Mulher, Pronaf Agroecologia; Pronaf Bioeconomia, Pronaf mais alimentos, 

Pronaf Jovem, Pronaf Microcrédito Grupo “B”, Pronaf Cotas-Partes (BRASIL, s.d.).  

Com relação ao crescimento da pluriatividade em algumas regiões do Brasil, 

como no caso do Sul, Nascimento (2007) se encarrega de dizer que muitos 

problemas ainda são enfrentados. 

Neste caso, é necessária uma abrangência maior da inserção de programas e 

políticas públicas (como o Pronaf) para atender muito mais aos pequenos produtores 

familiares do que já se atende atualmente. 

Contudo, “a emergência da agricultura familiar como tema e identidade 

sociopolítica provocou também a constituição de novas organizações 

representativas a nível nacional” (SILVA; DIAS; SILVA, 2014, p. 233). 

Esse cenário pode ser exemplificado através da Confederação Nacional dos 

Trabalhadores da Agricultura – CONTAG, criada em 1963, e que atualmente 

continua sendo a principal central sindical de trabalhadores rurais no Brasil. Além 

disso, outras organizações também garantem representação em vários estados 

brasileiros, como a Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar – FETRAF, 

e o Movimento dos Pequenos Agricultores – MPA (SILVA; DIAS; SILVA, 2014).  

Existem outras organizações políticas na agricultura familiar, como a 

Confederação Nacional da Agricultura – CNA BRASIL (2012), que busca explicar o 

Manual de Crédito Rural – Banco Central, que apoia financeiramente as atividades 

agropecuárias e não agropecuárias exploradas mediante o emprego direto da força 

do trabalho da família produtora rural.  

De acordo com a legislação básica desse manual, as atividades não 

agropecuárias em condições são: turismo rural, produção artesanal, agronegócio 

familiar e outras prestações de serviços, desde que sejam compatíveis com a 

exploração rural e com o melhor emprego da mão de obra familiar (BRASIL, 2012).  

Torna-se imprescindível a elaboração de mais políticas públicas capazes de 

atender e promover de maneira sustentável os casos de pluriatividade de famílias 
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trabalhadoras do ambiente rural, justamente para combater o desemprego no campo 

e nos centros urbanos (NASCIMENTO, 2007). A pluriatividade promove diferentes 

estratégias sustentáveis, diversifica o modo de vida das famílias rurais e amplia as 

condições de reprodução social e econômica (SCHNEIDER, 2007). 

Segundo Nascimento (2008, p.30), “os formuladores de políticas públicas 

(policy makers) para o rural brasileiro [...]” consideram “a pluriatividade como uma 

importante forma de combater o desemprego e conter as populações rurais em seu 

lugar de origem, assegurando a sua reprodução social”, principalmente no que diz 

respeito ao grande número de agricultores menos favorecidos financeiramente. 

Para Abramovay (1992), um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento 

de políticas públicas é o Estado, visto que ele é capaz de realizar a manutenção 

dessas medidas e formas de apoio distintas para o trabalhado familiar no campo. 

Para o autor, tais políticas se moldam, consolidam-se e se organizam em estruturas 

capazes de apoiar as famílias envolvidas no desenvolvimento socioeconômico do 

espaço rural. 

Toda a discussão que circunda a importância da pluriatividade na agricultura 

familiar para fins de consolidação e implementação de políticas públicas no campo 

vem ao encontro de promover e reduzir a vulnerabilidade e proporcionar melhores 

condições na vida rural, bem como a inclusão social de famílias agricultoras 

inseridas e envolvidas nesses trabalhos não agrícolas dentro ou fora de suas 

propriedades.  

Existem apontamentos de que atualmente as mulheres são as principais 

responsáveis pelo desenvolvimento de atividades não agrícolas em unidades de 

produção rural, enquanto os produtores do sexo masculino estão à frente e no 

domínio das atividades agrícolas do estabelecimento. Em função disso, muitas 

políticas públicas destinadas às trabalhadoras rurais no campo foram 

implementadas e são desenvolvidas no Brasil, como é o caso do Pronaf, entre 

outros. 

O que não se pode deixar de citar é que antes disso acontecer as mulheres 

agricultoras passaram por muitos momentos de luta e conquistas pelos seus direitos 

na terra. Por longos anos as mulheres trabalhadoras rurais foram marginalizadas e 

oprimidas pela desigualdade e indivisibilidade do caráter de gênero (KUHNEN, 

2017). Com isso, a classe feminina era totalmente excluída das tomadas de 
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decisões sociais e políticas, enquanto só se aceitavam os comandos e as chefias 

dos homens. 

Esse cenário foi se consolidando com o passar dos anos e principalmente após 

a concessão na Constituição Federal de 1988, que reconhece os direitos das 

mulheres ao poder pela terra. Segundo Da Luz (1996, p. 177), o art. 189, que regula 

a distribuição de terras por reforma agrária, apresenta que os lotes serão conferidos 

“ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil”. Esse art. 

189 também contribuiu com o movimento das mulheres quando se colocou um fim 

ao “homem/marido, como chefe do lar”, dando domínio à sociedade feminina para 

essa nomeação em igualdade (DA LUZ, 1996).  

De acordo com Mendes et al. (2014), a Articulação Nacional de Mulheres 

Trabalhadoras Rurais - ANMRT criou uma campanha em 1997 como incentivo à 

criação de documentação das trabalhadoras rurais. Anos depois, em 2004, o 

governo federal, juntamente com o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), 

implementou o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural 

(PNDTR) para garantir os direitos básicos às trabalhadoras rurais.  

Segundo Garcia e Tomaz Junior (2002), o capitalismo influenciou a 

desigualdade de divisão sexual do trabalho. Neste cenário, muitas mulheres 

assentadas e/ou acampadas vendem sua força de trabalho em condições desiguais 

quando comparadas aos homens. 

Os resultados do I Censo Nacional da Reforma Agrária de 1996 mostram que 

apenas 12,6% das mulheres foram apontadas como beneficiárias diretas (DEERE; 

LEÓN, 2001, p. 335). Isso significa que desde esse período os números eram baixos 

quando se tratava da igualdade de gênero nos direitos estabelecidos no campo.  

O baixo índice de trabalhadoras rurais beneficiárias no Brasil influenciou a 

criação da Constituição Federal de 1988, que reconhece os direitos das mulheres à 

terra (DA LUZ, 1996). Desde então, as trabalhadoras rurais alcançaram autonomia 

em chefiar suas propriedades no campo, o que anteriormente era um direito 

destinado apenas aos homens.  

Deere (2002, p.114) explica que a conquista do direito das mulheres à terra 

não era a principal prioridade de nenhum dos movimentos sociais rurais. Porém, 

frente a essa realidade, a participação das mulheres nos movimentos rurais 

continuava crescendo.  
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Fruto das diferentes organizações em busca de direitos e melhorias no 

ambiente rural e resistências, atualmente, as mulheres possuem autonomia e 

participação ativa nas decisões políticas e socioeconômicas no campo. Exemplo 

disso é o desenvolvimento de diversas políticas públicas que apoiam o trabalho 

feminino: PAA5, POPMR6, Aposentadoria para a mulher rural, ATER para Mulheres e 

o Prêmio Mulheres Rurais que produzem o Brasil Sustentável. 

Quanto ao direito e à autonomia das mulheres no campo, Butto (2006) afirma 

que as principais políticas públicas destinadas às trabalhadoras rurais que 

influenciaram esse processo até os dias atuais foram as relacionadas ao direito à 

terra, à documentação civil e trabalhista, ao acesso a linhas específicas de crédito, 

políticas de comercialização e de organização produtiva. 

Embora essa realidade tenha perdurado por muito tempo, as mulheres 

começaram a buscar seus direitos enquanto cidadãs e por igualdade de gênero. No 

espaço rural não havia espaço para elas; organizações e movimentos foram criados, 

e a classe feminina foi alcançando seus objetivos. 

Bandeira e Siqueira (1997, p. 266, grifos dos autores) explicam que:  

A originalidade do movimento feminista assenta-se tanto na particularidade dos 
problemas e das questões levantadas, quanto no momento histórico de sua 
emergência; estes dois componentes, além de importantes, são dificilmente 
separáveis. Estruturou-se a partir de uma ética assentada na crítica do domínio 
patriarcal e em uma razão androcêntrica de humanidade que deixou fora 
metade desta - as mulheres e que construiu um ‘modelo’ de feminino fabricado 
pelo androcentrismo em nome da natureza e da razão. 
 

Tais movimentos incorporaram as lutas feministas como parte de seus 

objetivos estratégicos de mudança social. Segundo Pinto (1992), os movimentos 

sociais de caráter popular são locais de práticas de resistência às desigualdades 

contidas nas relações de gênero.  

Para melhor exemplificar o cenário de políticas públicas para a mulher rural, 

pode-se citar: “Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA); Programa Nacional de 

Documentação da Trabalhadora Rural (PNDTR); Articulação Nacional de Mulheres 

Trabalhadoras Rurais (ANMRT); Programa de Aquisição de Alimentos (PAA); 

Programa de Organização Produtiva de Mulheres Rurais (POPMR), Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar destinado à mulher (PRONAF 

MULHER), dentre outros. 

                                                           
5 Programa de Aquisição de Alimentos; 
6 Programa de Organização Produtiva de Mulheres Rurais. 
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O Pronaf Mulher pode ser entendido como a criação de linha de crédito 

direcionada às mulheres agricultoras, uma vez que as trabalhadoras rurais do país 

declaram uma forte exclusão nas questões de gênero e políticas públicas no espaço 

rural. 

Diante disso, o Pronaf Mulher, lançado em 2003, busca integrar as políticas 

afirmativas do MDA, por meio do Programa de Promoção de Igualdade de Gênero, 

Raça e Etnia – PPIGRE (FERNANDES, 2008). 

Para Fernandes (2008, p. 21), “a proposta do programa é dar visibilidade às 

atividades das mulheres rurais, promovendo sua emancipação e autonomia 

econômica” e está destinado “[...] a financiar atividades agropecuárias, turismo rural, 

artesanato e outras atividades que agreguem renda à família e que sejam de 

interesse da mulher”.  

Outra política pública destinada à mulher aconteceu em 2004, quando o 

governo federal, juntamente com o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), 

implementou o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural 

(PNDTR) para garantir os direitos básicos às trabalhadoras rurais. 

O estímulo à pluriatividade, principalmente em assentamentos rurais, “abre 

portas” e justifica a contribuição de políticas fundiárias provenientes da reforma 

agrária brasileira (SCHNEIDER, 2007). Além disso, a pluriatividade também contribui 

para o incentivo e o desenvolvimento do trabalho feminino em áreas rurais. 

Sendo assim, todo o processo de luta, de contradições, de resistências, de 

movimentos e de organizações sociais feministas, atualmente, contribui para melhor 

atender às necessidades de trabalhadoras nos espaços rurais brasileiros. 

É possível dizer que as implementações de políticas públicas são fundamentais 

tanto para as mulheres, como apresenta este “item”, como para outros grupos 

sociais que residem no meio rural e estão espalhados por todo o território brasileiro. 

Por isso, justifica-se a importância da pluriatividade na agricultura familiar para o 

desenvolvimento de políticas públicas destinadas ao campo. 

Neste sentido, vale lembrar que para ocorrer esse processo de forma alinhada, 

planejada e organizada, é primordial o apoio do Estado e de outros agentes 

socioeconômicos e políticos. A seguir, será apresentada a segunda seção deste 

trabalho de pesquisa, a qual trará contribuições e informações sobre os fatores 

sociais e agrários em Goiás e como a pluriatividade tem se desenvolvido no estado. 
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3. AGRICULTURA FAMILIAR E PLURIATIVIDADE EM GOIÁS 

Sabe-se que a pluriatividade está ligada à agricultura familiar, sendo assim, é 

importante questionar e analisar como a atividade não agrícola também tem sido 

primordial no desenvolvimento econômico e social de famílias agricultoras que estão 

inseridas no campo. 

O desenvolvimento da pluriatividade promove formulações de políticas estatais 

que têm o intuito de fortalecer a agricultura familiar. Além disso, é possível 

compreender a realidade espacial de determinadas comunidades rurais que fazem o 

exercício dessas atividades.  

Como já foi dito, a pluriatividade apresenta-se como fator indispensável à 

diversificação de renda de famílias rurais que não conseguem se manter no campo 

apenas com as produções agrícolas. Devido a esse fator, esta seção trará 

contribuições por meio de uma discussão referente à agricultura familiar e à 

pluriatividade, a partir de duas escalas: estadual e municipal. No caso, serão aqui 

apresentados dados referentes à atual situação em que vivem os agricultores 

familiares do estado de Goiás e de Bom Jardim de Goiás (área de estudo desta 

pesquisa). 

Para exemplificar o cenário agrário em Goiás e em Bom Jardim de Goiás, 

serão citados diferentes estudos realizados e/ou publicados por pesquisadores da 

temática. Tais dados serão abordados por intermédio do IBGE, do INCRA, e demais 

pesquisas acadêmicas, juntamente aos sítios eletrônicos que apresentam 

informações sobre a realidade socioespacial agrária.  

A abordagem teórica está subdividida em três “itens”: espaço agrário de Goiás; 

contextualização de Bom Jardim de Goiás; e estrutura fundiária de Bom Jardim de 

Goiás. A partir dessa proposta, as informações que cercam a realidade 

socioespacial do Assentamento Rural Serra Negra começam a tomar forma diante 

das abordagens dos autores e dos dados empíricos aqui apresentados. 
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 3.1 Formação e Espaço Agrário de Goiás 

A história da formação de Goiás teve início no período colonial, a partir dos 

conflitos entre os índios e os bandeirantes que adentraram o sertão brasileiro. 

Explicar o modelo de organização e ocupação do território goiano exige 

lembrar de diversos fatores que influenciaram esse processo. Para iniciar esse 

debate, Calaça e Dias (2010, p. 314) fazem algumas contextualizações sobre Goiás:  

[...] a exploração do ouro, durante o século XVIII, foi responsável por parte da 
ocupação das terras do estado de Goiás, de forma direta nas áreas onde a 
presença do ouro dinamizava a economia, e indiretamente, nas áreas que se 
constituíam em rota de passagem e pouso das comitivas.  

 

Além disso, no século XIX em Goiás o território teve participação dos 

imigrantes de outros estados, como Minas Gerais e Bahia, Maranhão, Pará, que 

fizeram parte do processo de implantação do sistema agrícola na região, visto que 

esse foi um dos fatores que influenciaram o povoamento e a formação do estado.  

A partir de 1930, com a revolução política desencadeada no Brasil, “Goiás 

entrava em uma fase de formação do Estado – Nação e do deslocamento de 

interesses rurais” (RABELO, 2004, p. 77). Nesse sentido, muitas pessoas 

começaram a adentrar o território goiano por fatores de ordem econômica.  

Fazem parte desta história as migrações e as transformações ocorridas no 

campo, pois elas se tornaram as condições econômicas e sociais dos chamados 

“pequenos produtores agrícolas” em estado decadente de sobrevivência. Neste 

momento, a “economia agrícola surge como um regime de transição entre a 

economia mineradora e a economia de exportação pecuária” (FERREIRA; MENDES, 

2009, p.2). 

A população do território goiano dedicava-se aos trabalhos direcionados à 

agropecuária, por isso a expansão capitalista que ocorreu no estado causou as 

movimentações no deslocamento de pessoas entre o espaço rural e o urbano. É 

importante destacar que, na década de 1940, a Colônia Agrícola Nacional de Goiás - 

CANG teve forte influência no processo de formação de Goiás. A CANG foi instituída 

pelo governo federal através do Decreto Federal nº 6.882, de 19 de fevereiro de 

1941, o qual diz respeito à criação da “Colônia Agrícola Nacional de Goiás, no 

Município de Goiás, estado de Goiás, em terras doadas à União pelo Governo do 

mesmo estado, pelo Decreto-Lei Estadual nº 3.704, de 4 de novembro de 1940” 

(FREITAS; MELLO, 2014, p. 475). 



57 
 

Desde então, a CANG viabilizou conexões com a Colônia Agrícola e abriu os 

caminhos para integração do território colonizado em Goiás, tanto na área urbana 

como nos espaços rurais (FREITAS; MELLO, 2014). 

É importante ressaltar outro motivo que influenciou a concentração de pessoas 

em Goiás. “Para tal, foi fundamental a presença das políticas públicas como 

definidoras e provedoras dos fundos necessários para sua execução” Soares (2017, 

p.63). O desenvolvimento da região destaca-se também a partir da transferência de 

Brasília para o planalto central. Peixinho (1998) afirma que esse fator criou um 

sistema rodoviário ligando a nova capital ao núcleo mais dinâmico do país, o Centro-

sul.   

A implantação da ferrovia alavancou a economia do estado goiano, pois houve 

incentivo à pecuária e à agricultura, e também a modernização das práticas e meios 

agrícolas.  

A construção de Brasília e a transferência da capital do Brasil juntamente com 

a criação da Superintendência de Desenvolvimento do Centro Oeste (SUDECO) em 

substituição à Fundação Brasil Central (FBC) e os pesados investimentos em 

infraestrutura possibilitaram a criação de muitos novos empregos na região, bem 

como oportunidades de investimentos privados no estado (PIRES et al., 1998 citado 

por SOARES, 2017, p. 63). 

Desta maneira, tanto o espaço urbano quanto o rural do Cerrado começam a 

ser ocupados, e, consequentemente, muitos povos permaneceram na região 

influenciados também pela pecuária. A agricultura empresarial, principalmente dos 

grandes produtores de soja, milho, arroz, entre outros, sempre teve uma larga 

ocupação no estado goiano, porém não se pode deixar de mencionar a presença 

dos agricultores familiares, que são muito importantes nesse processo e contribuem 

para o abastecimento alimentar das comunidades. 

Segundo Soares (2017, p. 59): 

[...] apesar da força da agricultura empresarial, a agricultura familiar é muito 
presente no estado de Goiás, além de pequenas propriedades, existem 
também muitos assentamentos da Reforma Agrária, que fornecem alimento a 
população goiana. 

 

As transformações da agricultura em Goiás estão devidamente ligadas à 

expansão do meio técnico e agrícola de produção que desmembra o antigo rural 

para um novo modelo de formação agroindustrial. A produção de arroz, feijão, 
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mandioca, entre outros, no território goiano foi extremamente fundamental para o 

seu desenvolvimento desde os anos de 1950 e 1960 até os dias atuais.  

Atualmente, de acordo com o IBGE (2016), o estado de Goiás tem uma área 

territorial de 340.110.385, e representa 4% do território brasileiro. A população 

agrária de Goiás pode ser subdivida em diferentes grupos sociais, como os grandes 

produtores agrícolas, os pequenos e médios produtores, os agricultores 

familiares/assentados, entre outros. A agricultura familiar em Goiás pode ser dividida 

tanto entre as propriedades rurais particulares, quanto em áreas de assentamentos 

que tem se formado no território (BRASIL, 2016). 

Exemplo disso são os dados apresentados pelo Censo Agropecuário 2017, que 

aponta o estado de Goiás com 13.045 famílias assentadas, 309 assentamentos 

rurais, e 720.439,09 correspondem à área em (ha) (PAINEL DO INCRA, 2017). O 

Painel do Incra (2017) apresenta os números totais de assentamentos por região em 

Goiás (Tabela 3).  

 
Tabela 3 - Número de Assentamentos e famílias por regiões em Goiás 
 

Região Número de 

Assentamentos 

Número de 

Famílias 

Região Centro Goiano 22 996 

Região do entorno do Distrito Federal 2 43 

Região Noroeste Goiano 57 1.526 

Região Norte Goiano 99 5.448 

Região Oeste Goiano 73 3.229 

Região Sudeste Goiano 7 174 

Região Sudoeste Goiano 40 1.384 

Região Sul Goiano 8 296 

Fonte: Painel do Incra 2017 (Organizado por SILVA, N. M. 2021). 

 De acordo com essas informações, no Oeste Goiano, onde se encontra o 

município de Bom Jardim de Goiás e o Assentamento Rural Serra Negra, a região 

registra o segundo maior número tanto de assentamentos rurais, quanto de famílias 

assentadas, perdendo apenas para a Região Norte de Goiás.  

Esse cenário se explica a partir do momento em que o governo federal 

concentra assentamentos de famílias sem-terra e as pessoas passam a buscam por 
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terras mais baratas e a preencher lotes esvaziados, resultado do êxodo rural 

brasileiro.  

O Painel do Incra (2017) apresenta o número de assentamentos rurais e 

famílias assentadas, por municípios, da região oeste goiano (Quadro 2). 

 
Quadro 2 – Número de Assentamentos e Famílias Assentadas por Município do Oeste de Goiás 

REGIÃO OESTE GOIANO 

MUNICÍPIO ASSENTAMENTO FAMÍLIAS 

ANICUNS RIBEIRÃO DO MEIO 41 

ARAGARÇAS SÃO PEDRO 27 

ARENÓPOLIS ELTON JOSÁ DA SILVA 00 

BALIZA VALE DO ARAGUAIA 83 

VITÓRIA DO NATIVO 20 

BEBEDOURO 32 

OZIEL ALVES PEREIRA 529 

NOVA ALIANÇA 09 

BOM JARDIM DE GOIÁS NOVO TEMPO 31 

MICENO MOREIRA DE BARROS 12 

CALIFÓRNIA 58 

SONHO DE ROSE 13 

JAIR EZEQUIEL RODRIGUES 24 

CAMPO FORMOSO 32 

MIXIRICA 09 

NOVA POUSADA 11 

SERRA NEGRA 15 

BOM JARDIM DE GOIÁS / 

ARAGARÇAS 

PEQUENA VANESSA II 132 

BURITI DE GOIÁS IRMÃ ODÍLIA 08 

CAIAPÔNIA CACHOEIRA BONITA 64 

MORRINHOS 20 

LAGOA DA SERRA 105 

CONQUISTA 34 

NOSSA SENHORA DA ABADIA 39 

VALE DA BOA VISTA 44 
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DOM CARMELO SCAMPA 30 

ELDORADO DOS CARAJÁS 29 

PADRE ILGO 118 

KENO 46 

QUERÊNCIA 18 

MORRINHOS II 08 

 

DOVERLÂNDIA CAFÉ ABELHA 31 

RECANTO SONHADO 17 

BOA VISTA II 05 

FLAMBOYANT 19 

TRÊS MARIAS 43 

MONTE SINAI 29 

TALISMÃ 07 

ARAÚNA 08 

LEBRE 103 

MACAÚBA 25 

NOSSA SENHORA APARECIDA 32 

ALELUIA 05 

AZES DO ARAGUAIA 106 

PRIMAVERA 51 

NOVA ESPERANÇA 33 

FAZENDA NOVA MAMONEIRAS 52 

NOSSA SENHORA DE FATIMA 80 

SERRA DO FACÃO 11 

FRANCISCO ROQUE DA CRUZ 15 

BOM PRAZER 32 

JUSSARA / FAZENDA NOVA ALBINO VIEIRA 47 
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IPORÁ PADRE NILO 32 

ITAPIRAPUÃ ITAPIRA 24 

ARCO IRIS 09 

TAMBORIL 20 

LIBERDADE 54 

BOA VISTA 21 

RETIRO VELHO 19 

JANDAIA PAULO FREIRE 18 

CACHOEIRINHA 16 

JAUPACI SÃO JOSÉ DO ROSÁRIO 07 

PADRE GALILEU MARTINS DA 

SILVA 

43 

JUSSARA ALBINO VIEIRA 47 

REATA 13 

NOVO BRASIL ESMERALDA MARIA 14 

PALESTINA DE GOIÁS PADRE JOSÉ 20 

PALMEIRAS DE GOIÁS CANUDOS 314 

PARAÚNA JOSÉ CARLOS DA SILVA 10 

GERALDO MACHADO 03 

CANADÁ 17 

PIRANHAS FORTALEZA 39 

PIRANHAS / CAIAPÔNIA NASCENTE SÃO DOMINGOS 67 

SANTA FÉ DE GOIÁS BOM JESUS DO ARAGUAIA 30 

Fonte: Painel do INCRA (2017) – (Organizado por SILVA, N. M. 2021). 

Conforme o Incra (2017), a maior parte dos assentamentos de reforma agrária 

criados pelo Incra Goiás, em 82 municípios goianos nos últimos 32 anos, encontra-

se nas regiões Oeste e Norte do estado. Nesse contexto, 75% do número total de 

assentamentos de reforma agrária em Goiás se localizam nas regiões Norte, Oeste 

e Noroeste do estado (BRASIL, 2017). 
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As regiões Oeste e Norte de Goiás correspondem a 67,5% do total de 

assentamentos de reforma agrária e de famílias assentadas. O município de Baliza-

GO apresenta-se com o maior número de assentamentos e famílias da região, visto 

que possui 529 famílias assentadas no Assentamento Oziel Alves Pereira. Palmeira 

de Goiás assume o segundo lugar quanto ao maior número de famílias, com 314 no 

Assentamento Canudos. Em terceiro lugar, tem-se Bom Jardim de Goiás / Aragarças 

– GO, com 132 assentados no Assentamento Pequena Vanessa II.  

Em Goiás, de acordo com o Incra Goiás (2016), no período de 1900 a 2015, 

havia no estado 456 assentamentos, 26.241 famílias assentadas, em uma área de 

assentamento em (ha) de 1.094.943, visto que tais famílias são consideradas 

agricultoras no âmbito familiar (BRASIL, 2016). 

A agricultura familiar em Goiás possibilitou diversos fatores positivos para o 

território, e um exemplo disso é a garantia alimentícia que ela proporciona  

à sociedade, uma vez que grande parte da mesma é abastecida pelo trabalho do 

agricultor familiar. Por isso, ela desempenha seu papel de contribuição ao setor 

econômico do país, mesmo que o agronegócio brasileiro seja um dos setores que 

mais influenciem a economia do Brasil. 

Porém, existem alguns fatores que impedem a agricultura familiar goiana e dos 

demais estados brasileiros de crescer, como o baixo índice de escolaridade dos 

agricultores familiares, pois, uma grande parte de produtores não sabe ler nem 

escrever. Além disso, a falta de tecnologia na produtividade e nos estabelecimentos 

rurais interfere no desenvolvimento da produção.  

Neste sentido, toma-se como análise do espaço agrário brasileiro o município 

de Bom Jardim de Goiás, no qual se encontra o Assentamento Rural Serra Negra 

(objeto de estudo desta pesquisa).  O próximo eixo deste trabalho é compreender a 

formação do município, sua história e estrutura fundiária, características 

econômicas, sociais, ambientais, entre outros. A análise é importante para 

contextualizar a realidade socioespacial, bem como agrária, do local.  

3.2 Contextualização de Bom Jardim de Goiás 

Bom Jardim de Goiás é considerado um pequeno município localizado no oeste 

do estado de Goiás, possui uma estimativa populacional, segundo o IBGE (2020), de 

8.869 habitantes. Situado no bioma Cerrado, o município está a 384 km da capital 

Goiânia-GO, nas proximidades da região do Vale do Araguaia. As vias principais de 

acesso são a GO-060 e a BR-158 (BRASIL, 2010). 
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O município está dentre as dezoito microrregiões de Goiás e situa-se na 

microrregião de Aragarças, acompanhado dos municípios de: Aragarças, Arenópolis, 

Baliza, Diorama, Montes Claros de Goiás e Piranhas (Figuras 1 e 2).  

 

Figura 1 - Microrregiões de Goiás 
Fonte: ROCHA, Thiago (2021) – (Organizado por SILVA, N. M. 2021). 
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Figura 2 - Microrregião de Aragarças 
Fonte: ROCHA, Thiago (2021) – (Organizado por SILVA, N. M. 2021). 

 

O processo de formação de Bom Jardim de Goiás, assim como a história 

regional sempre traz como narrativa, iniciou-se com a vinda das bandeiras no século 

XVIII, quando foi descoberto ouro nas terras dos Goyazes, bem como com o 

interesse das pessoas em residir nas proximidades de terras férteis para agricultura.  

De acordo com a história da formação de Goiás, assim como mencionam 

Squiave e Peixinho (2020), as bandeiras, inclusive a de Bartolomeu Bueno da Silva, 

peregrinaram pelo atual território de Bom Jardim de Goiás antes das descobertas 

das minas de Vilas Boas, mas como não encontram minerais, seguiram em frente.   

Passado o ciclo do ouro, que perdurou, aproximadamente, até 1780, a pecuária 

foi aos poucos ganhando espaço na ocupação de Goiás e durante todo o século 

XIX, e mesmo o estado vivendo uma estagnação econômica, essa passou a ser a 

sua principal atividade econômica, logo foi a promotora da organização espacial 

desse período. 

A apropriação das terras públicas ou via sesmarias consolidou uma estrutura 

fundiária extremamente concentrada. Essa concentração decorria da forma como 
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era controlado o acesso à terra, que excluía a maioria da população que vivia da 

terra, deixando apenas a possibilidade de ser agregado dos senhores donos de 

terras. 

De acordo com o professor entrevistado no início deste estudo, em 2020, o 

senhor Marcos Antônio Pereira de Souza, o povoamento de Bom Jardim de Goiás 

iniciou-se na virada do século XIX para o XX, como distrito do município de Torre do 

Rio Bonito, hoje, Caiapônia. 

Em 1912, a família Felizardo fez morada na região, de forma que até os dias 

atuais existem membros que residem no município. Neste período, formou-se a 

Fazenda Bom Jardim, local assim nomeado devido às características naturais, 

juntamente ao ribeirão da localidade (BRASIL, 2017). A partir de então, as terras de 

Bom Jardim de Goiás tornaram-se cada vez mais exploradas por povos que foram 

trazidos de outras regiões do país. Além disso, muitas pessoas foram influenciadas 

pelos minérios encontrados na região (Professor entrevistado em 2020). 

Outro fator que influenciou a formação da comunidade bom-jardinense foram 

as terras que na época eram vendidas a um preço de custo baixo, uma vez que 

pessoas de grandes cidades se deslocavam até o município para expandir suas 

posses (Professor entrevistado em 2020). 

É importante destacar também que a fé e a devoção da população católica 

influenciaram a formação do município. Quando os primeiros povos chegaram até o 

local para explorar as terras, depararam-se com a presença dos índios, desde então, 

muitos conflitos aconteceram (Professor entrevistado em 2020).  

Assim como se apresenta na história geral de Goiás, existem relatos de que 

algumas pessoas foram atacadas pelos índios na região de Bom Jardim de Goiás, 

pois se começou uma disputa de território pelas terras. Em detrimento disso, conta-

se que famílias tradicionais que chegaram à região fizeram um voto de devoção a 

São João Batista, como sinônimo de proteção contra os ataques que vinham 

acontecendo (Professor entrevistado em 2020). 

Desde então, influenciado pela história local, comemora-se no dia 24 de junho 

um dos maiores eventos juninos no estado de Goiás, nomeado como “O Maior São 

João de Goiás”.  

Atualmente, ainda existem famílias que chegaram até a comunidade no seu 

início de formação, como: “Família Cordeiro, Família Baluarte, Família Garcia, 

Família Moraes, Família Vilela, dentre outros familiares de diversas cidades”, como é 
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o caso de Caiapônia-GO, pois é um município de emancipação mais antiga, 

comparado a Bom Jardim de Goiás. 

De acordo com o sítio eletrônico Bom Jardim (2017), Bom Jardim de Goiás 

tornou-se distrito de Rio Bonito em 1924, atualmente nomeado como Caiapônia-GO. 

Em 1928 pertenceu-se à Baliza-GO, tal município faz fronteira com o estado de Mato 

Grosso. Anos depois, de acordo com o Decreto-Lei nº 8305, de 31 de dezembro de 

1943, o distrito passou a denominar-se Ibotim, de origem desconhecida, em 

contrapartida, em 18 de agosto de 1953, Bom Jardim de Goiás recebeu sua 

autonomia municipal concedida pela Lei Estadual nº A-17 (BRASIL, 2017). 

O município de Bom Jardim de Goiás pode ser demonstrado a partir de figuras 

em diferentes períodos temporais, uma fotografia registrada em 1980 (Figura 3), e 

outra pertencente à realidade atual (Figura 4):  

 

Figura 3 - Imagem da Avenida Maria Antunes Teixeira, na década de 1980, Município de 
Bom Jardim de Goiás 
Fonte: Bom Jardim, 2017. 
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Figura 4 - Imagem aérea de Bom Jardim de Goiás 
Fonte: O mais positivo, 2019. 

 

Em relação à administração municipal de Bom Jardim de Goiás, antes de 

iniciar as eleições públicas no município:  

A cidade era liderada por uma pessoa de poder, gente de nome e que tinha 

influência nas terras de Bom Jardim. Essa nomeação foi dada pelo governo, antes 

de acontecer a primeira eleição (Professor entrevistado em 2020). 

Entretanto, esse cenário foi interrompido devido ao fato de que Bom Jardim de 

Goiás foi emancipado e começou a ser coordenado pelos candidatos vencedores 

por meio das eleições públicas, ou seja, eleitos pelo voto do povo. O Quadro 3 

registra os nomes e anos em que todos os ex-prefeitos assumiram a 

responsabilidade da administração pública de Bom Jardim de Goiás. 

Quadro 3 - Lista de Ex-Prefeitos de Bom Jardim de Goiás, desde 1955 a 2020 

EX – PREFEITO ANO 

Leonídio Castro Silva 1955 a 1959 

João Pereira da Costa 1959 a 1960 

Genésio Câmara Lopes 1961 a 1965 

José Figueiredo Vilar 1966 a 1970 

Raimundo de Sousa Nery 1970 a 1973 

Hugo Guimarães Bernardes 1973 a 1976 

José Gomes de Oliveira 1977 a 1982 

José Alberto Lemos 1983 a 1988 

Nailton Silva Oliveira 1989 a 1992 

José Alberto Lemos 1993 a 1996 

Nailton Silva Oliveira 1997 a 2000 

Nailton Silva Oliveira (reeleito)  2001 a 2004 

Manuel Luiz Alves 2005 a 2008 



68 
 

Cleudes Bernardes da Costa (Baré) 2009 a 2012 

Cleudes Berardes da Costa (Baré) (reeleito) 2013 a 2016 

Odair Sivirino Leonel  2017 a 2020 
Fonte: (Organizado por SILVA, N. M. 2021). 

 

Da lista de prefeitos (Quadro 3) mencionados é importante destacar que os ex 

prefeitos Nailton Silva de Oliveira, nos mandatos de 1997 a 2004, e Manuel Luiz 

Alves, que assumiu a prefeitura de 2005 a 2008, foram os que mais contribuíram 

para os assentamentos de Bom Jardim de Goiás. Segundo moradores do município 

e que acompanharam ambos mandatos, essas foram as melhores administrações 

para os assentamentos rurais do local, visto que construíram pontes de cimento, 

implantaram energia elétrica, construíram estradas de acesso, entre outros.  

Atualmente, reeleito ao cargo de prefeito em 2020, o chefe da administração 

pública do município (2021 a 2024) é Odair Severino Leonel e o vice-prefeito Manoel 

Oliveira Souza. De acordo com um dos entrevistados do Assentamento Serra Negra, 

o atual prefeito também contribuiu para a manutenção de estradas no local no 

mandato anterior ao de 2021, assim como o ex prefeito Cleudes Bernardes da Costa 

auxiliou durante a administração de 2009 a 2016. 

É importante ressaltar que fazem parte da história e da cultura do município 

outras festas tradicionais e religiosas, assim como foi mencionado “O Maior São 

João de Goiás”. Além da realização desse evento, também é tradicionalmente 

comemorada a “Festa de Santos Reis”, no dia 6 de janeiro, dentre outras festas 

religiosas que fazem parte da cultura bom-jardinense, como a de São Sebastião, no 

dia 20 de janeiro, e a de Nossa Senhora Aparecida, realizada desde 2019 no dia 10 

de outubro. 

A figura a seguir apresenta uma imagem fotográfica da primeira romaria em 

homenagem à Nossa Senhora Aparecida, no município de Bom Jardim de Goiás, 

que teve início em 2019 quando o monumento de 27 metros de altura chegou ao 

santuário religioso que foi construído nas proximidades da BR-158. O evento atraiu 

pessoas de diversos municípios vizinhos da região, bem como um grupo de 

católicos que caminhou de Aragarças-GO até a localidade cerca de 40 km a pé 

(REDE DIOCESANA DE RÁDIO, 2019) (Figura 5).  
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Figura 5 - Monumento de Nossa Senhora Aparecida em Bom Jardim de Goiás. 
Fonte: Rede Diocesana de Rádio, 2019. 

  

O surgimento do monumento se deu a partir de um sonho pessoal e espiritual 

de um dos empresários do WD Auto Posto, que, após muitas tribulações, decidiu 

investir e criá-lo (monumento) como sinônimo de fé e gratidão à Nossa Senhora 

Aparecida. Com a contribuição de toda a comunidade local, com o apoio público e 

também de pessoas da região, o monumento e o santuário foram construídos e 

inaugurados há dois anos (REDE DIOCESANA DE RÁDIO, 2019). 

Caracterizado por uma população católica e cristã, Bom Jardim de Goiás tem 

representatividade religiosa desde o início de sua história. Isso se justifica a partir 

dos dados registrados pelo IBGE (2010), que identificou 6.058 pessoas 

autodeclaradas católicas; 1822 evangélicas; e apenas 88 espíritas. 

Na época em que o município de Bom Jardim foi emancipado, por muitos anos, 

a igreja católica não possuía padre, de forma que as celebrações aconteciam uma 

vez ao ano, quando vinham padres de outras cidades. Segundo ele, quando a 

cidade recebia a presença de um padre de outro município normalmente acontecia 

no dia de São João Batista, em 24 de junho (Professor entrevistado em 2020). 

Em função da tradicional festa organizada por meio da fé popular da 

comunidade, era a ocasião para realizar celebrações, rezas, missas, casamentos e 

batizados de inúmeras pessoas. Além disso, muitos homens que viveram neste 

período receberam o nome de João Batista, justamente em homenagem à data 

comemorativa do santo padroeiro da cidade (Professor entrevistado em 2020).  
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É importante ressaltar que a festa de São João Batista, a Festa de Santos 

Reis, dentre outras, contribuem para a renda dos comerciantes locais, visto que a 

cidade recebe turistas e visitantes de diferentes locais que movimentam o trade 

turístico7, como: mercados, posto de gasolina, restaurantes, bares, hotéis, entre 

outros.  

Por se tratar da renda local, é relevante mencionar que a renda econômica de 

Bom Jardim de Goiás advém, em grande parte, da agricultura. A estrutura fundiária 

do município tem forte participação na atual situação em que vivem as famílias da 

comunidade. 

Embora a maior parte da população viva e trabalhe na zona urbana, muitas 

pessoas têm influência do meio rural. Sendo assim, existem produtores locais que 

sobrevivem das rendas de suas propriedades rurais, porém, moram na sede do 

município. 

O próximo “item” apresenta contribuições sobre a situação agrária de Bom 

Jardim de Goiás, além dessa compreensão, norteia os caminhos que direcionam 

esta pesquisa. 

Portanto, é necessária a compreensão do espaço agrário goiano, bem como do 

município em análise para afunilar os entendimentos sobre a realidade socioespacial 

do Assentamento Rural Serra Negra (objeto de estudo da pesquisa).  

3.3 Estrutura Fundiária de Bom Jardim de Goiás 

De acordo com o IBGE 2010, o local possui cerca de 6.349 habitantes na zona 

urbana, e 2.074 inseridos no espaço rural (BRASIL, 2010). O último Censo 

Agropecuário em 2017 registra na zona rural do município 769 estabelecimentos 

agropecuários, e cerca de 2.283 pessoas ocupadas nesses espaços, dentre eles, 

dez assentamentos rurais de reforma agrária (BRASIL, 2017).  

Diante deste cenário, Bom Jardim de Goiás é um município que se desenvolve 

pela agropecuária. As principais produções agrícolas são provenientes: da soja, do 

milho, da mandioca, do abacaxi, da cana de açúcar, das pastagens, da pecuária, 

entre outros. De acordo com a variável das áreas dos estabelecimentos 

agropecuários em (ha) encontrados em Bom Jardim de Goiás, a partir dos dados do 

                                                           
7 “São organizações privadas e governamentais atuantes no setor de "Turismo e Eventos" como os 
Hotéis, Agências de Viagens especializadas em Congressos, Transportadoras Aéreas, Marítimas e 
Terrestres, além de Promotores de Feiras, Montadoras e Serviços Auxiliares (tradução simultânea, 
decoração, equipamentos de áudio visuais, etc.) (EMBRATUR, 1995)” (MINISTÉRIO DO TURISMO, 
s.d.).  
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Sidra – IBGE, em 1995, a condição dos produtores em relação às terras totalizou os 

seguintes resultados (Tabela 4): 

 
Tabela 4 - Área dos estabelecimentos agropecuários em (ha) e condição do produtor em 
relação às terras, 1995 
  

Variável – Área dos estabelecimentos agropecuários (Hectares) 

Condição do produtor em relação às terras – total - 1995 

Bom Jardim de 

Goiás 

Lavouras 

permanentes 

Lavouras 

temporárias 

Pastagens 

plantadas 

422.024 1.831.309 83.014.896 

 
Fonte: Sidra – IBGE, 1995 (Organizado por SILVA, N. M. 2021).  
 

Alguns dados sobre a utilização das terras do município também podem ser 

observados nos últimos resultados do censo agropecuário de 2017 (Tabela 5):  

Tabela 5 - Utilização das terras de Bom Jardim de Goiás – Censo Agropecuário 2017 

Utilização das Terras – Bom Jardim de Goiás – 2017 

Lavouras Permanentes 36 Estabelecimentos 
 

Lavouras Temporárias 53 Estabelecimentos 
 

Lavouras Temporárias 1 Estabelecimentos 
 

Pastagens naturais 56 Estabelecimentos 
 

Pastagens Naturais em 
Boas Condições 

705 Estabelecimentos 
 

Pastagens Naturais em 
Más Condições 

109 Estabelecimentos 
 

Matas ou Florestas 
Naturais 

25 Estabelecimentos 
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Matas ou Florestas 
Naturais destinadas à 

preservação permanente 
ou reserva legal 

534 Estabelecimentos 
 

Florestas Plantadas 1 Estabelecimentos 
 

Sistemas Agroflorestais 45 Estabelecimentos 
 

 

Fonte: IBGE - Cidades 2017 (Organizado por SILVA, N. M. 2021).  
 

Em relação às plantações de lavouras permanentes (Tabela 6) de Bom Jardim 

de Goiás, os dados do IBGE apontam os seguintes registros: 

 
Tabela 6- Lavouras Permanentes Bom Jardim de Goiás 
 

Lavouras Permanentes – Bom Jardim de Goiás – Censo Agropecuário 2017. 

BANANA 

Número de 
estabelecimentos 

agropecuários com 50 
pés e mais 

20 estabelecimentos 

Quantidade produzida 
nos estabelecimentos 
agropecuários com 50 

pés e mais 

132 toneladas 

Número de pés 
existentes nos 

estabelecimentos 
agropecuários com 50 

pés e mais 

21 (x 1000) unidades 

Área nos 
estabelecimentos 

agropecuários com 50 
pés e mais 

74 hectares 

Área colhida nos 
estabelecimentos 

agropecuários com 50 
pés e mais 

51 hectares 
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Valor da produção nos 
estabelecimentos 

agropecuários com 50 
pés e mais 

142,761 (x 1000) R$ 

LARANJA 

Número de 
estabelecimentos 

agropecuários com 50 
pés e mais 

1 estabelecimentos 

LIMÃO 

Número de 
estabelecimentos 

agropecuários com 50 
pés e mais 

 
 

1 

estabelecimentos 

MANGA 

Número de 
estabelecimentos 

agropecuários com 50 
pés e mais 

1 estabelecimentos 

MAMÃO 

Número de 
estabelecimentos 

agropecuários com 50 
pés e mais 

1 estabelecimentos 

MARACUJÁ 

Número de 
estabelecimentos 

agropecuários com 50 
pés e mais 

1 estabelecimentos 

Fonte: IBGE - Cidades 2017 (Organizado por SILVA, N. M. 2021).  
 

Quanto às plantações de lavouras temporárias (Tabela 7) de Bom Jardim de 

Goiás, os dados do IBGE mostram os seguintes registros: 

Tabela 7: Lavouras Temporárias Bom Jardim de Goiás 
 

Lavouras Temporárias – Bom Jardim de Goiás – Censo Agropecuário 2017. 

ABACAXI 

Número de 

estabelecimentos 

agropecuários  

7 estabelecimentos 

Quantidade produzida  307 (x 1000) frutos 

Área colhida 18 hectares 

Valor da Produção 310 (x 1000) R$ 

ABÓBORA, MORANGA, JERIMUM 
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Número de 

estabelecimentos 

agropecuários 

2 estabelecimentos 

CANA-DE-AÇÚCAR 

Número de 

estabelecimentos 

agropecuários  

5 estabelecimentos 

Quantidade produzida  126 (x 1000) frutos 

Área colhida 27 hectares 

Valor da Produção  42,100 (x 1000) R$ 

FEIJÃO 

Número de 

estabelecimentos 

agropecuários 

1 estabelecimentos 

MANDIOCA, AIPIM, MACAXEIRA 

Número de 

estabelecimentos 

agropecuários  

18 estabelecimentos 

Quantidade produzida  606 toneladas 

Área colhida 74 hectares 

Valor da Produção 773,763 (x 1000) R$ 

MELANCIA 

Número de 

estabelecimentos 

agropecuários  

1 estabelecimentos 

MILHO / GRÃO 

Número de 

estabelecimentos 

agropecuários  

11 estabelecimentos 

Quantidade produzida  614 toneladas 

Área colhida 169 hectares 

Valor da Produção 305,286 (x 1000) R$ 

MILHO FORRAGEIRO 

Número de 

estabelecimentos 

2 estabelecimentos 
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agropecuários  

SOJA / GRÃO 

Número de 

estabelecimentos 

agropecuários  

8 estabelecimentos 

Quantidade produzida  13,483 toneladas 

Área colhida 4,851 hectares 

Valor da Produção 12.652,674 (x 1000) R$ 

Fonte: IBGE - Cidades 2017 (Organizado por SILVA, N. M. 2021).  
 

No que diz respeito à pecuária de Bom Jardim de Goiás, os dados do IBGE 

apontam os seguintes registros (Tabela 8): 

Tabela 8 - Pecuária de Bom Jardim de Goiás 
 

Pecuária – Bom Jardim de Goiás – Censo Agropecuário 2017. 

ASSININOS 

Efetivo do Rebanho  26 cabeças 

Número de 

estabelecimentos 

agropecuários 

10 estabelecimentos 

BOVINOS 

Efetivo do Rebanho  102.464 cabeças 

Número de 

estabelecimentos 

agropecuários 

692 estabelecimentos 

LEITE DE VACA 

Quantidade Produzida 

ao Ano 

8.967 (x 1000) litros 

Valor da Produção 7.882, 934 (x 1000) R$ 

BUBALINOS 

Efetivo do Rebanho  108 cabeças 

Número de 

estabelecimentos 

agropecuários 

6 estabelecimentos 

CAPRINOS 

Efetivo do Rebanho  312 cabeças 
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Número de 

estabelecimentos 

agropecuários 

11 estabelecimentos 

CODORNAS 

Efetivo do Rebanho  130 cabeças 

Número de 

estabelecimentos 

agropecuários 

13 estabelecimentos 

EQUINOS 

Efetivo do Rebanho  1.700 cabeças 

Número de 

estabelecimentos 

agropecuários 

401 estabelecimentos 

GALINHAS, GALOS, FRANGOS, FRANGAS, PINTOS 

Efetivo do Rebanho  30 (x1000) cabeças 

Número de 

estabelecimentos 

agropecuários 

585 estabelecimentos 

OVOS 

Quantidade produzida 92 (x1000) dúzias 

Valor da Produção 595,170 (x 1000) R$ 

MUARES 

Efetivo do Rebanho  238 cabeças 

Número de 

estabelecimentos 

agropecuários 

76 estabelecimentos 

OVINOS 

Efetivo do Rebanho  672 cabeças 

Número de 

estabelecimentos 

agropecuários 

31 estabelecimentos 

PATOS, GANSOS, PERDIZES, MARRECOS E FAISÕES 

Efetivo do Rebanho  310 cabeças 

Número de 

estabelecimentos 

34 estabelecimentos 
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agropecuários 

PERUS 

Efetivo do Rebanho  66 cabeças 

Número de 

estabelecimentos 

agropecuários 

17 estabelecimentos 

SUÍNOS 

Efetivo do Rebanho  4.181 cabeças 

Número de 

estabelecimentos 

agropecuários 

383 estabelecimentos 

Fonte: IBGE - Cidades 2017 (Organizado por SILVA, N. M. 2021).  
 

Em relação à ocupação e uso do solo do município de Bom Jardim de Goiás 

(Figura 6), pode-se observar o seguinte cenário: 

 

Figura 6 - Ocupação e uso do solo de Bom Jardim de Goiás  
Fonte: ROCHA, Thiago (2021) – (Organizado por SILVA, N. M. 2021).  
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Ao evidenciar a classe de uso do solo do município encontra-se a vegetação 

característica do cerrado, com um percentual de 49%, o que representa a maior 

parte de ocupação do território. A agricultura corresponde à segunda maior área de 

ocupação, com 29%. Já as pastagens se limitam a uma área que correspondem a 

21% do solo.  

De acordo com alguns dados apresentados pelo Incra 2018, os assentamentos 

rurais localizados em Bom Jardim de Goiás se formaram desde 1995 até o ano de 

2007 (BRASIL, 2017). Nesse sentido, os assentamentos rurais do município de Bom 

Jardim de Goiás e suas famílias estão distribuídos no espaço (Quadro 4) da 

seguinte forma: 

Quadro 4 - Assentamentos de Reforma Agrária em Bom Jardim de Goiás 

 

 

 

 

Bom Jardim 

de Goiás 

Assentamentos 

Rurais de 

Reforma Agrária 

Nº de 

Famílias 

Área territorial 

em ha 

Data da 

criação 

Serra Negra 13 697 21/11/1996 

Novo Tempo 31 257 20/08/2001 

Miceno Moreira de 

Barros 

12 114 21/06/2005 

Califórnia 58 253 23/12/2005 

Sonho de Rose 13 746 23/12/2005 

Jair Ezequiel 

Rodrigues 

24 988 11/12/2006 

Campo Formoso 32 232 27/12/1995 

Mixirica 9 102 10/08/1998 

Nova Pousada 11 131 06/11/1997 

Bom Jardim 

de Goiás / 

Aragarças-

GO 

Pequena Vanessa 

II 

132 1.107 

 

20/12/2007 

Fonte: Incra Goiás, 2017 (Organizado por SILVA, N. M. 2021). 

 

Essas informações também podem ser analisadas de forma representativa 

(Figura 7), como mostra o mapa de localização desses Assentamentos Rurais, 

localizados em Bom Jardim de Goiás.  
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. 

 

Figura 7 - Assentamentos Rurais localizados em Bom Jardim de Goiás 
Fonte: ROCHA, Thiago (2021) – (Organizado por SILVA, N. M. 2021). 

 

Antes de realizar a distribuição dos lotes que compõem os assentamentos 

rurais mencionados (Quadro 4), o Incra disponibilizou o imóvel rural (Assentamento 

Serra Negra) para as famílias assentadas que se encontravam acampadas no local 

desde o período de sua criação. O modo de instalação das famílias deu-se por meio 

de um sorteio realizado pelo Incra, no qual ele dava ao futuro morador/família 

assentada o direito de explorar o seu pedaço de terra tanto com a agricultura quanto 

com a pecuária.  

Desse modo, o espaço rural e os assentamentos rurais no município foram 

tomando forma e as pessoas foram fazendo moradas nesses locais. Conforme a 

produção e a forma como era distribuído e reorganizado o trabalho das famílias na 

terra, cada assentamento rural foi se aprimorando e alguns melhorando a 

infraestrutura.  



80 
 

Diante do exposto, a próxima seção deste estudo apresenta como as famílias 

do Assentamento Serra Negra estão organizadas no espaço rural, além de abordar 

como está sendo realizado o exercício da atividade pluriativa, bem como suas 

contribuições e as dificuldades que influenciam diretamente a manutenção desses 

agricultores no campo.  

A pesquisa de campo realizada no Assentamento Serra Negra em maio de 

2021: apresenta as contribuições acerca da realidade socioespacial local; aborda a 

maneira como as famílias assentadas que residem atualmente no espaço têm se 

reorganizado diante do trabalho agrícola e não agrícola; mostra a realidade em que 

vivem os agricultores familiares mesmo diante de uma estrutura de políticas públicas 

que muitas vezes não chegam até eles; e apresenta a realidade atual/enfrentamento 

das transformações após o início de uma pandemia mundial.  
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4. INTERPRETAÇÃO E DISCUSSÃO DAS ATIVIDADES PLURIATIVAS 

REALIZADAS NO ASSENTAMENTO SERRA NEGRA 

 

Nesta fase da pesquisa é possível compreender a pluriatividade desenvolvida 

no Assentamento Serra Negra e a maneira como algumas famílias realizam o 

exercício dessa atividade, bem como os fatores relevantes e irrelevantes que tal 

atividade causa nos assentados, influenciando na permanência dessas famílias no 

campo. 

Embora o Assentamento Serra Negra não seja considerado um assentamento 

pluriativo, não se pode descartar a existência da pluriatividade no local, mesmo que 

seja realizada por poucas famílias assentadas. Diversas informações são 

apresentadas e discutidas a partir da análise socioespacial deste estudo no 

Assentamento Serra Negra, como: as características físicas, sociais, naturais, 

econômicas, entre outros.  

Localizado no município de Bom Jardim de Goiás, o Assentamento Serra 

Negra é composto por 13 famílias assentadas e está aproximadamente a 20 km da 

sede do município, nas proximidades da BR 158 (figura 8). 

 

Figura 8 - Mapa de localização do Assentamento Serra Negra. 
Fonte: Organizado por SILVA, N. M. (2021).  
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Composto pela fauna e flora do bioma Cerrado, o assentamento apresenta 

diferentes cultivos espalhados pelos lotes das famílias assentadas, como: 

plantações de bananeiras, hortaliças, pimentas, e a produção predominante é a 

agropecuária. Além disso, algumas atividades pluriativas foram desenvolvidas no 

local, como: produção de doces e bolos de bananas, frutas, artesanato, serviços de 

cozinheira em eventos, entre outros. 
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4.1 Características físicas, históricas e sociais do Assentamento Serra Negra e 

das famílias assentadas 

A ocupação do Assentamento Serra Negra teve início em 1996 com a 

participação de 13 famílias e a área reivindicada pelas mesmas pertencia ao Sr. 

Gedar Gonçalves de Moura. E, 1996, após a ocupação da área, o Instituto Nacional 

de Reforma Agrária (INCRA) reconheceu o local como de interesse para a Reforma 

Agrária, conforme o Laudo de Vistoria e Avaliação nº 51/96 e iniciou-se o processo 

de desapropriação do imóvel, dando origem ao Assentamento Serra Negra. Assim, o 

imóvel rural denominado “Fazenda Serra Negra II” foi então declarado de interesse 

social para fins de Reforma Agrária, através do Decreto de 9 de maio de 1996.  

De acordo com o Laudo de Vistoria e Avaliação nº 51/96, o local há muito 

tempo vinha sendo palco de conflitos entre os posseiros da Serra Negra e o Sr. 

Gedar Gonçalves de Moura, pois não eram conhecidos os limites do imóvel rural e 

os posseiros ali instalados vinham há vários anos cultivando suas posses.  

 Os conflitos pela terra no território brasileiro são uma reação ao processo de exclusão,  

Martins (1980, p. 61), explica que “o próprio capital impôs no Brasil moderno, a luta 

pela terra, como luta contra a propriedade capitalista da terra. ”  

De acordo com a Comissão Pastoral da Terra (CPT, 2017, p.13): 

[...] as ações de resistência e enfrentamento acontecem em diferentes 
contextos sociais no âmbito rural, envolvendo a luta pela terra, água, direitos e 
pelos meios de trabalho ou produção”.  
 

A partir dessa ideia, os conflitos no campo acontecem entre forças opostas e 

estão diretamente ligados às classes sociais, visto que tem sido um processo de 

luta, principalmente para o agricultor familiar que vivia acampado em busca de um 

lote. Há que se reconhecer que muitas áreas não têm registros e, na verdade, foram 

“griladas” por aproveitadores que se apropriam de terras públicas.   

De acordo com o Dossiê do Incra sobre o processo de desapropriação da área 

(1996), o Projeto de Assentamento Serra Negra registrava uma área de 546,2 

hectares, dessa totalidade, 467,8 ha foram consideradas terras apropriadas para uso 

e 40 ha foram destinadas à preservação permanente e outras 56,4 ha foram 

consideradas áreas inadequadas para o uso dos assentados.  

Conforme os dados do laudo do INCRA (Quadro 5), os solos e o relevo da área 

do assentamento foram caraterizados como: 
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Quadro 5 - Indicar e Quantificar em percentagem: solos, classes de capacidade de uso e relevo 

SOLOS CLASSES RELEVO 

Podzólico Verm. Amar. 

Eutrófico – 60% 

Classe III – 35% Suave ondulado – 05% 

Cambissolo Distróficos – 

30%  

Classe IV – 30% Ondulado – 30% 

Litólicos Distróficos – 

10% 

Classe VI – 25% Forte Ondulado – 35% 

Classe VII – 10% Montanhoso – 20% 

Escarposo – 10% 

Fonte: Dossiê do Incra, 1996 

Os solos Eutróficos apresentam fertilidade de média à alta, boa profundidade, 

condições físicas favoráveis, englobando boas condições ao uso agropecuário, 

porém, mostram problemas no relevo e a presença de cascalhos.  

Cambissolos Distróficos – 60%, apresentam um horizonte A moderado, 

sobrejacente a um horizonte B incipiente. Possuem sequências de horizontes A, B e 

C, são bem drenados, com textura média argilosa. Possuem em sua maioria 

impedimentos físicos ao desenvolvimento normal de vegetais, associados ao relevo 

desfavorável e à mecanização, sendo mais adequada sua utilização com pastagens 

e/ou reflorestamento.  

Litólicos Distróficos – 30%, são solos rasos que apresentam sequência de 

horizonte A,R; A,C e R. São impróprios para a exploração agrícola, pois possuem 

impedimentos físicos, além de estarem associados ao relevo 

montanhoso/escarposo.  

Ainda, conforme o laudo, a classificação dos solos de acordo com a sua 

capacidade de uso mostra: 35% de terra de classe III – são terras apropriadas ao 

uso de culturas e pastagens desde que utilizadas técnicas de conservação 

adequadas de controle da erosão; 30% das terras de classe IV – são terras que 

podem ser usadas para cultura anual, com limitações devido ao declive acentuado à 

erosão; 25% de terras de classe VI – são aquelas que apresentam limitações 

severas para o uso de culturas anuais como também para operações mecânicas; e, 

por último, 10% de terras de classe VII – são aquelas que não prestam para 

qualquer forma de exploração econômica, pois sua finalidade fica restrita à proteção 

e ao abrigo de vida silvestre, delas fazem parte as áreas da Serra Negra com relevo 

bastante movimentado, conforme pode ser observado a seguir (Figura 9).  
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Figura 9: Serra Negra com relevo escarposo – Assentamento Serra Negra 
Fonte: Organizado pela autora, SILVA, N. M. 2021. 

 

Como se pode observar pela imagem, mesmo que seja apenas um recorte, há 

uma predominância na área desse tipo de paisagem. Como destacado nas 

informações do laudo de desapropriação, os solos são de boa qualidade natural, 

mas o relevo é um fator limitante. 

Dentro dessa perspectiva, o potencial de uso da área ficou limitado, conforme o 

laudo de vistoria do INCRA, em 35% para lavouras e pastagens, exigindo práticas 

intensas de conservação; 30% com lavouras esporádicas, sendo mais 

recomendadas para pastagens e exigem práticas avançadas de manejo e 

conservação; 25% para uso restrito às pastagens ou reflorestamento; e os 10% 

restantes para terras restritas à proteção e ao abrigo da vida silvestre. 

Quanto aos aspectos climáticos, conforme o laudo, não há restrições para o 

uso dos assentados e, ainda, a área é rica em recursos hídricos, destacando os 

córregos Cervo, Esbarrancado, Luiz Santiago e Barreiro.  

No período da desapropriação a área era usada para cultivo de bananas (29,50 

ha), arroz (1,0 ha), juntamente com as produção pecuária de bovinos e suínos.  
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De acordo com as famílias entrevistadas, elas vieram para Bom Jardim de 

Goiás de outros municípios goianos, como: Baliza, Diorama, Ivolândia, Iporá, dentre 

outros, em busca de melhorias e oportunidades de trabalho na terra. Segundo as 

informações levantadas, já havia agricultores familiares na área do assentamento 

desde a década de 1980. 

Um dos entrevistados do assentamento mencionou na entrevista: 

“Como diz, a abóbora enrola, da fruta e por ali se acaba. Eu sou quase assim 

porque eu já rodei esse Brasil, só não atravessei pro exterior mas eu sou nascido 

aqui no município de Baliza. No tempo das influencias dos minérios, meus pais 

chegaram pra ali né e por aí ficaram. E eu aqui estou desde 96” (Entrevistado 01, 86 

anos, maio de 2021). 

“Eu toda vida trabalhava com a terra, meus pais possuíam terras, fui criado ali 

com eles, eu me lembro desde os 8 anos já acompanha meu pai no engenho de 

cana, então eu aprendi disso tudo desde a minha menenice” (Entrevistado 01, 86 

anos, maio de 2021).  

Como o entrevistado deixa claro, ele tem na terra a sua condição de sustento 

e, mesmo com 86 anos, continua buscando o seu lugar de produção, produção de 

vida. A história de vida não é estanque, só em um indivíduo, ela traz a história da 

família, no sentido lato dos seus antepassados, como mostra o entrevistado. Assim, 

a terra não é um objeto que está em um lugar estanque, ela está em todos os 

lugares, mesmo se chegar ao Assentamento Serra Negra e Bom Jardim de Goiás. 

Das atividades mencionadas por eles, pode-se listar: homens e mulheres no 

trabalho direto com a terra; plantio de milho e arroz; produção de farinha; algumas 

mulheres lavavam roupas para outras famílias e cozinhavam em eventos, fazendas, 

etc. 

Esse cenário justifica-se porque, na época, havia muitas dificuldades para 

diversas famílias rurais e a qualidade de vida dessas pessoas era bastante precária. 

Além disso, a maioria dos agricultores não tinha condições de ir para a zona urbana 

buscar melhorias, sendo assim, as maneiras de alcançar um espaço de produção 

implementaram a luta pelo retorno à terra, acampando até o assentamento definitivo.   

Em um momento da entrevista, um dos agricultores mencionou o seguinte 

cenário: 

“Eu participei de uns movimentos em Brasília e por ali já fiquei sabendo que o 

Incra ia disponibilizar as terras do Serra Negra e por aqui eu já fiquei. Quando eu 
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cheguei eu era o vigésimo terceiro na fila e não tinha muita esperança, mas eu fui 

ajudando aqui e ali e através de sorteio eu consegui esse lote” (Entrevistado 01, 86 

anos, maio de 2021). 

Oliveira e Monteiro (2019, p. 17) explicam que o Brasil contou com um forte 

processo de desruralização da sociedade. O homem e a mulher do campo seguiam 

invisíveis aos olhos do Estado, sendo assim, eram alijados de muitas políticas 

governamentais, então, a política de Reforma Agrária era uma das únicas 

esperanças alegadas por muitos agricultores.   

Bergamasco e Norder (1996, p.09) explicam que, após a conquista por uma 

terra, como acontece em assentamentos rurais, inicia-se outra luta pela “[...] 

obtenção de condições financeiras e sociais favoráveis às famílias agricultoras [...]” e 

ao estabelecimento destas pessoas. 

A luta pela terra não termina após a entrada nela, afinal, permanecer e fazer a 

terra produzir é um grande desafio. Passados 26 anos do início do assentamento 13 

famílias originárias continuam lá. Muitas dessas pessoas com idades avançadas e 

em situação de pobreza acentuada, apesar de terem a terra. 

Normalmente, a falta de recursos para aplicar na produção e construir uma 

infraestrutura no lote é destacada pelos assentados como a dificuldade que se 

encontra em um assentamento rural, uma vez que conseguir produzir a distância 

para comercializar a produção é outro fator muito limitante.  

Um dos entrevistados afirma:   

Aqui se produz muita banana, a terra é muito boa, você não precisa de 

adubação. Produzimos muitas, mas na hora de transportar era muito difícil, tínhamos 

que carregar nas costas até um lugar que o caminhão podia carregar, era muito 

difícil. Aí improvisamos uma corda para enviar os cachos de bananas das partes 

mais altas. Colocava os cachos lá em cima do morro e ele descia por gravidade.  

(Entrevistado 02, 55 anos, maio de 2021). 

Sobre a comercialização da produção, o entrevistado explica:  

A gente vendia na feira de Barra do Garça, tinha compradores que levavam 

para Goiânia, não era difícil vender não”. Ganhei dinheiro com a banana, mas hoje 

tenho mais gado e fazemos doces para vender. A gente vai ficando mais de idade e 

aí o trabalho pesado fica mais custoso. Hoje com os doces, que vendemos aqui na 

cidade de Bom Jardim, as pessoas sabem que fazemos elas já encomendam e dá 
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um dinheirinho suficiente para a gente tocar a vida (Entrevistado 02, 55 anos, maio 

de 2021). 

No que tange à organização da produção, o entrevistado esclarece:  

Tem uma cooperativa aqui em Bom Jardim, que processa leite. Não é 

cooperativa do assentamento, mas tem gente aqui que é cooperado. Ela atende os 

agricultores do assentamento no comércio de defensivos agrícolas, adubos, 

fertilizantes e corretivos do solo; alimentos para animais (Entrevistado 02, 55 anos, 

maio de 2021). 

Apesar das cooperativas serem uma organização que pode criar facilidades 

para os produtores familiares, nem sempre eles participam, como destaca Ploeg 

(2008, p. 372): 

As associações e cooperativas estabelecem ligações entre a população 
agrícola e rural bem como formas organizacionais que estabelecem esforços 
em ultrapassar a crise agrícola. Assim essas práticas estabeleceram ligações e 
um novo padrão de instituições, as quais visam uma melhora radical nas 
relações entre os agricultores e o estado. 

 

É nesse sentido que concerne o fomento e o fortalecimento da agricultura 

familiar presentes no cooperativismo no espaço rural, visto que são indispensáveis 

para diversificação da renda familiar e reproduções, sejam elas agrícolas, não 

agrícolas e/ou pecuárias. 

Retomando as informações sobre as atividades pluriativas, como dito antes, 

cinco das famílias visitadas (Figura 10) têm algumas atividades que podem ser 

consideradas pluriativas. Por vezes, essas atividades são realizadas por algum 

membro da família e contribui para a renda da mesma.  
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Figura 10 - Entrevista realizada com moradores do Assentamento Serra Negra 
Fonte: Organizado pela autora – SILVA, N. M. 2021) 

 

Procurando traçar um perfil dos assentados constatou-se que do total das cinco 

famílias entrevistadas, há 19 membros familiares que atualmente residem no 

assentamento, sendo que 70% dos responsáveis pelos lotes são homens e 30% 

mulheres. Com relação às faixas etárias, os membros familiares possuem idades 

entre 45 e 80 anos. Quanto ao grau de escolaridade, 90% possuem o nível 

fundamental e primário incompleto.  

Segundo os dados levantados, dentre as cinco famílias entrevistadas, apenas 

uma não participou da aquisição dos lotes através do regime de reforma agrária. O 

que se pode perceber é que os moradores mais jovens que chegaram às terras 

depois de seu desmembramento compraram e pagaram pela terra, enquanto os 

agricultores de maior idade que ali já estavam acampados desde a sua formação 

conseguiram pelas políticas de governo. 

Sobre a renda média de cada família, obteve-se a informação de que três dos 

entrevistados declararam entre um e dois salários mínimos mensais, enquanto duas 

famílias afirmaram que a renda é sazonal, mas que pode chegar a uns dois salários. 

Além da renda da propriedade há entre os entrevistados dois que são aposentados 

e recebem, também, auxílios de Bolsa Família. Os outros três disseram que 

receberam o auxílio emergencial por conta da pandemia.  
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Esse cenário é bem comum na realidade de famílias agricultoras, pois nem 

sempre elas possuem renda suficiente para se manterem no campo e subsidiarem 

suas necessidades. Neste momento, a pluriatividade é entendida como uma 

atividade complementar que pode ajudar na renda familiar do agricultor rural. 

A partir das lutas enfrentadas por famílias rurais, a pluriatividade torna-se uma 

alternativa complementar de renda, tendo em vista que ela possibilita que as famílias 

continuem com as atividades primordiais, que são a agricultura e a pecuária, e 

alternem o setor econômico familiar com uma renda extra proveniente de atividades 

não agrícolas e/ou para-agrícolas.  

Segundo Schneider e Fialho (2000, p. 30-31): 

As atividades agrícolas já não respondem pela manutenção do nível de 
emprego no meio rural e que o meio rural brasileiro vem registrando um 
aumento de atividades não agrícolas pela importância na geração de renda.  

 

De acordo com Sousa e Silva (2012), a pluriatividade é percebida como uma 

estratégia para o desenvolvimento rural, devido à combinação das atividades 

agrícolas com as não agrícolas ser vista como uma alternativa de renda aos 

agricultores familiares. Nesse caso, a pluriatividade torna-se importante para a 

contribuição e o auxílio financeiro da família que reside no ambiente rural e tem 

vínculo com as atividades agrícolas.  

Segundo Leite (2004), nos assentamentos rurais, que se constituem perante 

dificuldades, os agricultores obtêm produtos que vão garantir a alimentação de suas 

famílias no meio rural. Através da comercialização das produções existe a promoção 

e a introdução de novas culturas no espaço rural, além da diversificação de produtos 

agrícolas e não agrícolas para ofertar ao mercado local. A comercialização desses 

produtos contribui para a criação de novos canais de instalação no campo e também 

de unidades agroindustriais (LEITE, 2004).  

Existem fatores externos que também podem dificultar a realização dessas 

atividades se não houver um planejamento ou conhecimento adequado sobre o que 

fazer. Porém, mesmo que ainda encontrem circunstâncias que dificultem a 

realização dessas atividades, é possível que existam programas de incentivo ao 

produtor familiar que ensinem todo o processo a ser realizado por essas famílias. 

Sendo assim, o próximo item deste estudo se faz necessário para compreender 

se a pluriatividade tem contribuído para a permanência dessas famílias no 

Assentamento Serra Negra, e como isso tem acontecido e influenciado na 
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organização socioespacial do local. Muitas dúvidas e questionamentos surgem a 

partir dessas informações e, por se tratar de elementos de um novo rural, é 

necessário entender como as práticas não agrícolas têm sido encaradas pelas 

famílias assentadas. 

4.2 Pluriatividade e produção  agrícola desenvolvida no Assentamento Serra 

Negra 

Realizar a análise de assentamentos rurais no Brasil permite tratar o 

desenvolvimento rural a partir de diferentes atividades no campo feitas pelo trabalho 

do agricultor familiar. Neste caso, agregar valor aos trabalhos não agrícolas para 

alternar a renda familiar tornou-se uma prática comum de trabalho desenvolvido 

dentro ou fora das propriedades rurais brasileiras. 

Considerando-se a produção agrícola e não agrícola / pluriativas (Tabela 9) 

desenvolvidas no Assentamento Serra Negra é possível identificar algumas 

atividades realizadas pelos agricultores familiares/assentados: 

Tabela 9 - Produção agrícola e não agrícola / pluriativas do Assentamento Serra Negra – Bom 
Jardim de Goiás 
 

Criação Cultivo atividades não 
agrícolas / 
pluriativas 

Aves (frangos de 

granja, galinhas 

caipiras, galinha 

d’Angola), porcos, 

animais de tração, 

bovinos 

 

mandioca, milho, 

hortaliças, feijão, 

banana, maracujá, jiló, 

frutas 

doce de banana; doce 

de leite; doce 

cristalizado; doce de 

queijo;  salgado frito e 

assado com carne e 

verduras; açafrão; 

corante de urucum; óleo 

de babaçu; óleo de 

andiroba ; farinha; poupa 

de frutas do cerrado 

(murici); acerola/ 

tamarindo, etc.); 

produções de crochê; 

prestação de serviços 

como cozinheira em 

eventos.  



92 
 

Fonte: Organizado pela autora, 2021.  

De acordo com as informações da Tabela 9, é possível identificar a diversidade 

de produções agrícolas e não agrícolas desenvolvidas pelos assentados. O 

fortalecimento da agricultura familiar diversificada permite gerar renda alternada para 

famílias assentadas que vivem nos espaços rurais. Porém, para se caracterizar 

famílias agricultoras como pluriativas deve-se respeitar algumas particularidades, 

dentre elas, é preciso que os membros da família desenvolvam outras atividades, 

sejam elas dentro ou fora de suas propriedades, algumas inclusive em tempo 

parcial, ainda que essas pessoas tenham uma ligação com o trabalho agrícola 

(NASCIMENTO, 2008). 

Segundo as explicações de Silva (1999), o espaço rural pode ser denominado 

como o “novo rural”, pois é constituído de diferentes atividades agrícolas e não 

agrícolas desenvolvidas pelas famílias agrícolas. Nesse caso, é a partir da 

reorganização dos agricultores que se define cada localidade, a forma de produção, 

a comercialização, a pesca e o artesanato, entre outros. 

Muitas famílias agrícolas no Brasil desenvolvem atividades pluriativas para 

contribuir na renda familiar, como: artesanato, produção de roupas/corte e costura, 

doces, conservas, temperos, acessórios femininos e masculinos, cosméticos, 

calçados, bordados, entre outros.  

Schneider (2003) explica que as atividades não agrícolas se destacam a partir 

da valorização de aspectos ambientais e culturais, do acúmulo dos saberes e 

fazeres expressos, por exemplo, no artesanato, da apreciação das paisagens, bem 

como da realização do próprio turismo rural. Dessa forma, diante das 

transformações vividas na agricultura familiar, muitas famílias estão sempre em 

busca da diversificação de suas atividades produtivas e dos meios de 

comercialização.  

No caso dos assentados que foram entrevistados, todos os membros têm uma 

ligação direta com a terra e mantêm suas (re) produções não agrícolas para ajudar 

na renda familiar. As vendas desses produtos são realizadas em sua maioria por 

encomendas ou na feira da agricultura familiar em Bom Jardim de Goiás e região.  

Em consequência da pandemia da COVID-19 que acontece no país e em todo 

o mundo desde o ano de 2020, os agricultores alegam que as vendas em feiras, por 

exemplo, caíram bastante, mas que continuam realizando pedidos e fazendo a 

venda para terceiros. 
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Em assentamentos rurais é muito comum a realização de outros tipos de 

atividades, mesmo que não agrícolas, para alternar a renda da família. Em muitos 

casos, os agricultores fazem o aproveitamento de algum elemento da natureza e o 

transformam, como por exemplo os frutos do cerrado, que podem ser reaproveitados 

para produção de poupas, doces, conservas, etc.  

No caso do Assentamento Serra Negra, um dos elementos da natureza que é 

reaproveitado e vendido são as bananas transformadas em doces. As famílias do 

local aproveitam do solo fértil para banananicultura (Figura 11), plantam, colhem, 

vendem e também reproduzem a fruta em um produto pluriativo. 

 

Figura 11 - Bananicultura no Assentamento Serra Negra 
Fonte: Organizado pela autora – SILVA, N. M. 2021) 

 

“A pluriatividade permite reconceituar a propriedade como uma unidade de 

produção e reprodução, não exclusivamente baseada em atividades agrícolas” 

(FULLER, 1990 apud SCHNEIDER, 2003, p.367). 

Mesmo que um assentamento rural em sua totalidade não seja considerado 

pluriativo, como é o caso do Assentamento Serra Negra, cada propriedade que 

decidir reorganizar o trabalho familiar, reproduzir o excedente e fazer a venda de 
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produtos não agrícolas para ajudar na renda pode ser considerada 

família/propriedade pluriativa.  

A entrevistada Sra. Messias Mendes de Aguiar está no assentamento desde o 

início. Segundo ela, já morava na fazenda antes dessa ser desapropriada e foi uma 

das sorteadas para ficar com um lote. Hoje, passados mais de 26 anos de 

assentada, vive em uma condição financeira precária. O esposo está doente e não 

pode ajudar, tem uma doença mental e ela é quem cuida dele. Um filho que tem um 

lote próximo ajuda de vez em quando. Ela tem um pequeno bananal, planta uma 

roça de feijão, planta um maracujá. Complementa a renda fazendo doces, quando é 

possível. De vez em quando trabalha em fazenda ajudando na cozinha. Ela também 

faz tapetes para vender (Figura 12).      

 

Figura 12 - Atividades Pluriativa do artesanato desenvolvida no Assentamento Serra 
Negra pela agricultora familiar. 

Fonte: Organizado pela autora – SILVA, N. M. 2021. 

 

Apesar das dificuldades narradas pela entrevistada, ela afirma que, ainda, é 

melhor viver no lote. Outra entrevistada repete com a mesma ênfase a vontade de 
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continuar no assentamento, mesmo que tenha que dividir alguns dias na cidade, 

onde ajuda a filha a cuidar de duas netas. 

As vezes o povo fala que nóis ta de idade e tem que vender o lote e ir pra 

cidade, mas pra quem ta de idade é muito melhor ficar aqui do que na cidade, meu 

esposo não tem sossego, ele vai pra cidade e fica de mau humor o tempo todo 

porque ele já acostumou na roça, ele ta fazendo uma coisa e fazendo outra, vai lá 

tratar dos porcos e se ele for pra cidade e não for um lugar, um lote uma chacrinha 

aqui na beira dos brejo pra ele mexer, ele vai ficar sem sossego (Entrevistada 03, 76 

anos, pesquisa realizada em 2021). 

No período em a agricultora está na cidade, aproveita para vender alguns 

produtos que são realizados no sítio (Figura 13).  

 

 

Figura 13 – Agricultora familiar do Assentamento Serra Negra e suas produções de 
corante de Urucum 

Fonte: Organizado pela autora – SILVA, N. M. 2021. 

A entrevistada explica que, como tem que ajudar a filha que vive na cidade de 

Bom Jardim de Goiás, complementa a renda com produtos que produz ou coleta no 

sítio. Coleta, por exemplo, óleos de plantas nativas do cerrado, como a andiroba, 

colhe o murici para vender, faz tempero de urucum, açafrão da terra. Explica que o 
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esposo vive no sítio, mas, por causa das limitações de saúde, ela é quem faz esses 

trabalhos de coletas. Já não tem mais uma atividade de cultivo ou pecuária.        

 Outra experiência considerada pluriativa entre os entrevistados é a fabricação 

de doces. Por exemplo, uma das famílias que tem atividade pecuária e cultiva a 

banana, atualmente, ao invés de vender o leite, resolveu transformar essa produção 

em doces (Figura 14), pois considera que essa atividade traz uma melhor 

remuneração para o trabalho da família. Esse tipo de atividade, nessa família e em 

outra, está focado no trabalho das mulheres.         

        

 

 

Figura 14 - Doce leite feito pela agricultora familiar do Assentamento Serra Negra  
Fonte: Organizado pela autora – SILVA, N. M. 2021. 

Como afirmado anteriormente, a rentabilidade das famílias, entre atividades 

próprias da agricultura/pecuária e mesmo em atividades pluriativas, é relativamente 

baixa, entre um e três salários. Diante disso, questionou-se aos agricultores 

familiares do assentamento se eles tinham interesse em sair do local, e 90% das 

famílias responderam que não têm vontade de deixar as terras e ir para outra 

localidade. Mesmo com algumas dificuldades que acontecem no campo e, em 
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específico, no Assentamento Serra Negra, como a falta de estrutura nas estradas de 

acesso e o relevo íngreme, os moradores não pretendem sair dos seus lotes.    

Questionou-se aos agricultores sobre quais tipos de atividades eles gostariam 

de desenvolver no assentamento. De acordo com os entrevistados, 3 famílias 

querem desenvolver atividades agrícolas, como: mandiocal, bananal, banana prata e 

banana grade, entre outras. Apenas 2 famílias entrevistadas alegam ter interesse 

em atividades não agrícolas como: o próprio desenvolvimento do turismo no 

assentamento e também a venda de doces em geral.  

A pesquisa de campo no assentamento deixa explícito para esclarecimento de 

informações que atualmente as atividades agrícolas geram mais renda para as 

famílias que ali residem. Questionou-se às famílias sobre quais (re) produções são 

melhores financeiramente para eles, 80% responderam que são as rendas 

provenientes do bovino, das plantações agrícolas, das galinhas, etc. Apenas 20% 

responderam que geram mais renda familiar as atividades não agrícolas como 

doces, conservas de pimenta, açafrão, etc. 

Alexander Chayanov (1974) explica que a família agricultora não nega 

interesse em obter lucro com sua atividade produtiva, porém, enfatiza que tal 

interesse está necessariamente subordinado à satisfação de seus membros. Esse 

cenário ocorre porque a família é quem decide a organização e o gerenciamento do 

trabalho no campo, podendo ou não ser a renda maior da mesma. 

Questionou-se às famílias assentadas sobre qual o grau de importância que as 

diferentes rendas possuem para eles. Neste caso, 70% das famílias alegaram ter 

mais importância a renda proveniente de aposentadorias, já que a maior parte dos 

assentados é composta por pessoas de maior idade; 20% das famílias entrevistadas 

alegaram que as atividades agrícolas são mais importantes; e apenas 10% 

consideraram as não agrícolas primordiais para o sustento da família.  

O desenvolvimento de atividades complementares à renda familiar pode ser 

explicado por Chayanov (1974, p. 118):   

[...] em muitas situações não é a falta de meios de produção o que origina os 
ganhos com atividades não agrícolas, mas uma situação de mercado mais 
favorável para esse tipo de trabalho, em termos de remuneração, em 
comparação com aquela derivada da venda de produtos agrícolas.   

 

As ocupações não agrícolas, para Chayanov, são uma forma de alocação da 

força de trabalho familiar diante dos condicionantes da unidade produtiva agrícola e 
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expressa, culminando no equilíbrio entre o trabalho e o consumo, com o intuito de 

garantir a reprodução familiar camponesa (SOARES, 2017, p. 29). 

As atividades não agrícolas desenvolvidas no local foram avaliadas por 70% 

dos agricultores familiares como uma atividade emergencial, que eles realizam para 

conseguir uma renda imediata, considerando que só as produções agrícolas não são 

suficientes para sua permanência no campo. 

Eu acho muito importante essa atividade porque por exemplo o trabalho da 

farinha que eu desenvolvo aqui ele pode crescer néh? Eu fazia aqui, 100 a 150 

quilos de farinha por semana, se ele tivesse continuando ele poderia me dar para eu 

tirar uns 10 sacos de farinha por semana, aí essa atividade podia puxar mais outra” 

(Entrevistada 03, 76 anos, pesquisa realizada em 2021).  

 

Na perspectiva de Fuller (1990, p. 367):  
 
A pluriatividade permite separar a alocação do trabalho dos membros da 
família de suas atividades principais, assim como o trabalho efetivo das rendas. 
Muitas propriedades possuem mais fontes de renda do que locais de trabalho, 
obtendo diferentes tipos de remuneração. A pluriatividade, portanto, refere-se a 
uma unidade produtiva multidimensional, onde se pratica a agricultura e outras 
atividades, tanto dentro como fora da propriedade, pelas quais são recebidos 
diferentes tipos de remuneração e receitas (rendimentos, rendas em espécie e 
transferências).  

 

A ideia de pluriatividade no Assentamento Serra Negra ficou inteiramente clara 

após a entrevista a campo. Esse tipo de atividade existe no local, porém, não se 

pode considerar o assentamento como pluriativo, pois, das 13 famílias que 

atualmente residem no local, apenas cinco fazem o exercício das produções não 

agrícolas. Sendo assim, a pluriatividade existe, mas não é realizada em sua 

totalidade no local.  

Existem fatores que estão dificultando a realização dessas atividades no 

assentamento, e os maiores empecilhos alegados pelos próprios agricultores são a 

falta de recursos financeiros, de investimento e de conhecimento para desenvolver 

tais atividades. Os problemas enfrentados pelo agricultor familiar, e em particular 

pelos agricultores do Assentamento Serra Negra, dizem respeito à geração de renda 

e de novas ocupações. 

Nesse sentido, a combinação de atividades não-agrícolas para famílias rurais 

surge como uma alternativa para minimizar problemas enfrentados por muitos 
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agricultores familiares, como a dificuldade em garantir o necessário para a 

reprodução da unidade de produção (CARNEIRO, 1999). 

Outro fator culminante que dificulta a realização da pluriatividade no 

Assentamento Serra Negra são os transportes. As estradas de acesso ao local 

possuem características estreitas e íngremes, com cascalhos e rochas soltas, isso 

acaba influenciando o abandono e a não realização de atividades não agrícolas.  

O desenvolvimento de atividades não agrícolas passou a contar com o apoio e 

o estímulo de políticas públicas para contrapor-se: “a queda das rendas no setor 

agrícola, mas, sobretudo, como urna estratégia de desintensificação da atividade 

agrícola buscando assim amenizar os problemas de superprodução” (SCHNEIDER, 

2000, p. 21). 

Diante do exposto, o próximo item apresenta informações a respeito das 

políticas públicas destinadas aos agricultores familiares no Assentamento Serra 

Negra. 

4.3 Políticas Públicas no Assentamento Serra Negra e Participação/ Autonomia 

no desenvolvimento da pluriatividade 

Como visto na primeira seção deste estudo, o espaço rural brasileiro foi porta 

de entrada para o cooperativismo e também responsável por organizar diferentes 

atividades econômicas. O foco até aqui foi a discussão que circunda as 

reorganizações de famílias agricultoras que residem em assentamentos rurais e que 

visam a alternação de renda através de atividades não agrícolas desenvolvidas no 

espaço rural.   

Sabe-se que as políticas públicas destinadas aos assentamentos rurais de 

reforma agrária no país estão inteiramente ligadas a esse cooperativismo que 

reformulou linhas de créditos específicas para trabalhadores assentados. Além 

disso, muitos movimentos sociais acontecem no meio rural para que os agricultores 

possam desenvolver diferentes habilidades e estratégias de trabalho, visto que 

ajudam na comercialização de produtos e incentivam o aumento da renda familiar.  

Embora exista esse cenário não se pode  negligenciar  outra situação bem 

comum, principalmente em pequenos assentamentos rurais do Brasil em que as 

famílias agricultoras, mesmo possuindo todos os direitos para se enquadrarem nas 

políticas públicas, são alijadas desse sistema, seja por falta de informação 

específica, por burocracia documental, entre outros. 
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 Questionou-se aos agricultores familiares considerados pluriativos do 

Assentamento Serra Negra sobre quais políticas públicas destinadas ao agricultor 

familiar eles fazem parte, as respostas, mesmo que pareçam óbvias, levantam uma 

série de críticas e questionamentos. 

A começar pela política de reforma agrária e posse dos lotes distribuídos no 

local, apenas uma família entrevistada alega ter adquirido a terra por meio da 

compra particular, visto que eles chegaram depois da formação do assentamento. 

Nesse sentido, os demais assentados entrevistados estão todos enquadrados no 

sistema realizado pelo Incra desde o início do Assentamento Serra Negra, em 1996.  

Segundo os entrevistados, alguns membros das cinco famílias recebem apoio 

do programa bolsa família, que contribui para o combate à pobreza de duas 

principais formas: “transferindo por mês uma quantia em dinheiro diretamente para 

as famílias beneficiárias e acompanhando as famílias nas áreas de saúde e 

educação” (BRASIL, 2021). 

Outro apoio destinado aos agricultores foi através da Cooperativa Cooper 

Jardim para o desenvolvimento de diferentes atividades agrícolas e não agrícolas no 

espaço rural, como produtos derivados do leite, entre outros. Conforme alguns 

entrevistados, eles nunca recebem outro tipo de apoio a não ser relacionados a 

cursos que foram fornecidos por algumas organizações públicas como: Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai, Emater, Prefeitura Municipal de Bom 

Jardim de Goiás, Sindicato Rural de Bom Jardim de Goiás, entre outros.  

De acordo com as famílias entrevistadas, já foram fornecidos cursos de 

capacitação de doces industrializados para que os agricultores pudessem alternar as 

suas produções e consequentemente a renda familiar. Nesses cursos a participação 

das mulheres foi extremamente fundamental, pois, na maioria das vezes, são elas 

quem estão à frente dessas reproduções no Assentamento Serra Negra.  

Foi mencionado também pelos agricultores do Assentamento Serra Negra, 

exceto pelas pessoas aposentadas, o auxílio emergencial que receberam os 

membros das famílias nos anos de 2020/2021 em consequência da Pandemia 

Mundial da COVID-19.  

Para os entrevistados, esses apoios mencionados foram as únicas políticas 

direcionadas ao agricultor familiar que receberam nos últimos tempos. A maior crítica 

levantada neste momento é entender por que muitas famílias agricultoras neste país 
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ainda passam por várias dificuldades na hora de se enquadrarem e participarem dos 

programas e políticas de apoio destinados a elas.  

Na literatura construída pelos autores Schneider (2012) e Scopinho (2012) 

existe uma larga distância entre o modelo prescrito pelas políticas públicas 

destinadas ao agricultor familiar no Brasil e as devidas condições da realidade e do 

modo de vida com que esses trabalhadores, principalmente os assentados, 

trabalham no meio rural. Na maioria dos casos, as exigências e as formas de 

interação social que são exigidas deles são muito difíceis de serem alcançadas 

devido aos procedimentos institucionais, que são altamente cobrados e 

desconhecidos para muitos agricultores considerados leigos no assunto.  

Um dos fatores que mais acontece, principalmente para as pequenas famílias 

agricultoras, no processo de organização para acessar as políticas públicas é a 

realidade precária em que se encontram os assentamentos rurais brasileiros. Na 

maioria dos casos, a infraestrutura local carece de investimentos e melhorias por 

parte do poder público e isso dificulta o trabalho e a reorganização das famílias no 

meio rural. 

Esse é um exemplo claro que acontece no Assentamento Serra Negra, como 

foi visto no ato da pesquisa de campo, em que se observou que a infraestrutura local 

precisa de muitas melhorias nas estradas de acesso, na reorganização do trabalho 

desenvolvido pela própria Cooperativa, entre outros. Além disso, ainda que algumas 

políticas públicas sejam propostas e/ou desenvolvidas no Assentamento Serra 

Negra, se não houver antes de tudo um estudo do local e das condições em que 

vivem as famílias assentadas é possível que os trabalhadores que residem lá não 

correspondam às demandas exigidas pelo sistema. 

Um exemplo deste cenário é o preparo para a inserção de produtos 

disponibilizados ao mercado, considerando que as vias de acesso e as atuais 

condições financeiras e de saúde de muitas famílias agricultoras do local podem 

dificultar a disponibilização, a produção e a comercialização desses produtos ao 

consumidor. Como já foi apresentado anteriormente, a maioria das famílias 

assentadas do Assentamento Serra Negra corresponde ao público de maior idade, 

que pode apresentar uma menor disposição física, além dos poucos recursos 

financeiros listados pelos entrevistados que cada família possui. 

Diante disso, é possível dizer que do ponto de vista dos governos a agricultura 

familiar possui o direito de participar de diferentes estratégias políticas capazes de 
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sanar os problemas que acontecem no campo, porém, a realidade de inserção para 

se enquadrar nesses sistemas é bem mais complexa do que se imagina, ou seja, na 

teoria é exposta de uma forma, mas na prática acontece de outra. 

Por esses e outros motivos aqui já mencionados é que o meio rural se tornou 

palco dos movimentos e conflitos no campo. Além disso, os investimentos em 

infraestrutura e em necessidades básicas do agricultor nem sempre são suficientes 

e atendidos. 

Um dos questionamentos que surgem em específico em relação à realidade do 

Assentamento Serra Negra é saber qual a importância que a agricultura familiar tem 

para o desenvolvimento rural brasileiro, já que esse é um debate que vem sendo 

impulsionado ao longo dos últimos anos, mesmo diante de tanta dificuldade na 

geração de emprego e renda no meio rural. 

É a partir dessas dúvidas que foram presenciadas no ato da pesquisa de 

campo no Assentamento Serra Negra que se sustenta a ideia de desenvolvimento 

da pluriatividade como uma alternativa para melhoria da renda familiar diante de 

tantos conflitos no espaço rural. Na maioria dos casos de famílias pluriativas no meio 

rural presencia-se a participação ativa de mulheres à frente das organizações 

dessas atividades. 

No Assentamento Serra Negra não foi diferente, segundo as famílias 

entrevistadas, quem tem a maior participação na realização dos doces e demais 

reproduções não agrícolas listadas no ato da pesquisa de campo são as mulheres 

(Figura 19), e, de acordo com elas, é o que contribui com a renda da família, já que 

as produções agrícolas não são suficientes para se manterem. 

No quadro de entrevista foram direcionadas algumas perguntas 

especificamente às mulheres da unidade de produção, segundo as mesmas, as 

políticas públicas que a elas foram destinadas ajudaram no processo de 

aprendizado sobre a confecção de alguns produtos que atualmente são 

desenvolvidos no local, como por exemplo: os doces industrializados e cristalizados. 

A renda total dessas atividades não agrícolas contribuiu bastante nos últimos 

tempos para a situação financeira das famílias. Questionou-se ainda sobre a 

influência dessa produção e da comercialização após o início da Pandemia da 

COVID-19.  

De acordo com as famílias entrevistadas, no que tange à comercialização tanto 

das atividades agrícolas quanto não agrícolas do Assentamento Serra Negra houve 
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uma considerável queda se comparada aos anos anteriores a 2020. No 

desenvolvimento das produções agrícolas não teve alteração, porém, as vendas 

caíram bastante.  

Muitos produtos que antes eram vendidos na Feira do Agricultor Familiar em 

Bom Jardim de Goiás e também no município de Aragarças-GO deixaram de ser 

comercializados, justamente pela crise financeira que tem afetado muitas famílias 

em todo o Brasil e no mundo, além das proteções à saúde e do isolamento social. 

Desde então, as feiras se tornaram pouco frequentadas tanto pelos comerciantes, 

que expunham suas bancadas de produtos, quanto pelos clientes, que tinham o 

hábito de realizar compras nesses locais. 

Sendo assim, mesmo que as atividades agrícolas tenham permanecido sem 

nenhuma alteração desde o início da pandemia, as famílias agricultoras passaram 

por dificuldades devido à queda dos produtos pluriativos, visto que solicitaram o 

auxílio emergencial disponibilizado pelo governo e conseguiram sobreviver nesse 

período com esse apoio social.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Tendo como perspectiva a noção de pluriatividade buscou-se demonstrar, a 

partir da realidade do Assentamento Serra Negra, localizado no município de Bom 

Jardim de Goiás, que as atividades não agrícolas são importantes para a 

manutenção das famílias assentadas.  

A característica predominante da pluriatividade é atrelar as combinações das 

atividades agrícolas com as não agrícolas. Como visto no desenvolvimento deste 

trabalho, que trata a pluriatividade como uma alternativa complementar à renda dos 

agricultores do Assentamento Serra Negra, é possível dizer que essa atividade 

existe no local e contribui economicamente para a unidade de produção.  

Embora o Assentamento Serra Negra não seja considerado um assentamento 

pluriativo, não se pode descartar a existência da pluriatividade, mesmo que em sua 

minoria, uma vez que ela é realizada por apenas cinco (5) famílias dentre as 13 

(treze) que residem no local.  

As principais atividades pluriativas desenvolvidas no assentamento são: doces 

de bananas, leite, cristalizados e industrializados; queijo; farinha; açafrão; corante; 

artesanatos feitos da técnica de crochê; poupas de frutas; salgados fritos e assados; 

produtos de estética como, por exemplo, óleos de coco para usar nos cabelos, entre 

outros.  

É importante ressaltar que o principal meio de comercialização dessas 

reproduções não agrícolas é através da venda direta aos consumidores, seja na 

modalidade entre em casa ou nas feiras do município de Bom Jardim, Aragarças e 

Barra do Garças.  

Viu-se também que a estratégia de realização das atividades não-agrícolas 

compensa a baixa remuneração dos produtos agrícolas, de certa forma impondo 

uma necessidade de rendas complementares que ampliam a renda e, por 

conseqüência, melhoram a qualidade de vida permanência no assentamento. 

Identificou-se que a maior parte das famílias assentadas é composta por 

pessoas de maior idade e que se encontram no local desde 1996, período de 

formação do assentamento através da política de reforma agrária realizada pelo 

INCRA. Além disso, mesmo diante das muitas dificuldades que vivem no campo, 

como a falta de infraestrutura das estradas e as necessidades básicas para o 

agricultor familiar, as famílias alegam que gostam do local e não têm pretensão de 

sair do meio rural para outra localidade e/ou espaço urbano.   
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Identificou-se a importância do desenvolvimento de políticas públicas 

destinadas ao agricultor familiar no local, e mesmo que o número de movimentos e 

organizações políticas ainda seja pouco, as políticas públicas existem e a eles foram 

disponibilizadas, o que é de grande relevância para sua sobrevivência no espaço 

rural. 

Acredita-se que ainda são necessários muitos investimentos que podem ser 

realizados pelo poder público, como: o melhoramento das vias de acesso principal 

ao assentamento; a disponibilização e a oferta de mais cursos profissionalizantes e 

gratuitos aos agricultores familiares que incentivem a reprodução de atividades não 

agrícolas que contribuam para a renda da unidade de produção; uma melhor 

reestruturação da Cooperativa Cooper Jardim, que influencia diretamente nas 

produções agrícolas do local, já que surgiram diferentes reclamações por parte dos 

agricultores e alguns têm se sentido deslocados dos processos de decisões do 

trabalho realizado e prestado pela cooperativa, entre outros. 

É evidente a participação ativa das mulheres na autonomia dos trabalhos 

pluriativos realizados no assentamento, nesse sentido, o investimento em políticas 

públicas específicas para o público feminino no campo seria uma oportunidade para 

a realização de novas atividades não agrícolas que forneçam mais renda à unidade 

de produção, já que depois do início da pandemia da COVID-19 muitos produtos 

tiveram queda no processo de comercialização.  

Desse modo, nota-se que a realidade rural foi transformada, a produção 

agrícola deixou de ser a única fonte de renda e trabalho, e atualmente a 

pluriatividade se apresenta como um complemento ao setor econômico da família 

agricultora. Cabe ressaltar, ainda, que a idade avançada de parte dos produtores 

limita as suas condições de trabalho, por isso, muitos dependem de aposentadorias 

e outras políticas de auxílios.   

Vale dizer que a pluriatividade tem contribuído diretamente para a manutenção 

e a permanência dessas famílias no Assentamento Serra Negra, justamente por ser 

uma alternativa complementar de renda capaz de valorizar o trabalho do homem do 

campo.  

Contudo, a realização deste estudo no Assentamento Serra Negra foi capaz de 

entender melhor a dinâmica socioespacial em que vivem as famílias agricultoras 

assentadas. Algumas especulações e dúvidas surgem a partir do momento em que 

a pesquisa de campo mostra tamanhas dificuldades enfrentadas por essas famílias 
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que tanto lutaram e permanecem no espaço rural em busca de melhorias. Será 

possível dizer que essa realidade acontece em outros assentamentos rurais 

brasileiros?; Por qual motivo as políticas públicas destinadas ao agricultor familiar 

existem mas ainda é tão pouco usufruída por eles?; O que é preciso para que as 

famílias assentadas se enquadrem sem tantas dificuldades nos programas 

destinados ao agricultor familiar?; A realidade precária em que vivem as famílias do 

Assentamento Serra Negra também pode ser comparada da mesma forma com 

outros assentamentos no país ou até mesmo no próprio município de Bom Jardim de 

Goiás?. 

Por tudo isso, é por esses e outros questionamentos ao longo do estudo que 

surge a necessidade de dar continuidade na pesquisa científica no espaço rural, 

principalmente na dinâmica socioespacial de famílias que residem em 

assentamentos rurais no brasil. Fazer a compreensão da vida, trabalho e 

organização das atividades desenvolvidas no campo, sejam elas agrícolas ou não 

agrícolas a partir de futuros estudos científicos trarão discussões relevantes acerca 

do espaço rural brasileiro e a possibilidade de melhoria e capacitação de famílias 

assentadas/agrícolas que lutam pela sua permanecia no campo.  
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APENDICE 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

1.PERFIL DO AGRICULTOR FAMILIAR QUE RESIDE NO ASSENTAMENTO: 

a) Nome do Responsável pelo lote.  

b) Idade. 

c) Quantas pessoas residem na unidade de produção? 

d) Naturalidade?  

e) Quanto tempo vive no lote?  

f) Como foi a aquisição do lote: através da Reforma Agrária ou compra?  

( ) Reforma Agrária  

( ) Compra  

( ) Outros processos. 

Qual? ________________________________________________  

g) Qual era a sua principal atividade antes de vir para o assentamento? 

h) Qual é o seu Grau de escolaridade?  

( ) Fundamental 1 completo  

( ) Fundamental 1 Incompleto  

( ) Fundamental 2 Completo  

( ) Fundamental 2 Incompleto  

( ) Médio Completo 

( ) Médio Incompleto 

( ) Superior Completo  

( ) Superior Incompleto  

( ) Pós-graduado. Área __________________________  

( ) Não alfabetizado  

 

2.QUESTÕES SOBRE O ASSENTAMENTO: 

a. Você sabe quando e como o Assentamento Serra Negra foi formado? 

b. Você e sua família tem alguma pretensão de sair do Assentamento e ir para outra 

localidade? Se sim, onde? Justifique. 

 

3.ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOTE: 
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a) Quais atividades são desenvolvidas no lote? 

Cultivo Tamanho 

da Área 

Criação Quantidade Outros 

     

     

     

     

     

     

     

 

b) Quais atividades são desenvolvidas pelo chefe da família e por outros membros, 

que contribuem para a renda familiar? 

c) Existe alguma atividade que você gostaria de desenvolver ou produzir no lote? 

Se sim, qual? 

d) Existe algum impedimento para que essa atividade seja produzida atualmente? 

Se sim, qual? Justifique. 

e) Quais dessas atividades listadas na questão (a) geram mais renda à família? 

 

OBSERVAÇÃO: a partir das informações obtidas na questão (b) do item número (3), 

deve presumir em qual perfil cada família se enquadraria segundo a categoria de 

ocupação. Sendo assim, abaixo existem três alternativas que devem ser assinaladas 

pelo pesquisador, a categoria de família correspondente a esses agricultores. 

Agrícola (    )  Pluriativa (    )  Não agrícola (    ) 

 

4.PERFIL SOCIOECONÔMICO DA UNIDADE FAMILIAR  

a) Qual é a renda aproximada da família? 

( ) 0,1 a 2 Salário mínimo  

( ) 3 a 5 Salários mínimos  

( ) 6 a 8 Salários mínimos  

( ) Mais de 9 salários mínimos 

b) Vocês necessitam das atividades não agrícolas para se manter no 

estabelecimento rural?  
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c) Qual é a renda que essas atividades não agrícolas oferecem à unidade familiar? 

d) Você tem interesse em desenvolver alguma atividade não agrícola que 

atualmente não existe em sua propriedade? Se sim, qual ou quais? 

e) As atividades agrícolas e não agrícolas desse estabelecimento é uma questão 

opcional ou emergencial?  

(  ) Opcional  (  ) Emergencial  

 

5.IDENTIFICAÇÃO DE QUEM PRODUZ ATIVIDADES NÃO AGRÍCOLAS: 

a) Quais membros da família trabalham no desenvolvimento de atividades não 

agrícolas? 

b) Descreva quais atividades são desenvolvidas por cada morador ativo. 

c) Qual o valor da renda individual por atividade desenvolvida pelos membros do 

estabelecimento?  

 

6.GRAU DE SATISFAÇÃO COM A PRODUÇÃO DE ATIVIDADES NÃO 

AGRÍCOLAS 

a) Você trabalharia apenas com atividades agrícolas no campo? Se sim, quais 

atividades desenvolveria? 

b) Você trabalharia apenas com atividades não agrícolas? Se sim, quais atividades 

desenvolveria? 

 

7.PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS SOCIAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS 

DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PLURIATIVAS:  

a) Você tem acesso a algum Programa social?  Sim (   ) Não (    ) Qual ou quais?  

b) Participa de algum Programa governamental de apoio ao Agricultor Familiar?  

Sim (   )  Não  (    )  (se sim qual ou quais) 

c) Pode nos informar valor (es) do(s) benefício(s)? E como são pagos?  

d) Há muita burocracia para ter acesso a essas políticas?  

e) Você acredita que as políticas governamentais voltadas ao pequeno agricultor são 

suficientes para auxiliar vocês a terem condições de vida digna?  

f) Você já recebeu algum benefício de políticas públicas destinadas ao 

desenvolvimento de atividades não agrícolas no campo? Se sim, em quais 

atividades aplicou este benefício? 
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g) Você tem capacitação em cursos destinados ao desenvolvimento de atividades 

não agrícolas no campo? 

h) A unidade familiar costuma receber algum auxílio ou apoio de políticas públicas 

para aumentar a renda da família? 

 

8. PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NAS ATIVIDADES NÃO AGRÍCOLAS: 

a) As mulheres têm participação no desenvolvimento de atividades não agrícolas? 

Sim (  ) Não (  ) 

b) Quais atividades não agrícolas as mulheres têm mais participação? 

c) As mulheres já participaram de algum programa destinado à trabalhadora rural 

brasileira, em prol do desenvolvimento de atividades não agrícolas? 

d) Existe alguma atividade não agrícola  em que as mulheres gostariam de 

desenvolver? 

e) O trabalho feminino no campo tem contribuído para agregar renda à família? 

f) Liste todos os afazeres que são responsáveis pelas mulheres no lote. 

 
9.TRANSFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS APÓS O INÍCIO DA PANDEMIA DA 

COVID-19 

a. Após o início da Pandemia da COVID-19, a situação econômica da família, 

proveniente das atividades agrícolas, melhoraram ou pioraram? Justifique. 

(  ) melhorou   (   ) piorou 

b. Após o início da Pandemia da COVID-19 a situação econômica da família, 

proveniente das atividades não-agrícolas, melhoraram ou pioraram? Justifique.  

c. Quais Produções trouxeram mais renda neste período de pandemia? 

(  ) agrícolas  (   ) não-agrícolas 

d. Mencione quais foram as produções agrícolas e não agrícolas que menos foram 

afetadas na parcela de vocês 

e. Mencione quais foram as produções agrícolas e não agrícolas que mais foram 

afetadas na parcela de vocês  

f. Atualmente as atividades não-agrícolas desenvolvidas em sua parcela, têm sido 

capazes de trazer renda para sua família, mesmo após a pandemia da COVID-19? 

Justifique 
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g. Após o início da Pandemia da COVID-19 vocês desenvolveram uma nova 

atividade para alternar a renda da família, que antes do ocorrido não eram 

realizados no Assentamento? Se sim. Justifique. 

(  ) sim, desenvolvemos  (  ) não, permanecem as mesmas 

h. Vocês fizeram alguma doação para ajudar outras famílias durante a Pandemia? 

Se sim, justifique. 

(  ) sim   (   ) não 

i. Vocês receberam algum auxílio ou ajuda para se manter durante a pandemia da 

COVID-19? Se sim, qual auxílio (governo, município, ajuda de familiares ou amigos, 

etc.).  

(  ) sim (  ) não 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



119 
 

ANEXO 
 

APROVAÇÃO COMITÊ DE ÉTICA 
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