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RESUMO 

 

Este estudo propõe avaliar quais os determinantes para as famílias rurais nordestinas serem 

pluriativas, no ano de 2011. Para isso, no primeiro momento, foi realizada uma revisão de 

literatura nacional e internacional com objetivo de obter, além da parte teórica que se refere 

ao estudo da pluriatividade, identificar os possíveis determinantes do fenômeno. Neste 

resgate, observou-se que os determinantes poderiam ser de natureza macroeconômica e/ou de 

microeconômica. Por isso, tornou-se necessário descrever as características da Região objeto 

do estudo, a nordestina. Com o intuito de identificar os determinantes, foram estimados dois 

modelos Probit, um com base na literatura revisada e o segundo com uma variável 

característica da região nordestina, as transferências. Para tanto, foram utilizados os 

microdados da PNAD no ano de 2011. Os resultados indicam que os determinantes são tanto 

de natureza microeconômica: sexo, raça, idade, anos de estudo, horas trabalhadas, número de 

membros da família, renda per capita familiar, transferência, quanto de natureza 

macroeconômica: condições de moradia (água, energia, saneamento), local de moradia. Além 

de identificar os determinantes, o modelo econométrico permite saber a probabilidade de cada 

variável sobre a variável dependente, na qual destacou-se: a variável transferência, sexo, 

renda per capita familiar, número de membros da família, as condições de moradia e o local 

de moradia. Portanto, concluí-se que é o conjunto dos determinantes (macro e micro) que 

permitem às famílias rurais nordestinas se tornarem pluriativas. No entanto, não se pode 

deixar de considerar que também pode haver outros determinantes que não foram captados, 

devido à disponibilidade dos dados, que poderão ser indicações para estudos futuros. Em 

síntese, a pluriatividade no Nordeste brasileiro é um fenômeno distinto daquele encontrado na 

Europa e no Sul do Brasil. É uma pluriatividade de sobrevivência que faz parte das estratégias 

das famílias rurais nordestinas, para garantir a sua reprodução social em meio às condições de 

pobreza da região. 

 

Palavras chaves: Pluriatividade, Nordeste Rural, Probit. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to the evaluate the determinants for rural households northeastern be 

pluriactive, in 2011. For this, at first, we conducted a review of national and international 

literature in order to get beyond the theoretical part which refers to the study of pluriactivity 

identify possible determinants of the phenomenon. In this rescue, it was the observed 

determinants could be macroeconomic in nature and / or microeconomics. Therefore, it 

became necessary to describe the characteristics of the region under study, the Northeast. In 

order to identify the determinants were two estimated Probit models, one based on the 

literature review and the second with a variable characteristic of the Northeast, the transfers. 

For this, we used the PNAD in 2011. The results indicate both the microeconomic 

determinants are : gender, race, age, years of education, hours worked, number of family 

members, per capita income, transfer the macroeconomic in nature: living conditions (water, 

energy, sanitation ), housing location. In addition to identifying the determinants, the 

Econometric model allows to know the probability of each variable on the dependent variable, 

which stood out: the transfer variable, gender, per capita income, number of family members, 

housing conditions and housing location. Therefore, it is concluded that it is the set of 

determinants (macro and micro) allow rural families become northeastern pluriactive. 

However, one can not fail to consider may also have other determinants were not captured 

due to the availability of data, which may be indications for future studies. In summary, the 

pluriactivity in the Brazilian Northeast is a phenomenon distinct from found in Europe and 

southern Brazil. It is a pluriactivity survival that is part of the strategies of rural households in 

the Northeast to ensure their social reproduction amid the poverty of the region. 

 

Keywords: Pluriactivity, Northeast Rural, Probit. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O debate teórico sobre as mudanças que vêm ocorrendo no mundo rural brasileiro, 

nas três últimas décadas, recebeu a denominação geral de “novas ruralidades” para designar 

'distintas abordagens e objetos de estudo, conhecidos por denominações mais específicas, 

como “o novo rural brasileiro”; “sistemas agroalimentares”; “multifuncionalidade da 

agricultura”; e “pluriatividade da agricultura familiar”. 

A pluriatividade é um objeto de estudo que ganhou relevância na literatura nacional e 

internacional. Apesar da relevância ganha, a pluriatividade é reconhecida por muitos 

acadêmicos como um fenômeno antigo no qual o ambiente físico-econômico-político-social-

cultural em que predominou a agricultura, desde os tempos do fim do feudalismo, determinou 

fatores que levaram as unidades familiares de produção a buscarem a pluriatividade.  

Não é novidade a combinação de atividades agrícolas com atividades não-agrícolas 

nas famílias rurais. Na teoria marxista, em Kautsky (1980), a presença do fenômeno já era 

referenciada, não detendo o nome de pluriatividade, mas de “trabalhos acessórios”. Para os 

clássicos marxistas, quando membros de uma família camponesa passassem a trabalhar fora 

de sua unidade de produção, esses camponeses estariam em processo de proletarização, 

desencadeando desagregação familiar, agravamento da reprodução social e empobrecimento 

(GRAZIANO DA SILVA, 1997). Chayanov (1974) admitia, por outro lado, que a 

combinação das atividades agrícolas e não-agrícolas era uma característica das famílias 

camponesas para encontrar o equilíbrio e garantir a sua reprodução social.  

No entanto, foram as transformações do desenvolvimento capitalista na estrutura 

agrária dos países desenvolvidos que fizeram emergir a importância da pluriatividade no 

debate acadêmico e político e o seu reconhecimento como um fenômeno social positivo para 

o desenvolvimento rural, e, mais especificamente, para o combate à pobreza e a reprodução 

social dos agricultores familiares.  

Entretanto, é impossível negar também a importância que os agricultores tiveram no 

surgimento e na continuidade desse fenômeno. O fato é que há um consenso entre os 

estudiosos que a pluriatividade ganhou diversas interpretações teóricas e manifestou-se de 

formas heterogêneas, em decorrência das transformações do capitalismo no mundo rural e na 

agricultura. 
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No Brasil, o fenômeno ganhou importância no debate nacional a partir da década de 

1990, porém, manifestou-se de formas diferentes, haja vista a heterogeneidade do rural 

brasileiro. Um rural que durante as décadas de 1960, 1970 e 1980 foi conduzido por uma 

política agrícola de modernização da agricultura que privilegiou a grande propriedade, 

excluindo assim, os pequenos produtores familiares. Entretanto, foi a partir da década de 

1990, que a agricultura familiar foi legitimada como base social para um novo modelo de 

desenvolvimento rural brasileiro, ganhando importância tanto na área acadêmica quanto na 

política e social.  

Porém, o desenvolvimento capitalista no meio rural brasileiro e os seus 

desdobramentos nas décadas seguintes, não só ocasionou problemas como contribuiu para as 

profundas transformações que passaram a ocorrer no mercado de trabalho, na agricultura e 

nos outros setores, nas famílias rurais e na composição das suas rendas, dentre outras. Ou seja, 

houve transformações econômicas, sociais, políticas, institucionais e ambientais que 

modificaram o rural brasileiro.   

Tendo em vista as transformações e os problemas rurais brasileiros, a região Nordeste 

destaca-se para o estudo da pluriatividade. O conceito de pluriatividade, que foi eleito como 

referência teórica básica para esta dissertação, corresponde á combinação da atividade 

agrícola com a atividade não-agrícola em uma família rural. Na qual, a família pluriativa será 

aquela em que pelo menos um membro participar de uma atividade agrícola e outra não-

agrícola. 

O estudo na região Nordeste justifica-se porque é nela que se encontra a maior 

população rural brasileira, com quase 50% da população rural total, segundo dados da PNAD 

(2011). Ademais, nessa região há grande quantidade de famílias rurais com pelo menos um 

membro ocupado em atividades não-agrícolas, e um expressivo número de famílias 

pluriativas, em torno de 60% das famílias rurais nordestinas. E também, ela apresenta 

características diferentes, que fazem com que o fenômeno no Nordeste seja diferente do Sul 

brasileiro e da Europa. 

Apesar, de ter sido palco de êxodo rural em décadas anteriores, a Região Nordeste 

ainda permanece sofrendo com a continuidade da pobreza rural, pois é nessa região que se 

concentra o núcleo duro da pobreza rural brasileira. Segundo dados da PNAD (2009), a 

proporção de pobres no rural nordestino é de 70%.  
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No entanto, como a pluriatividade é vista pelos acadêmicos como um instrumento 

capaz de aumentar e estabilizar a renda familiar rural, face à instabilidade do clima e do 

mercado de trabalho, evitando o êxodo rural, e consequentemente a desruralização do espaço 

rural, ajudando assim, no combate aos problemas urbanos e de desemprego, aglomeração 

urbana e favelização. (GRAZIANO DA SILVA; CAMPANHOLA, 2000). 

 Ela também pode contribuir para garantir a sobrevivência e a reprodução social 

familiar e ajudar no combate aos problemas rurais, sendo considerada uma importante 

estratégia de política para o desenvolvimento rural (SCHNEIDER, 2006; KAGEYAMA, 

2004).   

Entretanto, existem diferentes visões acadêmicas sobre esse tema no Brasil. Para 

alguns autores ela é tida como um fenômeno resultante das transformações ocorridas no 

ambiente macroestrutural, na qual a unidade familiar está inserida, acontecendo apenas de 

forma marginal e transitória (GRAZIANO DA SILVA; GROSSI; CAMPANHOLA; 2002). 

No entanto, Schneider (2003) ressalta os aspetos intrínsecos às famílias rurais. Pois, 

afirma que por mais que a família rural esteja num ambiente capitalista, a pluriatividade é um 

fenômeno mais complexo do que uma simples decorrência do processo de modernização e 

inserção da agricultura na divisão social do trabalho, não podendo ser vista só como forma de 

persistência e subsistência da agricultura familiar no meio rural. Mas sim, como forma de 

estratégia interna de reprodução social da família pluriativa, sendo um fenômeno permanente 

e que representa muito mais que uma mera suplementação de rendas (SCHNEIDER, 2001).  

Diante desse debate, pode-se indagar como questões de pesquisa: quais são os 

determinantes para as famílias rurais nordestinas serem pluriativas? Serão eles de natureza 

macroeconômica, microeconômica ou a combinação dos dois?  

Na tentativa de responder a essas questões, este trabalho admite como hipótese, 

variáveis macroeconômicas e microeconômicas identificadas na revisão de literatura. Apesar 

de ter sido encontrada uma grande quantidade de determinantes, só foi possível captar 

algumas variáveis devido à disponibilidade dos dados da PNAD no ano de 2011 utilizados 

para este trabalho. Os determinantes macroeconômicos são: condições de moradia (água, 

energia elétrica, saneamento) e o local de moradia. E os microeconômicos são: sexo, raça, 

idade, horas trabalhadas, escolaridade, número de componentes na família, renda per capita 

familiar, e inclui-se uma variável característica do rural nordestino, a transferência. 
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Portanto, os determinantes podem ser de natureza macro e microeconômica.  

Admite-se que a pluriatividade depende tanto das decisões internas das famílias rurais como 

do contexto que elas estão inseridas, no qual são os dois fatores que determinam o fenômeno 

como a estratégia de reprodução social das famílias rurais nordestinas. Não obstante, 

considera-se a importância das transferências para as famílias rurais nordestinas.    

No entanto, além de existirem divergências acadêmicas a respeito dos determinantes, 

se são macroeconômicos ou microeconômicos ou os dois, poucos trabalhos demonstraram 

explicitamente os determinantes da pluriatividade. A maioria destes trabalhos mostra, no 

máximo, qualitativamente ou a partir de estatísticas descritivas. E em se tratando da região 

nordestina, há uma carência de estudos sobre a pluriatividade, principalmente em relação aos 

seus determinantes e ao uso de modelos econométricos. Por isso, destaca-se a importância 

desse estudo que pretende identificar os determinantes e para isso é necessário o uso do 

modelo Probit. 

O objetivo deste trabalho é, portanto, avaliar quais são os determinantes que levam as 

famílias rurais nordestinas a se tornarem pluriativas. Para o alcance deste objetivo, esta 

dissertação está composta além desta introdução, por mais seis capítulos.  

O segundo capítulo trata do conceito da pluriatividade e das abordagens teóricas 

nacionais e internacionais. O terceiro capítulo refere-se à região nordestina e a presença do 

fenômeno da pluriatividade, além de uma breve revisão de literatura sobre trabalhos nesta 

região. No capítulo 4, é descrito a metodologia que será utilizada neste trabalho. No quinto 

são apresentados os resultados com as estatísticas descritivas e as regressões do modelo 

Probit. No sexto têm-se as considerações finais, e por último, as referências. 
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2 O DEBATE TEÓRICO SOBRE A PLURIATIVIDADE  

 

O objetivo deste capítulo é apresentar a origem, a importância e as principais 

contribuições da literatura nacional e internacional para a compreensão da nova ruralidade 

brasileira e, em particular da pluriatividade, que é, como visto anteriormente, o objeto de 

estudo desta dissertação.  

 A pluriatividade é a estratégia familiar que combina atividades agrícolas com não-

agrícolas. Encontra-se entre os principais temas estudados na academia e entre as principais 

referências contemporâneas que vêm sendo utilizadas como fonte de inspiração pelos 

formuladores de políticas agrícolas, agrárias e de desenvolvimento rural. 

 

 

2.1 UM BREVE RESGATE DO FENÔMENO DA PLURIATIVIDADE  

 

A pluriatividade se faz presente nas diversas áreas rurais, tanto nacionalmente como 

internacionalmente. Para muitos estudiosos da temática do desenvolvimento rural, trata-se de 

um fenômeno antigo, cuja existência remonta ao final do feudalismo, e que agora reaparece e 

cresce como estratégia de reprodução das famílias rurais. Para outros, corresponde a um 

fenômeno novo, que permite a obtenção de renda adicional por pelo menos um dos membros 

de uma família rural diante das dificuldades de sobrevivência nas atuais sociedades 

capitalistas. 

Na realidade, a pluriatividade ganhou diversas roupagens e manifestou-se de forma 

heterogênea, dependendo da natureza das transformações do capitalismo no mundo rural e na 

agricultura em particular. No entanto, qualquer que seja o contexto e a natureza da 

pluriatividade, é impossível negar a importância na formação da renda e na reprodução das 

famílias rurais. 

A predominância das unidades familiares de produção sob o desenvolvimento 

capitalista na agricultura na estrutura agrária dos países desenvolvidos se deu de forma 

integrada com o mercado, com desenvolvimento capitalista e com o Estado. O mundo rural 

capitalista contemporâneo foi generalizado por uma forma de produção baseada na família, a 

agricultura familiar.  
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O fortalecimento e a modernização da agricultura familiar, após a segunda guerra 

mundial nos países desenvolvidos, e o reconhecimento da sua importância econômica e 

social, permitiram que a agricultura desses países se estruturasse socialmente com base no 

trabalho familiar.  Segundo Abramovay (1998), foi a agricultura familiar, especialmente após 

a segunda guerra mundial, que além de ser a responsável por assegurar o consumo alimentar 

nos países de capitalismo avançado. Foi também, a responsável por colocar os Estados 

Unidos e a Europa no topo da exportação mundial de produtos agrícolas, alegando a sua 

importância.  

Todo esse desempenho só foi possível graças a um conjunto de profundas 

transformações que detêm cada vez menos resquícios de formas sociais anteriores -

campesinato- afirmando uma forma social e econômica inédita (ABRAMOVAY, 1998). 

Como consequência dessas transformações, o debate acadêmico passou a se 

concentrar em torno da persistência
1
 das formas familiares de produção no desenvolvimento 

capitalista. (ABRAMOVAY, 1998). 

Muitos estudiosos de diferentes perspectivas teóricas tentaram compreender os 

processos conjunturais e estruturais relacionados com as formas familiares, a estrutura agrária, 

as relações sociais no mundo rural e a dinâmica interna de reprodução familiar. O 

desenvolvimento destes estudos deixou cada vez mais evidente que o mundo rural não podia 

ser mais observado só em função da agricultura e das atividades agropecuárias.  

Em vários países desenvolvidos, a dinâmica da agricultura no rural passou a ser 

condicionada por outras atividades ali praticadas. Ou seja, dentro das unidades familiares, um 

                                                           
1
 Segundo Schneider (2003) são três elementos que explicam a persistência da agricultura familiar no 

capitalismo: a utilização predominante da força de trabalho familiar, podendo contratar eventualmente outros 

trabalhadores; os fatores naturais da atividade agrícola, onde a indústria não consegue substituir a produção e os 

processos produtivos agrícolas, no qual depende da natureza, além do mais, a demanda por alimentos “naturais” 

é cada vez mais promissor, condicionando a produção agrícola a agricultura familiar; por último, o caráter 

familiar, tendo em vista que é em razão das decisões tomadas no interior da família  frente ao ambiente 

macroestrutural que constitui a sua reprodução ou não, onde são as relações de parentesco e de herança entre os 

membros da família que estabelecem relações sociais permitindo que essas decisões intra-familiares sejam 

possíveis. Contudo, o autor afirma, que “a reprodução social, econômica, cultural e simbólica das formas 

familiares dependerá de um intrincado e complexo jogo através do qual as unidades familiares relacionam-se 

com o ambiente e o espaço no qual estão inseridas. [...] A reprodução é, acima de tudo, o resultado do processo 

de intermediação entre os indivíduos-membros com sua família e de ambos interagindo com o ambiente social 

em que estão imersos. Nesse processo, cabe à família e a seus membros um papel ativo, pois suas decisões, 

estratégias e ações podem trazer resultados benéficos ou desfavoráveis à continuidade e à reprodução”. 

(SCHNEIDER, 2003-livro, p.95). 
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ou mais de um dos seus membros passaram a se dedicar a atividades produtivas e econômicas, 

que não necessariamente tinham vínculo com a agricultura, dentro ou fora das propriedades.  

Mas o que caracterizava o fenômeno da pluriatividade como “novo”? 

 
Na verdade, a novidade em relação aquilo que na visão marxista seria considerado 

camponeses em processo de proletarização é a combinação de atividades não-

agrícolas fora do seu estabelecimento, o que não ocorria anteriormente. [...] É 

preciso recordar que os camponeses não eram produtores agrícolas especializados: 

combinavam atividades não-agrícolas de base artesanais dentro do estabelecimento, 

envolvendo praticamente todos os membros da família na produção de doces e 

conservas, fabricação de tecidos rústicos, móveis e utensílios diversos, reparos e 

ampliação das construções e benfeitorias, etc. O sinal visível de que não podiam 

mais garantir a sua reprodução era o assalariamento fora, que ocorria 

fundamentalmente em unidades de produção vizinhas por ocasião da colheita. 

(SILVA, 1997, p. 4). 

 

Nos países desenvolvidos vinha acontecendo a combinação de atividades agrícolas 

com atividades não-agrícolas por famílias rurais não somente pelos chefes da família. Pelo 

contrário, outros membros familiares como as mulheres e os jovens cada vez mais buscavam 

o emprego extra-agrícola para aumentar ou manter a renda familiar (SCHNEIDER, 1994).  

Esse fenômeno social se generalizou a partir da década de 1970, decorrente da 

utilização das horas trabalhadas por um indivíduo ou por membros da família na propriedade 

ou fora dela, da inserção profissional de membros de uma mesma família e da diversificação 

crescente das fontes de renda. Esse fenômeno foi tratado pelos estudiosos de língua inglesa 

como part-time farming (agricultura em tempo parcial) e pelos franceses como 

pluriactivité(pluriatividade). 

No mundo rural dos países desenvolvidos as transformações ocasionadas pelo novo 

paradigma pós-fordista consolidaram o part-time farmer, que pode ser definido como o 

agricultor em tempo parcial. Ele deixou de ser só um agricultor ou pecuarista, ou seja, um 

fazendeiro especializado em tempo integral (full time), e passou a combinar atividades 

agropecuárias com outras atividades não-agrícolas, dentro ou fora do estabelecimento, 

assalariadas ou não.  

O crescimento da automação e da mecanização nas atividades agrícolas, além de 

programas de ampliação da produção agropecuária e/ou redução das áreas cultivadas, 

proporcionaram aos agricultores familiares uma diminuição do tempo de trabalho, tornando 

possível uma universalização das atividades agropecuárias em tempo parcial. 
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Em decorrência, dessas mudanças, tornou-se possível aos membros familiares 

buscarem atividades fora da unidade produtiva. E, aos membros que já trabalhavam por conta 

própria ou individualmente também foi possível diminuir o tempo de trabalho nas atividades 

agropecuárias para buscarem atividades que garantissem maior nível de renda.  

Somado a essas possibilidades, o crescimento das atividades rurais não-agrícolas 

garantiu a pluriatividade no meio rural dos países desenvolvidos. Além disso, foi um conjunto 

de outros fenômenos que modificaram o rural dos países desenvolvidos dando origem ao que 

ficou conhecido como “novo rural”.  

Denominado assim, por causa das suas transformações: interiorização das indústrias 

e serviços não só de baixa tecnologia, mas também de alto nível tecnológico; formação de 

redes; externalização de atividades; novos produtos e mercados; aumento do emprego rural 

não-agrícola; melhoria na infra-estrutura, transportes, meios de comunicação, na qualidade de 

vida. Tornando-se um espaço com novas e diversificadas funções (multifuncional), atividades 

produtivas e ocupações, sejam elas urbanas, industriais, sociais e de serviços. Como: o 

turismo, o lazer, a preservação, a moradia, o folclore, a gastronomia etc. Diferentemente do 

espaço rural que na fase do fordismo se limitava apenas a cumprir suas funções produtivas 

agrícolas. 

Existiram diferentes concepções teóricas e até mesmo semânticas sobre o fenômeno. 

A partir da década de 50, nos países desenvolvidos, a abordagem da transitoriedade foi 

utilizada para explicar a ocorrência do êxodo rural. Surgiu também, naquele período, o debate 

sobre a dupla-atividade (doubleactivité), decorrente das distintas formas de combinação das 

atividades agrícolas com as atividades industriais pelos agricultores, na sua maioria 

assalariados, então denominados “agricultores em tempo parcial” (part-time farmer). 

Esse fenômeno de tempo parcial praticado pelos agricultores induziu estudiosos a 

interpretar que a renda agrícola era insuficiente para a sobrevivência destes, e que 

consequentemente, eles abandonariam o campo e a sua atividade agrícola em busca da cidade 

e da atividade assalariada, partindo daí o reforço à ideia de transitoriedade.  

No período após a Segunda Guerra Mundial até 1975, a maioria dos estudos 

ressaltava a viabilidade econômica (pouca contribuição no PIB), o caráter instável e 

transitório da agricultura em tempo parcial. Sendo, o fenômeno considerado parte do processo 

do êxodo rural e das estratégias das famílias que eram pouco modernizadas, proclamando 
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definitivamente o desaparecimento das explorações camponesas na agricultura, tal como 

previsto pelos clássicos da teoria marxista. Pois, acreditava-se que a renda não-agrícola iria 

satisfazer as necessidades e os interesses do produtor que substituiria a sua fonte de renda 

principal, a agrícola, pela não-agrícola, optando assim pelo emprego não-agrícola. 

O fenômeno da agricultura em tempo parcial também era visto de forma negativa no 

âmbito político, como por exemplo, a pouca atenção dada pela política agrária europeia 

quanto pelas grandes organizações sindicais, como a FNSEA Francesa e a DBV Alemã. Além 

do mais, era visto como um fenômeno que freava o desenvolvimento capitalista na agricultura 

(SACCO DOS ANJOS, 2003). 

 Porém, depois de 1975, as pesquisas adentraram no campo das Ciências Sociais e 

mudou-se o enfoque de análise referente à agricultura de tempo parcial
2
. No entanto, Fuller 

(1990) sugeriu que o termo part-time farmingfosse suprido pelo multiplejob holding 

farmhousehold (MJHFH). Propondo que fosse englobado nos estudos: o processo de tomada 

de decisão e os interesses e vontades dos membros das famílias, levando em conta as 

situações históricas e locais (observa-se que passa a ser a família, principal objeto de análise e 

não mais o tempo que o chefe familiar dedicava às atividades agrícolas e não-agrícolas. Essa 

proposta de mudança, segundo o autor, não se refere apenas ao fato da controvérsia aos 

critérios de acepção do conceito e da limitação que o primeiro termo gerava aos estudos 

empíricos, mas também as mudanças do rural e do agrário que desafiaram as Ciências Sociais, 

a qual respondeu com o surgimento de novas abordagens.   

O termo part-time farming foi substituído pelo multiplejob holding
3
, posteriormente 

substituído por pluriatividade. Essa mudança etimológica, onde a unidade de análise passou a 

                                                           
2
 Essa mudança de enfoque no âmbito das Ciências Sociais afirma positivamente a pluriatividade. Na qual, esta 

mudança de enfoque concomitantemente com a mudança etimológica fizeram com que fossem analisados novos 

temas. “ A reconceituação da pluriatividade da agricultura familiar reflete a direção da mudança de valores na 

década de 1980 a partir das questões econômicas para as ecológicas, das análises objetivas para as subjetivas, da 

pesquisa pura para a aplicada, de uma única disciplina para a pesquisa multidisciplinar”. (FULLER, 1990, p. 

362). É nesse contexto, que ocorreu nos países desenvolvidos, principalmente na União Europeia, a mudança do 

paradigma da modernização produtivista para o paradigma da multifuncionalidade. No qual, o meio rural e a 

agricultura ganharam novos valores, diferentemente do passado que ocasionou deterioração ambiental e êxodo 

rural, agora o rural é invadido por diversidade de ocupações e rendas e a agricultura ganhando reconhecimento 

junto com a questão ambiental, a ecologia (SACCO DOS ANJOS, 2003). 

 
3
 A utilização do conceito de MJHFH que posteriormente foi substituído por pluriatividade constitui-se no 

ArkletonTrust Project. Esse projeto abrangeu doze países da Europa sendo realizado o estudo de 1987 a 1991. 

Teve como objetivo analisar as mudanças na agricultura e na estrutura agrária, além de tentar resolver o 

problema conceitual e semântico da agricultura em tempo parcial e examinar o fenômeno da pluriatividade e das 
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ser a família rural, e não mais o chefe da propriedade rural; o uso incerto da expressão 

“agricultura em tempo-parcial”; e os debates da reforma da PAC (Política Agrícola Comum) 

afirmaram o fenômeno da pluriatividade na década de 1980, ganhando espaço e relevância no 

mundo acadêmico, político e social dos países desenvolvidos, passando a ser visto como um 

fenômeno positivo (FULLER, 1990).  

O termo pluriatividade, adotado do francês (pluriactivité), foi tido como o melhor 

para expressar o fenômeno da diversidade de atividades e rendas das unidades familiares 

rurais, uma vez que incorporou as características do part-time farming (parcialidade no tempo 

de trabalho nas atividades agrícolas) e do multiplejob holding(unidade familiar agrícola que 

combinava diversas fontes de rendimento). Além disto, enquadrou um conjunto de atividades 

que não necessariamente são assalariadas ou remuneradas, podendo ser atividades praticadas 

em forma de troca de favores e outras informalidades, dentro e/ou fora da propriedade
4
. 

Possibilitou ainda a abrangência de diferentes categorias, como o campesinato, os pequenos 

produtores não agregados ao mercado, as relações de trabalho (formais e informais)
5
. E 

também assinalando a incidência de um conjunto de novas ocupações no meio rural, como a 

crescente importância das atividades não-agrícolas. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
atividades ruraisnão-agrícolas. Estudando profundamente as unidades familiares rurais que combinavam as 

atividades agrícolas com outras atividades. Esta pesquisa modificou radicalmente a importância do estudo da 

pluriatividade. Uma das suas premissas foi a mudança da unidade de análise, que o chefe da propriedade ou 

tempo de trabalho deu lugar a família ou unidade doméstica (farmhousehold). Procurou estudar o 

comportamento familiar com o ambiente externo tanto local como nacional e histórico, não abstendo das 

diferenças econômicas, sociais, fisiográficas, culturais, políticas e de mercado. 

 
4
Fuller (1990) exemplifica com atividades da comunidade, onde membros da família recebem dispêndios ao 

invés de remuneração.  

 
5
 O termo pluriatividade “[...] abrange a importante distinção entre as atividades na fazenda (agrícola e não-

agrícola), que são formas de auto-emprego e aqueles fora da fazenda (agrícola e não agrícola), que são 

geralmente um emprego remunerado. O primeiro “faz trabalhos”, enquanto o segundo “toma empregos”. Em 

termos de política de desenvolvimento rural são importantes distinções”. “[...] A pluriatividade permite separar a 

alocação do trabalho dos membros da família de suas atividades principais, assimpermite separar o trabalho 

efetivo das rendas. Muitas propriedades possuem mais fontes de renda do que locais de trabalho; rendimento do 

trabalho é muitas vezes complementado por renda de investimento, transferências sociais (pensões, previdência 

social) e remessas”. (FULLER, 1990, p. 367). 
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2.2 A PLURIATIVIDADE NA LITERATURA INTERNACIONAL 

 

Na literatura internacional, Anthony Fuller e Terry Marsdendestacam-se pelas suas 

contribuições ao pensamento social contemporâneo no estudo da agricultura familiar, 

enfatizando a pluriatividade, tanto da vertente da Sociologia da Agricultura quanto da 

Economia Política.  

Para Marsden (1995) a pluriatividade é uma decorrência da fase pós-fordista, que 

permitiu a remodelação da estrutura agrícola e do mercado de trabalho no espaço rural. O 

recuo do modelo fordista de produção na agricultura (fase pós-produtivista) permitiu aos 

agricultores novas relações agrícolas internas e externas em diferentes setores e espaços 

rurais, integrando-os a agentes e setores de atividades não-agrícolas. 

O meio rural tornou-se um lugar diversificado, onde além de novas funções, 

desenvolveram-se também diversas atividades, tanto produtivas como ocupacionais. Essa é a 

nova configuração do meio rural (“novo rural”) devido às mudanças no mercado de trabalho 

constituindo novas relações de trabalho, novas formas de gestão do processo produtivo e até 

novas regulamentações por parte do Estado incentivando a diversificação e produção.   

A diversificação agrícola, o movimento ambientalista e o estímulo do Estado tendem 

a expandir o mercado de trabalho, e concomitantemente a prática da pluriatividade. A 

pluriatividade tende, segundo o autor, a se disseminar em todo meio rural, tanto nas áreas de 

produção agrícola quanto nas demais áreas, trazendo a revalorização deste espaço.  

Já para Fuller (1990), a pluriatividade é um fenômeno em que a unidade econômica 

familiar realiza atividade agrícola e outras atividades, dentro e/ou fora da propriedade, 

independente da posição familiar, obtendo diferentes tipos de remuneração. Essas outras 

atividades, segundo o autor, são: o emprego em outras fazendas, por exemplo, o trabalho 

assalariado; as atividades para-agrícolas, como o processamento de alimentos (por exemplo, 

produção de vinho, queijos, iogurte, entre inúmeros outros); outras atividades não-agrícolas 

na fazenda (por exemplo, turismo, artesanato); as atividades não-agrícolas (trabalho 

assalariado). 

De acordo com ele, a pluriatividade resulta dos mecanismos que as famílias – 

principal unidade de análise e principal agente das decisões – estabelecem com o mercado e o 

ambiente externo (destacando-se: o Estado, que é capaz de afetar as condições sociais e 
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econômicas rurais através de políticas e transferências diretas; e o fator ambiental). O autor 

também enfatiza que se deve analisar o ciclo familiar de reprodução, pois a decisão desta se 

tornar pluriativa, depende dos costumes, das tradições e dos recursos (condições internas), 

mas também ressalta que a diversificação pode depender de condições exteriores a ela. 

 
A lógica a partir da qual as unidades domésticas adotam diferentes padrões de 

atividade vai depender das condições existentes na agricultura, das oportunidades de 

trabalho fora da unidade produtiva familiar, da estrutura da família e suas mudanças 

ao longo do tempo. A estratégia (consciente ou inconsciente) adotada pela unidade 

doméstica vai depender da percepção que as famílias têm destas realidades, a qual 

depende, por sua vez, da aspiração e valores de seus membros e do processo através 

do qual as decisões são tomadas na unidade doméstica. [...] (FULLER, 1990, p. 

367). 

 

É, segundo o autor, um fenômeno que permite a maximização de oportunidades e 

minimização de riscos frente à dependência só da atividade agrícola que é muito vulnerável 

devido à dependência dos fatores naturais, além da permanência da família no rural.   

 

 

2.3 O FENÔMENO DA PLURIATIVDADE NO BRASIL 

 

Nos países menos desenvolvidos, também se pôde verificar transformações no meio 

rural, evidentemente que de magnitude diferente à dos países desenvolvidos. Foi a partir da 

metade da década de oitenta que um maior número de estudos começou a se desenvolver, e 

não mais só com ênfase na agricultura, e sim na dinâmica do rural.  

Em relação ao Brasil, o setor agrícola sempre foi fundamental para o 

desenvolvimento do país. Como sabe, o país é um dos maiores produtores e exportadores de 

alimentos. Historicamente, a agricultura passou por profundas transformações tanto no 

cultivo, como na produtividade, nas técnicas, nos equipamentos, nas tecnologias e na 

população. Sendo praticada principalmente no espaço rural dos países, separação entre a 

agricultura e a indústria (rural e urbano).  

O desenvolvimento capitalista no meio rural, e em particular, o processo de 

industrialização e modernização da agricultura brasileira a partir dos anos 1950 e os seus 

desdobramentos nas décadas seguintes, contribuíram para as profundas transformações que 

passaram a ocorrer no meio rural.  
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Além, do próprio movimento do capital se interiorizando no país, abrangendo e 

modificando esse setor. A urbanização também desempenhou um papel transformador, 

passando a modificar as atividades e os setores da economia.  

O movimento do capital modificou os espaços, e como consequência reduziu a 

importância das dicotomias cidade/campo, agrícola/industrial como instrumento de análise 

(SANTOS, 1988). A urbanização e a modernização transformaram os setores, modificando o 

rural e urbano. Segundo Graziano da Silva e Del Grossi (1999), o processo de modernização 

da agricultura brasileira e o avanço de novas atividades no rural transformou profundamente 

esse espaço.  

A percepção de que o meio rural brasileiro não era mais só um espaço de atividades 

agropecuárias e agroindustriais, que tinha ganhado novas funções e atividades/ocupações 

agrícolas e não-agrícolas. Onde, o agricultor deixou de ser só agricultor, e passou a 

desenvolver outras atividades dentro e/ou fora de sua propriedade rural, diversificando a sua 

renda. 

Alguns fatores causais destacam-se para entender o surgimento das novas formas de 

emprego e a diversificação das rendas para os agricultores: a modernização técnico-produtiva 

da agricultura, que devido a maior disponibilidade de tecnologia tornou-se passou a gerar um 

menor número de ocupações; a utilização de mão-de-obra na família, acarretando a busca de 

ocupação e renda por membros em atividades não-agrícolas; a queda das rendas agrícolas; a 

terceirização agrícola; mudanças no mercado de trabalho, por exemplo a descentralização 

industrial que gera expansão das atividades não-agrícolas; políticas de estímulo as atividades 

rurais não-agrícolas e contenção das migrações, com objetivo de contrapor tanto a queda das 

rendas agrícolas como a redução dos impactos ambientais e a desertificação do rural; e por 

último, o reconhecimento da importância da agricultura familiar para o meio rural 

(SCHNEIDER, 2006). 

O tema da agricultura familiar ganhou importância no final dos anos oitenta, mas 

principalmente a partir da década de 1990, devido à pressão dos movimentos sociais e pela 

resposta dada pelo governo criando o Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar), em 1996. Além da retomada de interesses pelos acadêmicos em estudar 

o rural e o agrário.  
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Devido à incorporação da noção de agricultura familiar os assentados, os pequenos 

proprietários rurais, os arrendatários, os agricultores integrados à agroindústria, os parceiros, 

entre outros, formaram uma nova categoria e/ou identidade política, os agricultores familiares. 

Esses agricultores não podiam mais ser reconhecidos como pequenos proprietários e 

trabalhadores rurais, visto que com a abertura comercial, a formação de blocos econômicos, 

eles estavam aparentemente excluídos pela competitividade, em alguns setores da agricultura. 

A união gerada pela expressão agricultura familiar surge como integradora dos interesses 

econômicos e políticos desses grupos sociais (SCHNEIDER, 2003). 

Não obstante, o reconhecimento da temática da agricultura familiar transbordou para 

o reconhecimento de temas vinculados a ela, como a pluriatividade, que foi percebida como 

uma das estratégias fundamentais de reprodução da agricultura familiar e adaptação às 

transformações macroestruturais na agricultura (SCHNEIDER, 2006).   

O estudo sobre pluriatividade no Brasil ganhou espaço a partir da década de 1990. 

Junto com o debate teórico gerado nesta década sobre o rural brasileiro e a agricultura 

familiar, decorrente do rural repleto de transformações, entre as quais se incluíram: a 

modernização conservadora da base técnica de produção; a diminuição da oferta de emprego 

agrícola; a queda nas rendas agrícolas; e, maior atratividade das atividades não-agrícolas, 

dando origem ao que Graziano da Silva e Campanhola (2000) denominaram “novo rural 

brasileiro
6
”.  

Autores pioneiros como: Anjos (1995), Carneiro (1993, 1996a), Neves (1995, 1997), 

Schneider (1994a, 1995), Kageyama (1998), não podendo esquecer de Graziano e dos demais 

participantes do projeto Rurbano que se destacaram e contribuíram para efetivar a importância 

da pluriatividade para o meio rural brasileiro. Porém, esses autores divergiram suas opiniões 

sobre esse fenômeno.  

Para Graziano da Silva e Campanhola (2000) a pluriatividade é a combinação da 

atividade agrícola com outras atividades que gerem ganhos monetários e não-monetários, 

independente de serem externas ou internas a atividade agropecuária. Segundo esses autores, 

                                                           
6
 Denominação aceita a partir dos resultados de pesquisas feitas por um grupo de pesquisadores e instituições de 

vários Estados brasileiros que participaram do “Projeto Rurbano”. Esta pesquisa teve como objetivo analisar esse 

“Novo Rural Brasileiro” particularmente em 11 Estados da Federação, nas décadas de 1980 e 1990, trazendo 

grandes contribuições para o estudo do meio rural brasileiro e da pluriatividade. 
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esse conceito permite incluir todas as atividades praticadas pela a família (unidade de análise), 

mais os conceitos de part-time farming e diversificação produtiva.  

Graziano da Silva e outros autores da mesma vertente argumentam que o avanço do 

capitalismo sobre o campo, através da modernização da agricultura, fez com que a divisão 

social do trabalho se dissipasse em várias ocupações, sendo estas agrícolas ou não-agrícolas. 

Neste contexto, a pluriatividade deriva da existência da atividade não-agrícola, sendo a 

expressão do “transbordamento do urbano sobre o rural”, caracterizando a redução do peso 

econômico da atividade agrícola. 

Nesta abordagem, o avanço do capitalismo no campo ocasionou o processo de 

decomposição do campesinato, gerando o processo de diferenciação social. A modernização 

agrícola fez avançar o processo de proletarização, pois os pequenos produtores viram-se 

obrigados a vender suas forças de trabalho devido a insuficiência dos seus meios de produção 

e renda, praticando assim, o que se chama de trabalho acessório ou atividades não-agrícolas, 

intensificando essa característica que é intrínseca às unidades familiares (GRAZIANO DA 

SILVA, 2003). Assim, a pluriatividade e o “Novo Rural” são decorrentes do resultado desse 

processo de mudança do meio rural. 

 Graziano da Silva e Grossi (2000) mostraram que o processo de diferenciação social 

dos produtores agrícolas no Brasil, nos anos 1990, vem crescendo principalmente devido à 

queda da rentabilidade agrícola que é decorrente: da elevação dos custos de produção e dos 

encargos do crédito rural; da queda dos preços dos produtos agropecuários; e da diminuição 

do ritmo de inovação no setor agropecuário. Para esses autores, esses fatores fizeram com 

que: muitos produtores familiares buscassem nas atividades não-agrícolas e na produção de 

subsistência uma opção de sobrevivência; e também a dependência cada vez maior destes 

pelas rendas não-agrícolas e as transferências
7
. 

 Segundo Graziano da Silva (2003), a persistência da pequena produção no Brasil só 

pode ser compreendida como parte de uma luta de resistência para permanecer na terra por 

                                                           
7
 Constatou-se que devido à queda da rentabilidade das atividades agropecuárias, as famílias rurais brasileiras 

estão se tornando cada vez mais não-agrícolas, desmitificando o mito que o desenvolvimento agrícola leva ao 

desenvolvimento do rural (GRAZIANO DA SILVA, 2001).   
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falta de outra opção produtiva
8
.  Logo, a pluriatividade é tida como um fenômeno resultante 

das transformações ocorridas no ambiente macroestrutural, na qual a unidade familiar esta 

inserida
9
, sendo utilizada pelos pequenos produtores como instrumento para a persistência e 

sobrevivência no meio rural. No entanto, “não se pode considerar a pluriatividade como parte 

de um processo de proletarização que resulta da decadência da propriedade familiar, mas sim 

como uma etapa da diferenciação social e econômica das famílias agrícolas”. (GRAZIANO 

DA SILVA; GROSSI; CAMPANHOLA;, 2002, p. 41). 

Sendo assim, para essa vertente, a pluriatividade é tida como um fenômeno 

transitório, onde rural é considerado um continuum do urbano; o crescimento da demanda por 

atividades rurais não-agrícolas caracteriza o chamado “novo rural”; e a dinâmica do meio 

rural passa a ser dada por outros setores e ocupações não-agrícolas, e não mais pelo setor 

agrícola. As ocupações rurais não-agrícolas (ORNAs) são, portanto, essenciais para manter a 

população no meio rural e para elevar e estabilizar as rendas das famílias 

rurais
10

(GRAZIANO DA SILVA, GROSSI, CAMPANHOLA, 2002). 

 

[...] o mundo rural brasileiro precisa ser visto pelos formuladores de políticas 

públicas também como uma oportunidade de gerar novas formas de ocupação e de 

renda não-agrícolas para segmentos da população que aí vivem e que, em geral, não 

tem a qualificação necessária para se inserirem nos setores mais dinâmicos da nossa 

economia. Para isso é necessário criar um novo conjunto de políticas não-agrícolas 

para impulsar o desenvolvimento rural, que hoje não pode mais ser logrado 

exclusivamente pela via da modernização agrícola, se é que algum dia pôde. Trata-

se, em última instância, de urbanizar o mundo rural, ou seja, de criar condições para 

que se possa alcançar a cidadania no meio rural sem necessidade de migrar para as 

cidades, estendendo ao morador da zona rural o acesso aos bens e serviços que 

espera encontrar nos centros urbanos. (GROSSI; GRAZIANO DA SILVA, 2000, 

p.53). 

 

                                                           
8
“[...] a falta de desenvolvimento rural na grande maioria das regiões “atrasadas” do país se deve 

fundamentalmente à falta de desenvolvimento das atividades não-agrícolas”. (GRAZIANO DA SILVA, 2001, 

p.44).   
 
9
 Essa abordagem também pode ser encontrada nos trabalhos de Mattei (1999), Souza (2000).  

 
10

 “Em geral, as famílias agrícolas têm sempre uma renda média per capita inferior à das pluriativas. As famílias 

rurais não-agrícolas – tanto de trabalhadores por conta-própria como as de empregados – têm uma renda per 

capita que é quase o dobro das rendas das famílias agrícolas e muito superior também à das pluriativas. Isso se 

explica pela heterogeneidade das Orna’s [...]”. (GRAZIANO DA SILVA, GROSSI, CAMPANHOLA, 2002, p. 

56).  
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Embora Schneider (2003) concorde que o padrão pós-fordista transformou o 

mercado de trabalho. Também reconhece que por mais que a família rural esteja num 

ambiente capitalista, ou num ambiente onde se tenha um avanço do capitalismo, a 

pluriatividade não pode ser vista só como forma de persistência e subsistência da agricultura 

familiar no meio rural. Mas, sim como forma de estratégia interna de reprodução social da 

família pluriativa (SCHNEIDER, 2001).  

Para ele, é complexo acolher que a pluriatividade seja um fenômeno decorrente 

apenas de processos macroeconômicos e sociais exteriores as unidades familiares, no qual os 

agricultores familiares são meros coadjuvantes, que não contribuem, em alguma medida, para 

a afirmação e significação da pluriatividade (SCHNEIDER, 2003).  

Sendo assim, a pluriatividade é um fenômeno mais complexo do que uma simples 

decorrência do processo de modernização e inserção da agricultura na divisão social do 

trabalho, e que não ocorre apenas de forma marginal e transitória “(...) se em outras épocas os 

agricultores recorriam esporadicamente aos trabalhos não-agrícolas, visando complementar as 

receitas da propriedade, atualmente este fenômeno é permanente e representa muito mais que 

uma mera suplementação de rendas”. (SCHNEIDER, 2001, p. 165).  

A pluriatividade é, portanto: “(...) um fenômeno através do qual membros das 

famílias de agricultores que habitam no meio rural optam pelo exercício de diferentes 

atividades, ou mais rigorosamente, optam 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” (SCHNEIDER, 2003, p. 91). 

E, é à luz do arcabouço teórico de Chayanov, que Schneider ressalta os aspetos 

microssociológicos intrínsecos as famílias rurais, pois segundo ele, para entender os 

determinantes que levam uma família a se tornar pluriativa e como ela exerce essa 

pluriatividade é necessário descer ao ambiente intrafamiliar. (SCHNEIDER, 2003). Ou seja, a 

pluriatividade deve ser entendida a partir da dinâmica interna da família. Logo, a sua principal 

unidade de análise é a família rural, dado que é a partir de suas decisões e estratégias que ela 

se torna ou não pluriativa.  
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Para ele, a família rural é 

 

(...) entendida como um grupo social que compartilha um mesmo espaço (não 

necessariamente uma habitação comum) e possui em comum a propriedade de um 

pedaço de terra. Esse coletivo está ligado por laços de parentesco e consanguinidade 

(filiação) entre si, podendo a ela pertencer, eventualmente, outros membros não-

consanguíneos (adoção). (...) (SCHNEIDER, 2003, p.106). 

  

A pluriatividade depende das decisões da família, pois é no âmbito dela que são 

tomadas as decisões e estabelecidas às estratégias individuais e coletivas que determinam a 

sua sobrevivência econômica, social e cultural. Porém, Schneider admite que a reprodução 

social, cultural, econômica e simbólica das unidades familiares também depende da interação 

destas com ambiente e o espaço em que pertence. Mas, deixa claro que a perspectiva 

macroestrutural não consegue explicar realmente o que leva membros de uma família a buscar 

a pluriatividade que se manifesta em diferentes lugares e de formas heterogêneas. No entanto, 

considera que as variáveis exógenas, como: o mercado de trabalho, infra-estrutura, entre 

outras, são fatores determinantes da evolução e tendência do fenômeno (SCHNEIDER, 2005).  

Assim como Chayanov, o recurso às atividades não-agrícolas é considerado como 

uma estratégia das famílias para alocar a sua força de trabalho frente ao ambiente 

macroeconômico em que ela está inserida. 

Sendo assim, destaca-se a importância das atividades não-agrícolas para o meio rural 

e para a pluriatividade, sendo imprescindível entender a diferença que existe entre esses dois 

fenômenos. As atividades não-agrícolas são atividades que não estão diretamente relacionadas 

com as atividades propriamente ditas da produção agropecuária. E, a pluriatividade é a 

combinação de duas ou mais atividades por membro(s) de uma família, sendo uma dessas 

atividades a agricultura (SCHNEIDER, 2005).  

Portanto, a existência das atividades não-agrícolas não implica necessariamente na 

existência da pluriatividade, não podendo dizer o mesmo do contrário, pois a existência da 

pluriatividade implica necessariamente  na existência das atividades não-agrícolas. Porém, por 

mais que se tenha expansão das atividades não-agrícolas em uma determinada região, não 

significa dizer que haverá proporcionalmente a expansão de famílias pluriativas nesta região. 

Logo, se numa família rural todos os membros estiverem exercendo atividades não-

agrícolas, esta família será tida como família não-agrícola. Do mesmo modo, se todos os 
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indivíduos estiverem praticando atividades agrícolas, esta família será considerada uma 

família agrícola. Em nenhuma das situações explicitadas acima, ela pode ser considerada uma 

família pluriativa.  

Segundo Schneider (2006), o que causa a ideia de tendência ao desaparecimento da 

pluriatividade é a confusão entre as atividades não-agrícolas e o fenômeno da pluriatividade. 

Por depender das atividades não-agrícolas para se expandir, e dada a relevância do 

crescimento e da dinâmica das atividades não-agrícolas no meio rural, considera-se que a 

família tenderá a trocar a ocupação, passando de agrícola para não-agrícola. Mas, de acordo 

com o autor essa abordagem peca por não considerar que a pluriatividade é uma opção dos 

membros da família em combinar duas ocupações. Outro fator a ser considerado em 

discordância a transitoriedade do fenômeno, são as várias causas que implicam no seu 

aparecimento, e não existência de um único tipo de pluriatividade. 

Portanto, para Schneider, a pluriatividade é vista como estratégia familiar de 

reprodução social. (SCHNEIDER, 2003).  

Outra autora precursora dessa abordagem no Brasil é Maria de Nazareth Baudel 

Wanderley. Segundo Wanderley (2001), a pluriatividade promulga uma estratégia familiar 

adotada dada as condições macroeconômicas, na qual tem origem nas famílias agrícolas, não 

constituindo um processo de abandono da atividade agrícola e do meio rural. Ao contrário, 

garante a permanência no rural e a valorização do patrimônio familiar.  

Autores como Sacco Dos Anjos, Kageyama e Carneiro tentam analisar o fenômeno 

da pluriatividade juntando tanto o ponto de vista macroestrutural como o microestrutural. 

Neste caso a definição de pluriatividade não pode levar em conta somente os elementos 

internos à unidade produtiva familiar. 

Para Sacco Dos Anjos se devem 

 

Incluir outros aspectos para chegar a um conceito integrado. A pluriatividade, 

portanto, não se trata de um fenômeno conjuntural, mas o resultado de um amplo 

processo de transformação da agricultura, em correspondente sincronia com a 

dinâmica da economia em geral e no marco da profunda reestruturação que atravessa 

o modelo de produção capitalista. Mas, por outra parte, sua consolidação nos 

distintos países adquire especificidades geográficas, econômicas, políticas e sociais 

[...] Em definitivo, parece igualmente lógico que não é possível interpretá-la sem 

levar em conta o contexto amplo que lhe engendrou (Sacco Dos Anjos apud 

Nascimento, 2008, p. 93 e 94).  
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Já para Kageyama (1998) a pluriatividade tem diferentes significados dependendo do 

nível analítico em que for investigada. Segundo a autora, no nível micro a família pode ser a 

unidade de análise. Mas, no nível que ela intitula “mesoeconômico” e não macroeconômico a 

unidade de análise é o mercado de trabalho. Assim, a pluriatividade não pode ser só analisada 

no nível micro, ela tem diferentes significados conforme o estágio de desenvolvimento da 

economia agrícola familiar e seu contexto. 

Segundo Carneiro (2006) é a combinação de fatores internos e externos que levam 

uma família agrícola a buscar as atividades não-agrícolas, tornando-se assim, pluriativas. No 

entanto, na sua concepção, o conceito da multifuncionalidade abrange o conceito de 

pluriatividade, no qual os dois fenômenos são recentes engendrados pelas novas articulações 

entre a agricultura e a sociedade e pelas novas configurações das relações campo-cidade. 

Contudo, as abordagens de Schneider, Graziano e Kageyamavêem a pluriatividade 

como elemento propulsor do desenvolvimento rural
11

, já que além de poderem diversificar as 

suas atividades, diversificam também as fontes de acesso a renda. Dão, assim, uma nova 

atribuição ao espaço rural, que passaria a ser um espaço multifuncional.  

 

 

2.4 A PLURIATVIDADE NO DEBATE CONTEMPORÂNEO DO 

DESENVOLVIMENTO RURAL BRASILEIRO 

 

Definir o que é desenvolvimento não é fácil. Para Veiga (2008), melhorias das 

condições sociais, do bem-estar, da qualidade de vida da população, da liberdade individual 

concomitante com respeito ao meio ambiente pode ser uma boa definição, para tanto, essa 

definição resulta da convergência das ideias de AmatyaSen, Celso Furtado e Ignacy Sachs.   

Em se tratando de desenvolvimento rural, não se pode separar o desenvolvimento 

rural do urbano, mas o que pode é estudar o lado rural do desenvolvimento (Veiga, 2000). 

Para Abramovay e Veiga no desenvolvimento do rural deve-se valorizar a agricultura familiar 

                                                           
11

Até início da década de 90, o tema do desenvolvimento rural não tinha assumido importância acadêmica no 

Brasil. Segundo Navarro (2001), o interesse dos acadêmicos até então eram por outros temas e também pela 

ideia ainda existente do Estado como único planejador e executor. Porém, a partir desta década, aconteceu a 

emergência do tema devido às transformações na sociedade, no Estado, no âmbito político, ideológico, 

ambiental, despertando o interesse dos acadêmicos pelo tema.  
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e a diversificação. Porém, Zander Navarro propõe o fortalecimento da população rural e de 

suas organizações representativas como instrumento de desenvolvimento rural. 

No novo rural segundo Sacco dos Anjos apud Kageyama (2004) foram reconhecidas 

algumas premissas que permitiram chegar aos “novos enfoques do desenvolvimento rural”: o 

espaço rural como multifuncional perdendo sua função principal, a agrícola; por mais que a 

modernização agrícola tenha reduzido às oportunidades de empregos, a população deve 

permanecer no rural, buscando alternativas não-agrícolas; a população deve permanecer no 

rural, devido a existência do desemprego urbano; a produção familiar não pode desaparecer 

por mais que tenha a “desagrarização” do rural, pelo contrário deve-se procurar o seu 

fortalecimento aproveitando o mercado para agregar valor aos produtos e diversificando suas 

fontes de renda; e o estímulo a pluriatividade, seja dentro do próprio estabelecimento com 

atividades complementares, seja nos outros setores. 

Para kageyama (2004) o desenvolvimento rural deve abordar o aspecto social 

(melhoria da qualidade de vida) e o aspecto econômico (melhoria da renda familiar e sua 

estabilidade), tendo como trajetória a diversificação das atividades geradoras de renda, ou 

seja, a pluriatividade. 

 

A pluriatividade poderá ter um papel importante na promoção do desenvolvimento 

rural sustentável na medida em que apresentar-se como alternativa a alguns dos 

principais problemas que afetam as populações rurais tais como a geração de 

emprego, a melhoria da renda, a redução da vulnerabilidade social e produtiva, o 

êxodo dos mais jovens, da gestão interna das unidades familiares, entre outros. 

Deste modo, o papel estratégico da pluriatividade no processo de desenvolvimento 

rural está em contribuir para geração de mecanismos de inclusão social, redução da 

pobreza e combate às desigualdades (SCHNEIDER, 2006, p. 09). 

 

Obviamente que a pluriatividade não pode ser considerada a melhor e a única 

solução para o desenvolvimento do rural, porém ela é considerada como uma estratégia 

fundamental no desenvolvimento do rural que garante a reprodução sócio-econômica-cultural 

da população rural (SCHNEIDER, 2006). 

De acordo com Schneider (2006), Graziano da Silva entre vários autores, inclusive 

ele, acreditam na pluriatividade como alternativa de: 1) diversificar as fontes de ingresso; 2) 

elevar a renda familiar no meio rural; 3) contribuir na geração de emprego no espaço rural; 4) 

estabilizar a renda e reduzir a sazonalidade dos ingressos; 5) reduzir as migrações campo-

cidade; 6) gerar externalidades, diversificar a economia local e desenvolver os territórios 
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rurais; 7) apoiar a multifuncionalidade do meio rural; 8) estimular mudanças nas relações de 

poder e gênero. Tais alternativas traduzem as vantagens da pluriatividade para o 

desenvolvimento do meio rural. 

Reconhecendo que ela é uma importante estratégia para o desenvolvimento do rural 

sustentável, o autor chama a atenção para o importante papel do Estado e de suas políticas 

públicas no sentido de estimular e fortalecer a pluriatividade. Elencando oito justificativas 

pela qual a pluriatividade deve ser estimulada pelas políticas de desenvolvimento rural no 

Brasil: 1) combater a pobreza rural; 2) alternativa de diversificação produtiva, ocupacional e 

de geração de empregos; 3) manter a população no rural, principalmente os jovens e as 

mulheres; 4) contribuir para as políticas fundiárias e de assentamentos de áreas em áreas de 

reforma agrária; 5) estimular as políticas em favor das mulheres e dos jovens; 6) alternativa de 

emprego e ocupação para as populações tradicionais que vivem em áreas de preservação; 7) 

ser o elo de ligação entre as políticas agrícolas e as políticas de desenvolvimento rural; 8) 

dinamizar as economias locais no intuito de gerar economias de escopo. 

Na perspectiva de análise adotada nesta dissertação, a contribuição da pluriatividade 

para o alcance das alternativas acima referidas depende tanto da estratégia adotada pelas 

famílias rurais, quanto do fortalecimento da agricultura familiar, do crescimento dos setores 

não-agrícolas no meio rural, das possibilidades de ocupação e renda para as famílias rurais no 

meio urbano e das efetividade das políticas públicas para o meio rural, inclusive daquelas 

relacionadas com proteção social e as transferências diretas de renda para aquelas famílias. 

Tomando esta concepção como ponto de partida, o próximo capítulo será dedicado à região 

Nordeste. Em particular, as suas heterogeneidade e características, além de um breve resgate 

dos estudos já realizados sobre a pluriatividade na região. 
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3 A REGIÃO NORDESTE BRASILEIRA E A PLURIATIVIDADE 

 

O objetivo deste capítulo é aprofundar a análise do fenômeno da pluriatividade, tanto 

nos seus aspectos teóricos, quanto empíricos, tomando como espaço de análise o Nordeste 

brasileiro. Admite-se que a pluriatividade é o conceito mais adequado para identificar os 

estilos de agricultura, as fontes de renda e as estratégias mediante as quais as famílias de 

agricultores familiares garantem a permanência no campo, combinando a produção para o 

autoconsumo com atividades não-agrícolas e com transferências diretas de renda, entre as 

quais se incluem a previdência e programas sociais do Governo Federal. 

Para o alcance desse objetivo, apresenta-se, a seguir, as características da região 

Nordestina, com destaque para as suas transformações, heterogeneidades e seus problemas. 

Em seguida, uma breve revisão de trabalhos já realizados sobre a pluriatividade nesta Região. 

 

 

3.1 O NORDESTE BRASILEIRO 

 

A questão regional é hoje amplamente estudada e discutida no âmbito mundial e tem 

sido objeto de uma ampla literatura, tantos nos países da Europa e nos Estados Unidos, quanto 

na grande maioria dos países do mundo.  

No que diz respeito ao Brasil, a questão regional ganhou destaque político a partir do 

final da década de 1950, quando os estudos desenvolvidos pelo Grupo de Trabalho para o 

Desenvolvimento do Nordeste (GTDN), coordenado pelo economista Celso Furtado, 

mostraram o elevado grau de subdesenvolvimento e de desigualdade entre as regiões 

brasileiras, e em particular, a necessidade de políticas específicas para o desenvolvimento na 

Região Nordeste.  

Os problemas da região Nordeste sempre foram alvo de constantes discussões de 

políticas públicas. Dado todo o contexto histórico-econômico-sócio-cultural que Oliveira 

(1981) e vários outros autores descreveram em relação à diferenciação do Nordeste estagnado 

(açucareiro, depois algodoeiro-pecuário), comandado por oligarquias, e do Sudeste 

(industrializado), foi possível compreender a necessidade da intervenção planejada do Estado 
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brasileiro na região nordestina para tentar atenuar as disparidades e promover o 

desenvolvimento regional. 

Até a década de 1950, algumas tentativas de solucionar os problemas do Nordeste já 

tinham sido realizadas pelo Estado brasileiro, como por exemplo: a criação da Inspetoria de 

Obras Contra as Secas (IOCS), posteriormente IFOCS e, finalmente, DNOCS. Mas, de acordo 

com Furtado (1989), essas políticas públicas foram limitadas, pois só se preocupavam em 

resolver o problema da escassez de água e da migração populacional para os centros urbanos 

na época da seca, ou seja, eram políticas públicas de caráter assistencialista e meramente 

compensatórias que só asseguravam a reprodução do quadro existente. 

O relatório do GTDN, no final dos anos cinquenta, que culminou na criação da 

Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), diagnosticou a existência 

de transferências líquidas de capitais nordestinos para o Centro-Sul, por ser esta região mais 

atrativa, dado o ritmo de crescimento do Centro-Sul bem superior ao do Nordeste. 

A renda do Nordeste apresentava-se com nível inferior e mais concentrada 

comparativamente ao Centro-Sul; o investimento público no Nordeste era de natureza 

assistencialista, diferentemente do que ocorria no Centro-Sul; além disto, havia desníveis na 

arrecadação tributária, onde a nordestina era bem inferior. 

Em suma, o relatório constatou o baixo dinamismo da base produtiva da região, 

deixando claras as disparidades existentes entre o Sudeste e o Nordeste. Ou seja, enquanto a 

indústria comandava o crescimento econômico do Centro-Sul, no Nordeste prevalecia o velho 

setor primário-exportador que era incapaz de gerar o desenvolvimento econômico da região. 

Logo, uma das principais propostas do relatório do GTDN foi de industrializar o Nordeste.  

A partir dos anos 1950, iniciativas de desenvolvimento regional foram promovidas 

em âmbito nacional pelo Estado com o objetivo de diminuir as desigualdades intra e inter-

regional. A criação da SUDENE em 1959 foi uma delas. Tendo como objetivo de romper esse 

fraco dinamismo da região nordestina, e assim, diminuir as desigualdades regionais. Para 

tanto, foi necessário o Estado oferecer incentivos fiscais, créditos e investir em empresas 

estatais, além dos recursos próprios das empresas locais, nacionais e multinacionais. Naquele 

ambiente de transformações, as atividades urbanas (incluindo as atividades indústrias) 

ganharam crescente espaço e passaram a comandar o crescimento da produção no Nordeste, 

rompendo o fraco dinamismo preexistente (ARAÚJO, 2000).  
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Concomitantemente, o movimento do capital produtivo associado com a dinâmica e 

a lógica da acumulação nacional, desencadeada a partir dos anos 1960, gerou um processo 

que alguns autores chamam de regionalização do grande capital (privado e estatal) que se fez 

presente em diversas regiões do Brasil, e não diferente no Nordeste (ARAÚJO, 2000). 

 A desconcentração da atividade produtiva brasileira para as outras regiões promoveu 

o movimento de integração econômica. Fez o Nordeste crescer a ritmos acelerados 

acompanhando e muitas vezes até ultrapassando a média nacional. 

Como pode ser constatado nos dados em (ARAÚJO, 2000) a composição do PIB 

regional nordestino se modificou entre 1967 e 1989. O setor agropecuário passou de 27,4% 

para 18,9%, a indústria de 22,6% para 29,3% e o terciário de 49,9% para 58,6%. Essa 

expansão das atividades industriais e terciárias no Nordeste abriu espaço para o trabalho não-

agrícola. 

Mas, a dinamização da região Nordestina nas últimas décadas com o avanço das 

atividades urbanas e desaceleração da agropecuária não homogeneizou os espaços, fazendo 

essa região conviver ainda com as desigualdades intra e inter-regional. Um dos grandes 

problemas, principalmente entre as décadas de 1960 e 1970, foi à migração de um contingente 

expressivo de trabalhadores rurais para os centros urbanos, decorrido da procura desses 

trabalhadores rurais por melhores condições de vida no urbano, urbanizando assim a mão-de-

obra que antes era agrícola. 

Contudo, o problema da migração já era existente, principalmente nos períodos de 

seca, devido à própria característica intrínseca da região, herdada desde sua forma de 

colonização, onde ocorreu a concentração de terras formando os latifúndios, junto com a 

exploração da mão-de-obra escrava, e que tinha como principal atividade a agroexportação de 

poucos produtos primários, gerando um baixo dinamismo no nível da atividade, tornando-a 

frágil economicamente.  

Como se pode observar no Gráfico 1, pela evolução da população rural e urbana na 

região nordestina, no período de 1950 à 2011, a região passou por enormes mudanças, 

deixando explícito o processo de migração e urbanização. Pois, em 1950, a população rural 

era quase 75% da população nordestina. No entanto, em 2011, observa-se o contrário, a 

população urbana que era de quase 75% em relação a toda a população nordestina.  
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Gráfico 1 – População nordestina rural e urbana (1950/2011). 

  

Fonte: Elaboração da autora com base nos dados do IBGE. 

 

Além da migração, a pobreza da região Nordeste foi e ainda é um grande problema. 

Segundo Rocha (2006) o núcleo duro da pobreza rural brasileira está no Nordeste. O avanço 

do capital nessa região se deu de forma muita seletiva, ou seja, não homogeneizando, mas sim 

heterogeneizando os espaços. Essa heterogeneidade faz com que o setor moderno conviva 

com o setor tradicional, criando pólos de atividades econômicas (ARAÚJO, 2000).  

Apesar de ter acontecido melhorias, nessa região, elas não se deram de forma 

homogênea, contribuindo para as desigualdades intra-regionais e inter-regionais. Mesmo com 

todo o crescimento e dinamismo econômico pelo qual passou a ter na região, a pobreza 

quando vista no contexto nacional, continua a ser uma das caraterísticas mais importantes do 

Nordeste (ARAÚJO, 2000).  

O gráfico 2 mostra a proporção de pobres
12

 como um todo no Brasil e nas suas 

regiões, no rural e no urbano do país e das regiões, para o ano de 2009.  

 

 

 

 

                                                           
12

 A proporção de pobres foi obtida a partir do percentual da população residente com renda familiar mensal per 

capita de até meio salário mínimo. Os dados estão disponíveis em: 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/dh.exe?idb2010/b0501.def 

26,40% 

73,60% 

1950 

URBANO RURAL

73,66% 

26,34% 

2011 

URBANO RURAL
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Gráfico 2 – Proporção de pobres no Brasil e nas regiões em 2009. 

 
Fonte: Elaboração da autora com base nos dados da PNAD. 

 

Comparando a proporção de pobres das regiões com a do Brasil, observa-se que a 

região nordestina se destaca como a região que tem o maior percentual, ultrapassando mais da 

metade da população da região, e se diferencia muito em relação ao Brasil como um todo, 

pois este só alcançou os 31%. Em contrapartida, a região Sul é a que apresenta menor 

proporção de pobres com 17,68%. 

Em se tratando da proporção de pobres no rural e no urbano das regiões e do Brasil, 

pode-se constatar, no ano considerado, que no rural do país a proporção é de quase 55%, 

ultrapassando mais da metade da população rural brasileira. E, mais alto fica a proporção 

quando se observam as regiões, destacando-se mais uma vez a região Nordeste com 70% da 

população rural. Ao contrário, a região Sul, teve cerca de 28%.  

E, no urbano brasileiro, a proporção de pobres se mostra bem reduzida, cerca de 

27%. Mais uma vez, a região nordestina obteve a maior proporção, quase atingindo a metade 

da população urbana da região. Diferentemente da região nordeste, a região Sul só obteve 

15%. 
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Diante do exposto, pode-se observar as desigualdades intra e inter-regionais, 

destacando principalmente a região Nordeste e o seu rural. 

Em meio às diversas transformações que espaço rural brasileiro sofreu a partir da 

década de 1980, decorrente do processo de reestruturação produtiva, econômica e social, 

retomou-se o debate do desenvolvimento rural no Brasil, no qual o rural passou a ser visto 

também pelo ponto de vista social. 

Era inegável que o espaço rural brasileiro havia passado por profundas 

transformações, deixando de ser estritamente local de atividades agrícolas. A diversificação 

do meio rural com a expansão das atividades não-agrícolas possibilitou a diversificação das 

ocupações e as formas de complementação das rendas.  

Resultados encontrados pelo Projeto Rurbano mostraram as características desse 

novo rural brasileiro:  

1) uma crescente diversificação de atividades agrícolas e não-agrícolas, semelhante 

ao que vinha ocorrendo nos países desenvolvidos, formando três grandes grupos de 

atividades: uma agropecuária moderna (agronegócio), baseada em commodities e intimamente 

ligada às agroindústrias; um conjunto de “novas” atividades agropecuárias, impulsionadas por 

nichos especiais de mercado, como por exemplo: a produção de hortaliças, cogumelos, flores 

e plantas ornamentais, etc.; e um conjunto de atividades não-agrícolas, ligadas a moradia, 

lazer, turismo e várias atividades industriais e de prestação de serviços (GRAZIANO DA 

SILVA; GROSSI; CAMPANHOLA, 2002).  

2) o emprego agrícola vinha decrescendo desde anos 80 e gerando um volume de 

renda cada vez menor, devido a mecanização do campo, a queda dos preços das commodities 

agrícolas no mercado internacional (pós década de 70) e a queda das rendas agrícolas na 

década de 90, que fizeram com que as atividades agropecuárias ocupassem cada vez menos o 

tempo de trabalho das famílias rurais e participassem cada vez menos da composição da renda 

dessas famílias. Em compensação a PEA rural estava crescendo devido as novas atividades 

não-agrícolas que geravam novas formas de ocupações e maior renda do que as obtidas nas 

atividades agropecuárias, promovendo o crescimento da pluriatividade. Sendo, as atividades 

não-agrícolas cada vez mais responsável pela nova dinâmica do rural brasileiro. No qual, o 

comportamento do emprego rural não podia ser mais explicado nem pelo calendário agrícola 

nem pela expansão ou retração das produções agropecuárias. Segundo Grossi e Graziano da 
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Silva (2000) o que segurou pessoas no rural brasileiro foram as ocupações não-agrícolas e não 

as atividades agropecuárias “stritu sensu”, constatando que a partir dos anos 80, o fluxo 

migratório (campo/cidade) havia reduzido substancialmente e que estava havendo a 

urbanização do campo, levando à valorização e aumento das atividades não-agrícolas em 

todas as regiões brasileiras;  

3) outro fator constatado para a diminuição do êxodo rural brasileiro foi a ampliação 

da cobertura da Previdência Social para as áreas rurais. Segundo Graziano da Silva e 

Campanhola (2000), as transferências – aposentadoria e pensões - assumem peso importante 

para os agricultores familiares, chegando a representar mais de um terço da renda familiar 

para os agricultores familiares exclusivamente agrícolas que possuem pequenas áreas de 

terras, independente de ter domicílio no rural ou no urbano.  

Além disso, as transferências podem ajudar a agricultura familiar de subsistência, 

principalmente no Nordeste, pois essas famílias teriam uma renda que serviria de suporte, até 

mesmo para financiar a própria atividade agrícola, ajudando a enfrentar a pobreza.  

Segundo estes autores houve crescimento tanto dos aposentados quanto dos 

desempregados residentes no campo. Diferentemente do que vinha ocorrendo nas décadas de 

60 e 70, uma boa parcela dos indivíduos que deixaram a atividade agrícola, principalmente 

nos anos 90, não estavam mais migrando para as cidades em busca de trabalho, ressaltando 

como um dos aspectos da urbanização do campo brasileiro. Associando o espaço rural a uma 

nova função: o de lugar de residência. Constatando que os indivíduos do meio rural brasileiro 

não estão fundamentalmente ocupados e muito menos com atividade agrícola, e que embora o 

indivíduo estivesse ocupado com atividade não-agrícola ele continuava a residir no meio 

rural, mesmo trabalhando em um centro urbano próximo, dissociando a ideia de que local de 

trabalho é igual a local de residência. Porém, o que ainda ocorre principalmente no Nordeste é 

o êxodo agrícola;  

4) as famílias exclusivamente agrícolas estavam se transformando em pluriativas ou 

não-agrícolas, em decorrência da queda da renda agrícola, as rendas geradas pelas atividades 

não-agrícolas ganharam cada vez mais importância para as famílias do meio rural brasileiro; 

5) Em relação ao Nordeste, constatou-se a importância das atividades não-agrícolas, 

em 1997, pois ¼ da população ocupada do meio rural desenvolvia atividades não-agrícolas 

(GRAZIANO DA SILVA; CAMPANHOLA, 2000).   
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A partir desses resultados pode-se realmente constatar que o espaço rural tinha 

perdido as suas funções clássicas: de ser estritamente um espaço agrícola que produzia 

alimentos e matérias-primas, fornecia mão-de-obra e gerava divisas com fins econômicos, 

tornando-se um espaço de novas e múltiplas funções (multifuncional) e de novos tipos de 

ocupações.  

O rural brasileiro, particularmente das Regiões Sul e Sudeste, tornou-se um espaço 

valorizado que além da função produtiva propiciava lazer (chácaras, hotéis-fazendas...), 

moradia tanto para a população rural que trabalhava no urbano quanto para a classe média 

com a criação de condomínios rurais fechados. Além, da preservação e conservação do meio 

ambiente e dos recursos naturais, da valorização dos aspectos sociais e culturais, não 

necessariamente atrelado aos fins econômicos.  

Em se tratando, da região nordestina, essas transformações deram-se de maneira mais 

moderada (heterogêneas), podendo-se destacar, principalmente, o turismo rural e os nichos de 

mercado, como a fruticultura que passou a ocupar espaços no mercado internacional e o rural 

como residência. Além disto, a região abriga diversas atividades não-agrícolas que junto com 

a agricultura de subsistência e as transferências propiciam a reprodução da família rural 

nordestina.  

Dados da PNAD/IBGE para o ano de 2011 mostraram que a população rural 

brasileira foi cerca de 29. 371 (mil pessoas), aproximadamente 15% da população total 

brasileira. Entretanto, a região nordestina detinha 14.286 (mil) dessa população rural, cerca de 

48,6% da população rural brasileira, sendo considerada a região rural mais populosa do 

Brasil-rural com quase a metade da população.  

Dentre esse quadro, a população economicamente ativa (PEA) rural brasileira foi de 

51,7%, ou seja, mais da metade da população rural brasileira esteve ocupada no ano de 2011. 

Destacando-se a região nordestina que além de ser a região rural brasileira mais populosa, 

participou com cerca de 45,5% para composição da PEA rural brasileira. Destacando-se entre 

as outras regiões brasileiras, já que a região Norte só contribuiu com 14%, a Sudeste com 

19,5%, a Sul com 16,2% e a centro-oeste com 4,6%.   
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Tabela 1- População Economicamente Ativa (PEA) rural para o Brasil e suas regiões no ano 

de 2011, em mil pessoas*. 

POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA (RURAL) 

 

2011 

(1000 pessoas) 

Brasil 15.184 

      Norte 2.132 

      Nordeste  6.913 

      Sudeste 2.962 

      Sul 2.466 

      Centro-Oeste 711 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados e na metodologia do IBGE, 2011. 

*Para mais informações: http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/lista_tema.aspx?op=0&de=19&no=7. 

 

A atividade agrícola ainda detém a maior parcela de ocupados no rural brasileiro, 

com 67,7%. Porém, 29,7% da população rural brasileira, mais de 1/4, estavam ocupadas em 

atividades não-agrícolas. A partir desses dados, pode-se evidenciar a presença e a importância 

das atividades não-agrícolas para a população rural brasileira e para as atividades rurais 

brasileiras.  

Porém, não se pode afirmar que uma maior ou menor ocupação em atividades não-

agrícolas irá contribuir para o surgimento da pluriatividade, principalmente a partir desses 

dados. Pois, além destes serem dados referentes às pessoas e não as famílias, a pluriatividade 

não necessariamente cresce na mesma proporção de um aumento na ocupação de atividades 

não-agrícolas. No entanto, esses dados representam como o meio rural brasileiro e nordestino 

se configurou no ano de 2011.   

 

Tabela 2- População Economicamente Ativa (PEA) rural Brasileira* segundo a atividade, no 

ano de 2011. 

POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA (RURAL) 2011 

Brasil 15.184.025 

      Agrícola 10.290.630 

      Não-Agrícola  4.511.415 

Fonte: Elaborado pela autora com base na metodologia do IBGE, utilizando a base de dados da PNAD, 2011. 

*Excluiu-se o não aplicável. 
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A região em destaque, a região nordestina, também se assemelha a distribuição 

brasileira. Na qual, 71,2% da população rural ocupou-se em atividades agrícolas e 26% em 

atividades não-agrícolas, no ano de 2011, segundo os dados da tabela 3. A partir desses dados, 

ressaltam-se dois importantes fatos: 1) a importância que as atividades agrícolas ainda têm 

para a composição da PEA rural nordestina e na ocupação da população rural (não se 

observou a renda, só a ocupação); 2) por outro lado, também se destaca a importância das 

atividades não-agrícolas na ocupação da população rural nordestina, representando pouco 

mais de 1/4. Além, de concentrar a maior PEA rural não-agrícola do Brasil, 39,9%. 

Dentre as atividades não-agrícolas rurais nordestinas, as que mais ocuparam pessoas, 

em 2011, foram: comércio e reparação com 17,5%; em seguida, educação, saúde e serviços 

sociais com 15,2%; depois construção com 14,8%; indústria de transformação com 14,7%; 

serviços domésticos com 11%; administração pública com 8,1%; alojamento e alimentação 

com 6,3%; transporte, armazenagem, comunicação com 5,2%; outras atividades com 2,9%; 

outros serviços coletivos, sociais e pessoais com 2,2%; e, por último, outras atividades 

industriais com 1,2%. 

Tabela 3- População Economicamente Ativa (PEA) rural da região Nordeste segundo os 

ramos de atividades*, no ano de 2011. 

POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA (RURAL) 2011 

Nordeste  6.912.614 

      Agrícola 4.926.655 

      Não-Agrícola  1.799.991 

          Outras atividades industriais            22.854 

          Indústria de transformação  264.589 

          Construção            267.515 

          Comércio e reparação   315.146 

          Alojamento e alimentação  114.906 

          Transporte, armazenagem e comunicação 94.449 

          Administração pública 147.468 

          Educação, saúde e serviços sociais 274.957 

          Serviços domésticos  199.377 

          Outros serviços coletivos, sociais e pessoais  41.159 

          Outras atividades 52.766 

Fonte: Elaborado pela autora com base na metodologia do IBGE, utilizando a base de dados da PNAD, 2011.  

*Exclui-se as atividades maldefinidas e o não aplicável. 
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Tabela 4- Distribuição das famílias rurais no Brasil, nas regiões e por unidade de federação, 

no ano de 2011. 

UNIDADE DA FEDERAÇÃO Nº de famílias       Percentual (%) 

Brasil    8.512.081 100,00 

    Região Norte  1.090.501 12,81 

        Rondônia  130.477 1,53 

        Acre  43.025 0,51 

        Amazonas            162.415 1,91 

        Roraima  22.567 0,27 

        Pará            614.728 7,22 

        Amapá  20.566 0,24 

        Tocantins   96.723 1,14 

     Região Nordeste 3.959.860 46,52 

        Maranhão 692.162 8,13 

        Piauí 294.088 3,45 

        Ceará 658.940 7,74 

        Rio Grande do Norte  197.720 2,32 

        Paraíba  207.659 2,44 

        Pernambuco 450.386 5,29 

        Alagoas  235.333 2,76 

        Sergipe 167.588 1,97 

        Bahia 1.055.984 12,41 

    Região Sudeste 1.688.133 19,83 

        Minas Gerais 953.058 11,20 

        Espírito Santo 156.593 1,84 

        Rio de Janeiro 140.137 1,65 

        São Paulo 438.345 5,15 

    Região Sul 1.336.014 15,70 

        Paraná 439.916 5,17 

        Santa Catarina 331.115 3,89 

        Rio Grande do Sul 564.983 6,64 

Região Centro-Oeste 437.573 5,14 

        Mato Grosso do Sul 83.578 0,98 

        Mato Grosso 156.202 1,84 

        Goiás 169.237 1,99 

        Distrito Federal 28.556 0,34 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da PNAD, 2011. 
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Em se tratando da família rural, unidade de análise utilizada neste trabalho, a tabela 4 

mostra que no Brasil, no ano de 2011, o país tinha 8.512.081 famílias rurais
13

, cerca de 

13,85% das famílias brasileiras. Mais uma vez, a região nordestina se destacou com 46,52% 

das famílias rurais brasileiras, seguida da região Sudeste, 19,83%, da região Sul, 15,70%, da 

região Norte, 12,81% e por último da região Centro-Oeste, 5,14%. 

Observa-se que são os Estados da Bahia, 12,41% e de Minas Gerais, 11,20% que 

mais deteve famílias rurais. E, apesar de ser da região Norte os dois Estados com menor 

quantidade de famílias rurais: Roraima (0,27%) e Amapá (0,24%) foi na região Centro-oeste 

que se encontrou a menor quantidade de famílias rurais, 5,14%.      

O estilo da família rural nordestina se distingue bastante do estilo camponês europeu, 

do farmer americano e da agricultura familiar do Sul do Brasil. O camponês europeu tem 

como uma das principais características a sua interação com a comunidade, com a cultura e a 

tradição sem deixar a racionalidade econômica ou o mercado o dominar, com o objetivo de 

produzir para suprir a demanda interna da família e garantir a reprodução social da família. 

Diferentemente, o agricultor (farmer) americano caracteriza-se em produzir para o mercado, 

no qual agricultura, mercado e Estado interligam-se prevalecendo à lógica capitalista.  

No Brasil, a heterogeneidade de características também está presente como no resto 

do mundo. Na região sul, prevalece a agricultura familiar, tendo a agricultura como principal 

fonte de atividade e de renda, contribuindo com mais de 50% em ambos. Na qual, as rendas 

auferidas das transferências sociais e das atividades não-agrícolas, não chegam a somar juntas 

50% da renda total dos agricultores familiares. 

Ao contrário, na região nordestina, as famílias rurais são compostas, em sua maioria, 

de agricultura de subsistência com atividades não-agrícolas e transferências. Poucas são 

famílias rurais que trabalham com agricultura para exportação e com alta tecnologia, 

ressaltando as heterogeneidades advindas da própria herança histórico-estrutural brasileira que 

contribuíram para a grande presença do setor de subsistência, que mesmo com as 

transformações mais recentes do rural, não deixou de existir (DELGADO E CARDOSO, 

2000). 

                                                           
13

 Família rural nordestina = pessoas que habitam um mesmo domicilio (pessoa de referência + cônjuge + filho + 

outro parente + agregado), excluiu-se pensionista, empregado doméstico e parente do empregado doméstico, por 

considerar-se irrelevante para o estudo da pluriatividade nordestina, além desta metodologia está contemplada 

em outros trabalhos, como por exemplo: no Projeto Rurbano. 
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No entanto, a agricultura ainda é muito importante para os nordestinos, como pode 

ser constatado nas tabelas 3 e 5. Além, dos dados da PEA (tabela 3), os dados da tabela 5 

mostram a importância tanto das atividades agrícolas quanto das atividades não-agrícolas. 

Mas, diferentemente da tabela 3, a tabela 5 tem como objetivo retratar a importância dessas 

atividades para as famílias rurais nordestinas. Diante desse objetivo, utilizou-se a pessoa de 

referência da família rural, o chefe, para representar as famílias rurais nordestinas.  

Tabela 5 – Trabalho principal dos chefes das famílias rurais da região Nordeste segundo os 

ramos de atividades*, no ano de 2011. 

TRABALHO PRINCIPAL DOS CHEFES DAS FAMÍLIAS 

RURAIS NORDESTINA, NO ANO DE 2011 

Percentual (%) 

      Agrícola 67,03 

      Não-Agrícola  22,80 

           Outras atividades industriais            0,32 

           Indústria de transformação  3,30 

           Construção            4,72 

           Comércio e reparação  4,00 

           Alojamento e alimentação  1,35 

           Transporte, armazenagem e comunicação 1,67 

           Administração pública 1,86 

           Educação, saúde e serviços sociais 2,45 

           Serviços domésticos  1,81 

           Outros serviços coletivos, sociais e pessoais 0,47 

           Outras atividades 0,85 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da PNAD, 2011. 

* Grupamentos de atividade no trabalho principal do período de referência de 365 dias para chefes de 10 anos ou 

mais de idade. Excluem-se as atividades mal definidas e o não aplicável. 

 

Os dados reforçam o que já tinha sido constatado na tabela 3, porém agora na 

magnitude das famílias, ou seja, os dados mostram que a agricultura é a atividade que mais 

ocupa suas vidas, podendo destacar como sendo a atividade principal na maioria das famílias 

cerca de 67%. Outras atividades que se destacam são as não-agrícolas, ocupando cerca de 

23%, no qual o chefe atua principalmente nos ramos da construção, comércio e reparação, 

indústria de transformação, educação, saúde e serviços sociais e administração pública. 
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Mas, como se sabe, outro problema da região nordestina é a irregularidade nas 

precipitações pluviométricas. As secas cíclicas que ocorrem na região causam, não somente, a 

escassez de água, mas a sua própria inexistência para o abastecimento humano e animal nos 

momentos mais críticos.  

Além de ser essencial para a sobrevivência de vida na terra, a boa qualidade da água 

tem relação direta com a saúde das famílias rurais. Sendo de melhor qualidade as chances de 

provocar doenças causadas por veiculação hídrica são menores comparativamente às famílias 

que consomem água de barreiros, cacimbas, tanques e outras fontes passíveis de 

contaminação. É razoável afirmar que as famílias beneficiadas com água de qualidade 

dispõem de melhores condições de saúde, e, por conseguinte, maior disposição para o 

trabalho.  

Apesar disto, somente 56,57% das famílias nordestinas eram assistidas com água 

encanada em 2011 (PNAD, 2011). A situação das famílias era melhor para outros indicadores 

neste mesmo ano, na qual 95, 65% possuíam energia elétrica e 83,91% tinham casa própria. 

No entanto, somente 3,36% dos domicílios possuíam saneamento. 

Os recursos hídricos são, portanto, fundamentais não somente para a permanência 

das famílias do meio rural como para o aumento da capacidade de trabalho. Havendo 

disponibilidade de água potável, há também maior disponibilidade de tempo, que não seria 

desperdiçado na busca de água, que muitas vezes se encontra distante dos locais de residência 

e em muitos casos, encontra-se contaminada, e também de disposição para produção e 

permanência no rural. Ora, se uma família não dispõe de água potável, que é um insumo 

imprescindível para a sua própria sobrevivência, que outra razão mais forte fá-la-ia 

permanecer no campo?  

No limite, a alternativa para esta família seria a migração, como último recurso na 

busca de outras fontes de sobrevivência. Nessas circunstâncias, a permanência das famílias só 

seria possível com a existência de programas assistencialistas e as transferências diretas de 

renda. 

Além disso, tanto as irregularidades climáticas quanto as secas, evidentemente muito 

mais drásticas, provocam a destruição parcial ou total da produção agrícola e da pecuária, 

como pode ser observado nos gráficos 3, 4, 5 e 6 abaixo, que mostram o comportamento das 
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principais culturas agrícolas de subsistência na Região Nordestina nas duas últimas décadas e 

os efetivos da pecuária bovina, caprina e ovina nas últimas quatro décadas. 

 

Gráfico 3 – Produção de feijão (em grão) na Região Nordeste, 1990 a 2011, em toneladas. 

Fonte: Elaboração da autora com base nos dados do IBGE. 

 

Gráfico 4 – Produção de milho (em grão) na Região Nordeste, 1990 a 2011, em toneladas. 

 

Fonte: Elaboração da autora com base nos dados do IBGE. 
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Gráfico 5 – Produção de mandioca na Região Nordeste, 1990 a 2011, em toneladas. 

 

Fonte: Elaboração da autora com base nos dados do IBGE. 

 

Pelos gráficos 3, 4 e 5 pode-se perceber que a produção das culturas de subsistência 

(feijão, milho e mandioca) é extremamente afetada pelas condições climáticas da região. Esta 

alta sensibilidade, reflete principalmente nas famílias mais pobres que dependem deste tipo de 

agricultura para garantir a sua reprodução social.  

Neste caso, quando essas irregularidades climáticas ocorrem, a agricultura 

praticamente desaparece, dando origem as estratégias de reprodução social das famílias 

baseadas nas transferências de renda e nas ocupações não-agrícolas nos meios rural e urbano. 

Por suposto, trata-se de um recurso de última instância, já que a maioria dos nordestinos 

recebe algum tipo de transferência, no qual após o esgotamento do poder de compra das 

transferências, não resta outra alternativa para reprodução social das famílias, senão a busca 

de ocupações precárias e de baixa remuneração, como é o caso dos serviços domésticos e da 

construção civil (Tabela 8). 
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Gráfico 6 – Efetivo da pecuária bovina, caprina e ovina na Região Nordeste, 1974 a 2011, por 

cabeça. 

 

Fonte: Elaboração da autora com base nos dados do IBGE. 

 

Diferentemente, o efetivo bovino tem o comportamento menos instável quando 

comparado com a agricultura. Como pode ser observado no gráfico 6, que a redução do 

rebanho ocorre ciclicamente devido as estiagens, mas não é uma redução drástica, como 

aquela observada nos gráficos das culturas de subsistência.  

Isto ocorre, por que a pecuária bovina nordestina é, em sua maioria, mantida por 

produtores que possuem áreas maiores, melhores condições de infra-estrutura (água, 

alimentação) e financeira (dada a elevada volatilidade de preços, que faz da atividade um 

negócio de risco). O contrário acontece com o pequeno produtor que realmente se prejudica 

nos momentos de secas, pois sem condições de manter o gado ou ele o vende a preços abaixo 

dos praticados no mercado ou se endivida na tentativa de salvar a sua única fonte de renda e 

de alimentação, muitas vezes, já que a agricultura de subsistência praticamente desaparece. 

Observa-se também a importância da pecuária, caprina e ovina. Uma maior 

diversificação das atividades agropecuárias tem um papel fundamental na reprodução social 

das famílias nordestinas: a agricultura de subsistência, quando existe, garante a oferta de grãos 

e farinha, que são as fontes básicas da alimentação das famílias; a pecuária bovina, caprina e 
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ovina funciona como uma fonte muito importante de carne e leite produzidos a baixos custos, 

comparativamente àqueles vigentes no mercado. O excedente obtido nos três casos pode ser 

maior quando a produção agrícola é normal, comparativamente aos anos de insucesso da 

produção agrícola, quando a pecuária torna-se o sustentáculo da renda e da nutrição das 

famílias.  

Ao contrário da renda da pecuária bovina, que é obtida com a venda dos animais que 

levam entre três a quatro anos para chegar ao ponto de abate, os caprinos e ovinos 

representam uma fonte permanente de renda, advinda da carne, do leite e dos derivados do 

leite.  

Apesar de não estarem contemplados no gráfico 6, os dados do IBGE comprovam 

que outra alternativa praticada principalmente pela agricultura familiar no nordeste é a criação 

de pequenos animais- as aves e os suínos, que garantem o auto-consumo e a produção de 

excedente. 

Mas, as frequentes secas na região geram dificuldades econômicas e sociais, pois 

como pode ser observado nas tabelas 3 e 5, as famílias nordestinas tem a atividade agrícola 

como atividade principal. Portanto, a instabilidade na produção das culturas de subsistência 

afeta de maneira negativa as famílias, reduzindo drasticamente a sua renda, causando um 

impacto proporcionalmente maior nas famílias mais pobres da região. Como constatam os 

dados da PNAD (2011), no qual as famílias nordestinas têm renda mensal média per capita 

maior (11%) quando se tem água, e esta reduz (16%) se não tiver água.  

É, principalmente, neste acontecimento, que as outras fontes de rendas (não-agrícolas 

e transferências) tornam-se mais importantes para a reprodução das famílias rurais 

nordestinas.  

Segundo os dados da PNAD (2011), pôde-se constatar uma das características das 

famílias rurais nordestinas, a importância das transferências. Em 33,62% das famílias rurais 

nordestinas encontrou-se pelo menos um membro aposentado, seguindo a mesma 

interpretação para os pensionistas
14

, 10,61%, doação
15

, 1,36%, aluguel
16

, 0,50%, programa 

social
17

, 56,49% e transferências
18

, 82,60%. 

                                                           
14

 Algum membro da família rural nordestina que recebia normalmente pensão federal, estadual, municipal ou 

outro tipo de pensão. 
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Como a maioria das famílias rurais nordestinas são pobres, elas buscam na 

diversificação, tanto da ocupação quanto da renda, as suas estratégias de reprodução social, 

como constatado nos dados apresentados. É tanto no seio da família que são traçadas as 

estratégias, quanto no contexto em que a família está inserida.  

Aliado a essas características, a obtenção de renda proveniente principalmente das 

transferências como constatado nos dados acima, mostra como as famílias rurais nordestinas 

compõe grande parte da sua renda e a importância desses rendimentos para as famílias, 

podendo até utilizá-los para financiar a atividade agrícola, sendo uma das suas estratégias. 

Essa combinação de rendas não proveniente da agricultura e financiamento da 

atividade agrícola com estas transferências, já foi referenciada em alguns estudos. Segundo 

Delgado e Cardoso (2000), em metade dos domicílios rurais o seguro previdenciário 

converteu-se em “seguro agrícola”. E, que ao contrário do que se imaginava, asseguraram em 

sua maioria, as famílias beneficiadoras a serem ativas, buscando principalmente nas 

atividades produtivas, a agricultura e a agropecuária, as suas estratégias de reprodução
19

, 

permitindo até que a renda do benefício fosse utilizada na manutenção e custeios das 

atividades produtivas.  

A combinação de atividades agrícolas com não-agrícolas, a pluriatividade, e renda 

gerada dessa combinação fazem com que esse fenômeno tenha diferentes causas. Segundo 

                                                                                                                                                                                     
15

 Algum membro da família rural nordestina que recebia normalmente rendimento de doação de não-morador. 

Essa variável não se refere a repasses monetários da união para as famílias, mas ela capta quando um membro 

que não mora no mesmo domicílio transfere renda para a família receptora, por exemplo: um indivíduo que vai 

morar em São Paulo e que manda normalmente uma certa quantia para a família.     
 

16
 Algum membro da família rural nordestina que recebia normalmente renda proveniente de aluguel. 

 
17

 Algum membro da família rural nordestina que recebia normalmente juros de caderneta de poupança ou de 

outras aplicações financeiras, dividendos, programas sociais ou outros rendimentos. Apesar dessa variável captar 

aplicações financeiras e outros rendimentos, acredita-se que para o rural nordestino a maior captação dessa 

variável seja dos programas sociais. Além do mais, não foi possível encontrar na PNAD 2011 uma variável que 

captasse sozinha essa transferência.    

 
18

 Variável criada para captar se: algum membro da família rural nordestina recebia normalmente aposentadoria, 

pensão, programas sociais, podendo ser pelo menos um membro da família que recebia pelo menos um 

benefício. 

 
19

 Segundo os autores, na região Nordeste o benefício da previdência (aposentadoria e pensões) contribuía em 

média com cerca de 70% da renda domiciliar total, implicando assim, nas estratégias familiares de reprodução. 

Destacando a sua importância principalmente nas famílias mais pobres, na qual essa contribuição chegava a 

cerca de 90% vis-à-vis a atividade principal. Observou-se também o contrário nas faixas maiores de rendimento 

domiciliares, na qual a grande parte do peso devia-se a atividade principal e não aos benefícios da previdência. 
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Nascimento (2008), um estudo da OECD, de 1998, relatou que em regiões da União Europeia, 

a pluriatividade era utilizada para a permanência da atividade agrícola, usando a renda não-

agrícola para apoiar a atividade agrícola. 

Schneider, et al (2006), mostraram que pelo menos parte da renda não-agrícola da 

família pluriativa foi investida nas despesas das atividades agrícolas, como investimentos na 

propriedades e ressaltaram que por mais que uma família se torne pluriativa, a agricultura 

continua a permanecer na família, sem haver abandono ou enfraquecimento da atividade, 

continuando a contribuir para a composição da renda familiar. Esses resultados, segundo os 

autores, alegam uma importante indicativa de não transitoriedade da pluriatividade e também 

da importância da atividade agrícola para a família rural, destacando a importância da 

pluriatividade para a estabilização e diversificação da renda familiar, que assegura a menor 

vulnerabilidade, como um fator climático ou de mercado que a agricultura expõe a família na 

composição de sua renda.  

 

 

 3.2 A PLURIATIVIDADE NO NORDESTE BRASILIERO 

 

A pluriatividade é um fenômeno generalizado nas áreas rurais, tanto do Brasil quanto 

internacionalmente. No entanto, ela se manifesta de forma heterogênea no meio rural 

brasileiro, haja vista, as diferenças de natureza estrutural e conjuntural que existem entre as 

regiões que compõem o país. Além disso, o fenômeno depende tanto das estratégias da 

família como do contexto que elas estão inseridas (SCHNEIDER, 2003). 

Segundo Nascimento (2008), a pluriatividade no Brasil parece ser mais característica 

em regiões pobres. Por isso, de acordo com o autor, esse fenômeno é crescente e persistente 

no meio rural nordestino, devido ao baixo dinamismo econômico da região e a baixa 

capacidade de geração de renda que a agricultura tradicional do Nordeste oferece, levando as 

famílias rurais a buscarem na pluriatividade uma forma de complementar as suas rendas. 

Conforme apresentado no item anterior, a região nordestina apresenta realmente essa 

característica de pobreza, além de não ter conseguido ainda superar os problemas históricos-

estruturais-econômicos-sociais, já referenciados e constatados neste trabalho.  
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Logo, para Nascimento, a pluriatividade no meio rural nordestino só pode ser 

entendida como uma estratégia das famílias em busca de sobreviver à pobreza, através da 

combinação da agricultura tradicional com a diversificação de atividades em diferentes 

setores econômicos precarizados. Já, que o baixo dinamismo das economias locais do meio 

rural nordestino não oferece oportunidades ocupacionais e de emprego que justifiquem a 

substituição da agricultura por outros setores da atividade econômica (NASCIMENTO, 

2008). 

Portanto, a pluriatividade apenas contribui para a reprodução das famílias rurais 

nordestinas. Não conseguindo evitar o processo de proletarização com empobrecimento, posto 

que, as famílias se tornaram crescentemente pluriativas permanecendo pobres 

(NASCIMENTO, 2008).  

No entanto, o autor reconhece a importância da pluriatividade como instrumento de 

apoio à agricultura familiar, principalmente para as famílias menos favorecidas. Contudo, 

para o crescimento da pluriatividade afim de que o fenômeno sirva de instrumento para a 

revitalização das economias locais e da sua sociabilidade e para combater o desemprego rural 

e urbano, o autor diz que é preciso a intervenção do Estado através de políticas públicas. Para 

isso, é preciso não só incentivar as ocupações rurais não-agrícolas (ORNAs), porque no 

momento de crise agrícola as famílias tendem a se tornarem não-agrícolas, além de que, as 

ORNAs apesar de ser condição necessária não é condição suficiente para o crescimento da 

pluriatividade, embora também incentive a valorização e a permanência da população nas 

atividades agrícolas tradicionais.   

Entretanto, devido aos resultados encontrados, Nascimento propõe outra alternativa: 

o incentivo às ORNAs. Apesar dos efeitos positivos da pluriatividade, segundo o autor, não se 

pode esperar só nela a solução para todos os problemas contemporâneos na perspectiva do 

desenvolvimento rural brasileiro. O autor chega a essa conclusão observando o significativo 

crescimento das famílias não-agrícolas no meio rural nas últimas décadas. Além da 

constatação que são essas famílias, as detentoras das melhores condições de vida e de renda 

no rural. No entanto, segundo ele, a legitimação desta alternativa ou até mesmo da 

pluriatividade depende do direcionamento das políticas públicas.  

Lima e Neder (2009), analisando os efeitos da pluriatividade e das rendas não-

agrícolas para as famílias rurais do Nordeste em 2007, constataram que as famílias pluriativas 
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possuem menor incidência de pobreza, em comparação com as famílias agrícolas. E, que se as 

famílias pluriativas abandonassem as atividades não-agrícolas, gerariam efeitos negativos 

tanto nos indicadores de pobreza quanto no índice de concentração. Estes autores concluem 

que a pluriatividade é importante para reduzir a pobreza rural nordestina nas famílias 

exclusivamente agrícolas e pluriativas, e também a concentração da renda nas famílias 

pluriativas. Portanto, para eles, deve-se incentivá-la, combinando-a com incentivos que visem 

diminuir a concentração de renda do meio rural nordestino. 

Alves (2002) ressaltou no seu estudo que em áreas rurais nordestinas na qual a 

agricultura não se modernizou, a existência de atividades não-agrícolas não é recente. Apesar 

da maioria dos agricultores familiares sobreviverem com recursos da previdência e de 

políticas assistencialistas, a pluriatividade representa uma das estratégias das famílias rurais 

nordestinas para assegurarem a sua permanência e a sua reprodução no meio rural, diante dos 

problemas com a agricultura, servindo de complemento à renda familiar. 
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4  METODOLOGIA 

 

Este capítulo apresenta uma breve revisão da literatura nacional e internacional sobre 

a pluriatividade, com a finalidade de mostrar as metodologias existentes nos diversos estudos 

já realizados. O objetivo é encontrar a metodologia mais adequada para o estudo proposto e 

também captar as variáveis que explicitem a possibilidade de ser um determinante.  

Também é apresentado neste capítulo, o modelo econométrico que será capaz de 

associar os dados disponíveis com a teoria abordada, o probit. Esse modelo tornará possível 

saber os determinantes que influenciam a probabilidade da participação das famílias 

pluriativas nordestinas.  

Em seguida, é apresentada a seleção das variáveis que compõem o modelo 

econométrico, a partir da disponibilidade dos dados, para assim, constatar os determinantes da 

participação das famílias rurais nordestinas na pluriatividade. Para tanto, os dados serão 

concebidos a partir da PNAD de 2011.  

A partir da montagem da base de dados, poderão ser apresentadas no próximo 

capítulo as estatísticas descritivas, com o intuito de descrever algumas características das 

famílias rurais nordestinas e das pluriativas, além de observar mais detalhadamente os 

determinantes. 

 

 

4.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS DOS ESTUDOS SOBRE A PLURIATIVIDADE 

 

Na pesquisa documental realizada foram encontrados inúmeros trabalhos que 

abordavam, desde diferentes teorias até modelos econométricos. Porém, a maioria dos estudos 

só abordou a parte mais teórica, como o surgimento, a importância, a conceitualização do 

fenômeno e o debate teórico. E, em relação à análise dos dados, os trabalhos utilizaram quase 

sempre, a análise qualitativa e estatística descritiva. 

Também foram encontradas divergências metodológicas sobre o fenômeno da 

pluriatividade. No tocante do Brasil, duas metodologias são as mais utilizadas, a do projeto 

Rurbano, a mais referenciada nos trabalhos nacionais, e a de Schneider (2003). As duas se 

diferem a partir da conceitualização do que é pluriatividade, retratando mais uma vez a 
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heterogeneidade na concepção do fenômeno. Então, para a seleção da variável dependente 

utilizada no modelo deste trabalho foi preciso retratar o debate abaixo. 

Na metodologia desenvolvida no Projeto Rurbano
20

, o conceito de pluriatividade é a 

combinação de atividades agrícolas com outras atividades que gerem ganhos monetários e 

não-monetários, independente de serem externas ou internas à atividade agropecuária. 

Segundo eles, esse conceito permite incluir todas as atividades praticadas por todos os 

membros das famílias mais os conceitos de part-time farming e diversificação produtiva.  

A unidade de análise passou a ser a família extensa, que são “as pessoas que habitam 

em um mesmo domicílio, independentemente do grau de parentesco que possuem entre si, 

excluídas as empregadas domésticas e pensionistas (pessoas que pagam pensão ao chefe do 

domicílio), bem como seus familiares” (GRAZIANO DA SILVA E CAMPANHOLA, 2000, 

p. 67). 

Logo, para Graziano da Silva e Campanhola (2000), a família pluriativa é a aquela 

extensa, na qual pelo menos um de seus membros exerceu uma atividade agrícola e uma 

atividade não-agrícola e/ou pelo menos, um dos membros exerceu atividades agrícolas como 

ocupação principal e secundária. Desse modo, estas são denominadas de famílias pluriativas 

tradicionais, pois são aquelas em que membros combinavam atividades agrícolas na ocupação 

principal e na ocupação secundária. 

Entretanto, a metodologia empregada por Schneider (2003), conceitua a 

pluriatividade como: “(...) um fenômeno através do qual, membros das famílias de 

agricultores que habitam no meio rural optam pelo exercício de diferentes atividades, ou mais 

rigorosamente, optam 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” 

(SCHNEIDER, 2003, p. 91). 

A sua unidade de análise também é a família, que é constituída por membros que 

habitam uma mesma propriedade rural, não obrigatoriamente a mesma casa e que, geralmente, 

os membros estão ligados por laços de consanguinidade e de parentesco, mas também é 

possível encontrar membros que não possuam estas características. 

                                                           
20

 Segundo Graziano da Silva e Campanhola (2000), a metodologia desenvolvida no Projeto Rurbano para o 

estudo da pluriatividade foi construída a partir das limitações dos dados da PNAD. Para maiores 

esclarecimentos, consultar: Graziano da Silva e Campanhola (2000), principalmente nas notas metodológicas. 
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Mas, para o autor a família pluriativa é aquela em que pelo menos um dos membros 

exerce atividade agrícola e não-agrícola, deixando claro que a família só pode ser considerada 

como pluriativa, quando pelo menos um de seus membros estiver ocupado em atividade 

estranha à agricultura. Ou seja, ele considera como atividades não-agrícolas: “aquelas tarefas 

que não implicam a participação direta nos processos produtivos agropecuários” (Schneider 

2003, p. 174). Logo, as atividades praticadas pelos bóias-frias, por exemplo, não podem ser 

consideradas como atividades não-agrícolas, e, portanto, esta família não pode ser 

considerada pluriativa.    

Apesar das duas metodologias considerarem a família como unidade principal de 

análise, o que difere uma da outra é a conceitualização do que é a família pluriativa. Pois, 

segundo o Projeto Rurbano, se pelo menos um membro exerce atividades agrícolas na 

ocupação principal e secundária esta família é considerada pluriativa, além do mais, a 

denomina de pluriativa tradicional. 

Divergindo neste ponto de Schneider (2003), para o autor, não se pode considerar 

uma família pluriativa se ela combinar atividades agrícolas na ocupação principal e 

secundária. A família é pluriativa se pelo menos um membro combinar atividades agrícolas 

com atividades não-agrícolas. 

  

 

4.2 O MODELO PROBIT   

 

Esta dissertação, como fora explicitado, pretende avaliar quais são os determinantes 

das famílias rurais nordestinas participarem de atividades pluriativas. Para atender este 

objetivo, um modelo de regressão de resposta qualitativa ou modelo de resposta binária é o 

mais adequado, pois como a variável dependente (Y) é binária ou dicotômica pode-se 

observar a ocorrência de um evento com duas alternativas: participar ou não de atividades 

pluriativas. Formalmente, este modelo pode ser representado como segue: 

 

Y = xβ + ε, onde: 

 

Y = variável dependente (vetor coluna n x 1) 
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x = matriz n x k das variáveis explicativas 

β = vetor coluna k x 1 dos parâmetros 

ε = vetor coluna n x 1 dos erros ~ N(0,σ2I) 

em que: 

  

Y=     

1, com probabilidade (P) 

0, com probabilidade (1- P)  

 

Na qual, a probabilidade de um evento ocorrer é representada por: 

 

Prob (Y = 1   x)  = F ( x, β )                                                                                            [1] 

Prob (Y = 0   x)  = 1 – F ( x, β ).                                                                                   

 

Dessa família de modelos de regressão binária, o Probit foi o eleito, pois ele estima a 

probabilidade via efeito marginal, com base na distribuição normal padrão, acumulada da 

família ser ou não pluriativa, dado um vetor de características observáveis (Xi), os 

determinantes. Diferentemente dos modelos de regressão em que a variável dependente é 

quantitativa, na qual é estimado o seu valor esperado (médio), dados os valores dos 

regressores. 

No entanto, há um debate em torno de qual é o modelo mais adequado para ser 

utilizado, pois nesta família de modelos, o Logit também é recomendado (LIMA, 2008).  

A principal diferença entre os dois modelos é a função de distribuição acumulada 

(FDA). O modelo Logit usa a função de distribuição logística acumulada, que tem caudas 

mais espessas, ou seja, a probabilidade condicional se aproxima de 0 ou de 1 em um ritmo 

mais lento neste modelo. No modelo Probit é a função de distribuição cumulativa normal 

padrão, tornando o modelo vantajoso, pois usa a curva normal ao invés da logística.  

Uma ressalva em relação aos dois modelos, é que geralmente os coeficientes deles 

são ligeiramente diferentes, pois apesar de suas funções de distribuição terem média zero, as 

suas variâncias são diferentes, e, portanto, os coeficientes não podem ser diretamente 

comparáveis.  
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Contudo, para atender o objetivo desta dissertação, elegeu-se o modelo Probit, 

devido a este apresentar a probabilidade, e não a razão de chances a favor, como no modelo 

Logit. Logo, 

 

Y = xβ + ε, ou mais especificamente: 

 

Yi = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6 Dn +ε                                                [2] 

 

onde Yi é a variável dependente binária, logo Yi =1 se as famílias rurais nordestinas forem 

pluriativas e Yi = 0 se as famílias forem exclusivamente agrícola ou exclusivamente não-

agrícola; β é o vetor dos parâmetros a serem estimados, X é a matriz que contém variáveis 

sobre as características das famílias, na qual: X1 é RPC, X2 são npes; algumas características 

dos chefes familiares: X3 é a idade, X4 são os anos de estudo, X5 são as horas trabalhadas; e Dn 

são as dummies que representam as condições de moradias das famílias: casa própria, energia, 

água, saneamento, rural isolado e transferências. Além das dummies que representam algumas 

características dos chefes familiares: o sexo e a raça. ε, o termo aleatório, que tem distribuição 

normal padrão.  

A probabilidade de se observar Yi segue uma Função Densidade Acumulada (FDA) 

normal padrão de média µ e variância σ
2 

(GREENE, 2002), dado por: 

 

 ( )   
 

√    
  
  
(   ) 

    

 

[3] 
 ( )   

 

√    
  
  
(   ) 

    
[

[2] 

 

 

ou ainda  

 

    (       )   ∫  
  

  

         
[4]  [

[3] 

 

onde prob(Yi=1|Xi) é a probabilidade de uma família “i” ser pluriativa dado as características 

representadas pelo vetor Xi que é vetor característica da família i, e Φ(.) representa a 

distribuição normal padrão N(0,1).  
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Como o probit analisa a probabilidade via efeito marginal, o seu efeito marginal é 

obtido por: 

 
   (        )

    
   (   )                                                                                                [5] 

 

 

Por se tratar de um modelo não-linear, as estimações são feitas pelo método da 

Máxima Verossimilhança e, dessa forma, deve-se observar a estatística de LR (likelihood 

ratio) com a finalidade de analisar a significância da regressão como um todo e também a 

significância individual dos parâmetros. 

Entretanto, os dados que serão utilizados neste trabalho para as regressões do modelo 

Probit são dados da PNAD. Logo, por se tratar de uma Amostra Complexa, deve-se fazer as 

estimações considerando o seu plano amostral e seus pesos, no qual é preciso realizar um 

ajuste no modelo da Máxima Verossimilhança passando a utilizar o método da Máxima 

Pseudo-verossimilhança
21

.  

Devido a este novo método de estimação, a estatística de Wald χ
2 

é a mais adequada 

para analisar se as variáveis explicativas são conjuntamente importantes para explicar a 

variável dependente. Também é preciso averiguar se os coeficientes individualmente são 

estatisticamente significantes, para isto será realizado o teste de Wald. Além disso, é 

necessário apresentar duas medidas de ajustamento: o pseudo-R
2 

de McFadden e a 

percentagem corretamente prevista. 

Contudo, tem que se ter cuidado com o modelo de escolha binária, pois ele é sensível 

a erros de especificação, como: o problema das variáveis omitidas e da heterocedasticidade 

(GREENE, 2002). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 Para informações mais detalhadas da complexidade dos dados da PNAD e do método da Máxima Pseudo-

verossimilhança consultar os trabalhos: Lima (2008) e Cirino e Lima (2011). 
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4.3 SELEÇÃO DAS VARIÁVEIS DO MODELO ECONOMÉTRICO PROBIT 

 

Diante do debate exposto no item 4.1 e das limitações da base de dados foi 

necessário criar a variável dependente do modelo econométrico deste estudo, a família 

pluriativa. Para isso, definiu-se primeiramente qual seria o conceito de família mais adequado 

para este trabalho. Então, foi considerado o conceito de família extensa, que “São as pessoas 

que habitam em um mesmo domicílio, independentemente do grau de parentesco que 

possuem entre si, excluídas as empregadas domésticas e pensionistas (pessoas que pagam 

pensão ao chefe do domicílio), bem como seus familiares” (GRAZIANO DA SILVA E 

CAMPANHOLA, 2000, p. 67).  

Definida a variável família foi necessário definir também qual seria o conceito de 

família pluriativa a ser considerado. Então, para este estudo, a família pluriativa (Y=1) é 

aquela em que pelo menos um dos seus membros é ocupado em uma atividade agrícola e 

outra não-agrícola. E, a família não-pluriativa (Y=0) é aquela que realiza só atividades 

agrícolas ou somente, atividades não-agrícolas. 

Observaram-se também nos trabalhos realizados sobre o fenômeno da pluriatividade 

tanto internacionalmente quanto nacionalmente que os determinantes (variáveis explicativas) 

ficam implícitos na teoria e/ou explícitos quando são citados os fatores e as características do 

fenômeno em questão.  

Logo, percebeu-se também uma divergência no debate dos autores brasileiros, na 

qual a pluriatividade é um fenômeno decorrente de fatores macroeconômicos ou 

microeconômicos ou os dois, como já explicitado no capítulo 2.  

Com o objetivo de encontrar os reais determinantes da pluriatividade das famílias 

nordestinas foram identificados os possíveis determinantes tanto de natureza macro quanto da 

microeconômica. São eles
22

: 

 

                                                           
22

 Estes determinantes foram captados nos trabalhos de Graziano da Silva e Campanhola (2000), Graziano da 

Silva (1997), Schneider, et al, 2006, (Schneider 2003), Schneider (2005), Fuller (1990), Marsden (1990), 

Nascimento (2008), Kageyama (1998), Sacco dos Anjos (2003), Mcnally (2001), Damianos e Skuras (1996) 

Bateman e Ray (1994), Dries; Pascucci; Gardebroek, 2011. 
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Determinantes macroeconômicos  

 

  Infraestrutura social básica ou condições de 

moradia (água, luz, saneamento, saúde, educação, 

segurança, comunicação, estradas) da região; 

  Infraestrutura econômica da região; 

  Mercado de produtos, bens e serviços 

(especialmente o mercado de trabalho não-

agrícola); 

  Setores de atividades: agrícola, industrial, 

serviço e social; 

  Contexto histórico-econômico-social-cultural-

político da região e do país; 

  Localização geográfica e os recursos naturais da 

região; 

  Densidade populacional; 

 Disponibilidade de crédito. 

 

 

 

 

 

 

 

Determinantes microeconômicos 

 

  Sexo dos membros da família; 

  Idade dos membros da família; 

  Número de componentes na família; 

  Renda familiar; 

  Nível de escolaridade dos membros da família; 

  Posição na hierarquia familiar; 

  Horas trabalhadas pelos membros da família na 

atividade principal; 

  Casa própria; 

  Cor; 

  Tamanho da propriedade; 

  Área total de terra disponível para a produção; 

  Tipos de produção; 

  Acesso à terra; 

  Capacidade de adoção de inovação. 

 

Apesar do grande número de determinantes, só alguns deles foram selecionados, 

devido à disponibilidade dos dados. E, para atingir o objetivo de conhecer quais são os 

determinantes, admite-se, portanto que a pluriatividade depende tanto das decisões internas 

das famílias rurais como do contexto que elas estão inseridas, na qual são as variáveis de 

natureza macro e microeconômica que determinam o fenômeno como uma das estratégias de 

reprodução social das famílias rurais nordestinas.  

As variáveis explicativas do modelo representam algumas das características e das 

condições de moradia das famílias pluriativas do Nordeste rural e algumas características do 
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chefe familiar, pois devido à disponibilidade dos dados elegeu-se o chefe familiar como o 

representante da família. Segue abaixo as variáveis explicativas que são utilizadas no modelo 

econométrico: 

 

Quadro 1 – Variáveis explicativas selecionadas para o Probit. 

Variáveis explicativas (X) 
 

 

 

 

 

 

      Família 

 

RPC = Renda per capita familiar* 

npes = número de componentes da família 

casa própria (1= sim e 0= não)** 

energia (1= sim e 0= não)** 

água (1= sim e 0= não)** 

saneamento (1= sim e 0= não)** 

rural isolado (1= sim e 0= não)** 

transferência (1= sim e 0= não) 

 

 

 Chefe familiar   

 

Sexo (1= masculino e 0= feminino) 

Raça (1= branco e 0= não- branco) 

Idade  

Anos de estudos 

Horas trabalhadas 

Fonte: Elaboração própria. 

Nota: Todas as variáveis, com exceção das dummies, representam a média da amostra. 

* Obtida pela divisão da renda familiar pelo o número de componentes da família. 

** Representam as condições de moradia da família. 

 

Em suma, a seleção da variável dependente e das variáveis explicativas que 

compõem o modelo econométrico a ser utilizado neste trabalho deu-se a partir do debate 

metodológico apresentado no item 4.1 desta dissertação juntamente com a disponibilidade da 

base de dados da PNAD 2011 e concomitantemente com determinantes expostos acima. 
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4.4 FONTE DOS DADOS  

 

Segundo Grossi e Graziano da Silva (2000); Graziano da Silva e Campanhola (2000) 

existe um consenso na literatura internacional que as melhores fontes para estudar a 

pluriatividade no meio rural são as demográficas ao invés do censo agropecuário. Apesar dos 

avanços contidos na base de dados do Censo Agropecuário de 2006, especificamente para o 

estudo da pluriatividade, na qual foram incluídas questões
23

 que permitem o estudo mais 

aprofundado sobre o tema. Os dados do Censo Agropecuário se restringem aos 

estabelecimentos agropecuários, e como o rural de hoje é muito mais do que o agropecuário, 

ele tornou-se um espaço multifuncional, no qual inúmeras atividades e ocupações tanto 

agrícolas quanto não-agrícolas são realizadas, logo para atingir o objetivo proposto por este 

trabalho a utilização dos dados da PNAD dentre instrumentos estatísticos disponíveis torna-se 

o mais adequado. 

Além do mais, os microdados da PNAD permitem compreender melhor as pessoas, 

as famílias e/ou domicílios de uma determinada Unidade de Federação devido a sua gama de 

variáveis e as possíveis combinações que podem ser feitas a partir delas. Além de ser uma das 

maiores fontes utilizadas para produzir as informações socioeconômicas do país. 

Porém, reconhecem-se as limitações desta base de dados, pois apesar dos dados 

serem estatisticamente significantes, são somente estimativas, por se tratar de uma pesquisa 

amostral. Outra limitação é a sua cobertura, já que não é possível captar a partir dos seus 

microdados os municípios brasileiros, mas para este estudo essa limitação não é problema já 

que os dados utilizados serão da região nordestina.    

Logo, os dados secundários utilizados para este trabalho são provenientes dos 

microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) referente ao ano de 2011, ano mais recente da pesquisa em 

relação ao início dos estudos para esta dissertação. 

 

 

                                                           
23

 “Esta pesquisa incluiu, pela primeira vez ao longo dos Censos Agropecuários no Brasil, questões referentes à 

caracterização do produtor, como sexo, o tempo de direção do estabelecimento e migração, além de 

levantamento sobre a pluriatividade econômica do produtor e membros de sua família, residentes no 

estabelecimento agropecuário”...(IBGE, 2013, p.3). 
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5 RESULTADOS 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados da dissertação com base no objetivo 

proposto. Para tanto, os resultados são expostos em dois subitens: estatísticas descritivas e os 

determinantes da pluriatividade no nordeste brasileiro. 

O primeiro subitem das estatísticas descritivas apresenta as características das 

famílias rurais nordestinas. Além disso, também retrata detalhadamente as características das 

famílias rurais nordestinas pluriativas e das não-pluriativas, no ano de 2011, com base nos 

microdados da PNAD. 

No subitem seguinte são apresentados os resultados das regressões do modelo Probit 

1 e 2. O objetivo desta seção é identificar quais os determinantes da pluriatividade na Região 

Nordeste brasileira. E como isso, atender o objetivo proposto por este trabalho.  

Para tanto, foi necessário duas regressões, no Probit 1, o conceito original da 

literatura foi adotado. No entanto, devido às características da Região Nordestina apresentada 

no capítulo 2, percebeu-se a necessidade de ampliar o Probit 1 e acrescentar a variável 

transferência, pois ela se mostrou importante tanto para as famílias pluriativas nordestinas 

quanto para as famílias não-pluriativas nordestinas.  

 

 

5.1 ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS  

 

Com base nos microdados da PNAD (2011), residiam no Brasil rural 8.512.081 

famílias. E, no rural nordestino 3.959.860 famílias, das quais, 60,45% eram pluriativas 

(equivalente a 2.393.581 famílias) e 39,55% não-pluriativas, ou seja, 1.566.279 famílias.  

Em se tratando, das características das famílias rurais nordestinas, pluriativas e não-

pluriativas pode-se observar na tabela abaixo que elas se distinguem quanto ao local e às 

condições de moradia, sexo, cor, idade, anos de estudo, horas trabalhadas e atividade 

principal. 
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Tabela 6 – Estatísticas descritivas das famílias rurais nordestinas, pluriativas, não-pluriativas, 

no ano de 2011. 

VARIÁVEIS 

FAMÍLIAS 

PLURIATIVAS 

  TOTAL            % 

FAMÍLIAS NÃO- 

PLURIATIVAS 

  TOTAL           %      

FAMÍLIAS 

NORDESTINAS 

TOTAL        %  

Número de 

componentes*          4                              3                  

 

       3                 

Casa própria    2.005.309       83,78    1.317.232     84,10 3.322.541    83,91 

Energia    2.295.666       95,91    1.491.968     95,26 3.787.634    95,65 

Água   1.264.375       52,82       975.602     62,29 2.239.977    56,57 

Saneamento         49.164         2,05         84.022       5,36    133.186      3,36 

Rural isolado   1.814.276       75,80    1.022.434     65,28 2.836.710    71,64 

Renda familiar 

per capita**      242,17                      20,30              

 

     312,63           

Chefe familiar   2.393.581       60,45   1.566.279      39,55 3.959.860  100,00 

     Masculino   1.905.216       79,60   1.062.645      67,85 2.967.861    74,95 

         Branco   450.379          23,64      279.416      26,29    729.795    24,59 

         Não- branco   1.454.837       76,36      783.229      73,71 2.238.066    75,41 

         Idade*                                       50                      49                  

 Anos de       

estudos*         3                          3                      

      

     3                    

Horas                   

trabalhadas*        3                         30                 

 

    32                  

 Atividade 

principal  Agrícola          90,53   Agrícola         38,64 

 

 Agrícola     71,95 

    Feminino   488.365          20,40    503.634        32,15 991.999    25,05 

         Branco   110.296          22,58    121.896         24,20  232.192     23,41 

         Não- branco   378.069          77,42    381.738         75,80  759.807     76,59 

         Idade*        9                            56                          53                

 Anos de       

estudos*        3                              3                     

       

       3                 

Horas                   

trabalhadas*       15                               12                    

 

      13                

 Atividade 

principal  Agrícola          86,77    Agrícola        18,87 

 

   Agrícola   52,30 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos microdados da PNAD de 2011.  

*Estas variáveis representam a média da amostra. 

**Renda média mensal per capita das famílias.  
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Como pode ser observado na tabela 6, em se tratando das características das famílias 

pluriativas nordestinas, constatou-se que: 79,60% dos chefes familiares são homens, dos quais 

76,36% são não-brancos
24

 com 47 anos de idade,  menos de 3 anos de estudos e trabalham 34 

horas semanalmente tendo como atividade principal, em 90,53% dos chefes masculinos, o 

trabalho agrícola, e posteriormente destaca-se o ramo da construção com 3,08%, a indústria 

de transformação com 1,27% e o comércio e reparação com 1,25%. 

O número de chefes familiares do sexo feminino é de apenas 20,40%, em sua 

maioria não-brancas (77,42%), com um pouco a mais de idade (49 anos), com menos de 3 

anos de estudos, mas trabalham 19 horas a menos e participam  nos setores de serviços 

domésticos (3,14%); educação, saúde e serviços sociais (3,08%); 1,91% na indústria de 

transformação, porém a atividade principal é no setor agrícola (86,77%).  

As famílias pluriativas nordestinas são compostas em média por 4 pessoas, podendo 

ter até 17 membros. Em 84,38% dessas famílias existe um cônjuge (89,36% do sexo 

feminino), sendo este, mais novo(a) do que o chefe (43 anos), com maior escolaridade (mais 

de 3 anos) e menos horas trabalhadas na atividade principal que é quase predominantemente 

agrícola (89,75%).  

Estas famílias podem ser constituídas por: até 8 filhos que em média são mais do 

sexo masculino do que feminino; por no máximo sete outros parentes; podendo ainda ser 

formadas por até 3 agregados. 

Apesar de 75,80% das famílias pluriativas residirem no rural isolado, elas tinham em 

sua maioria casa própria (83,78%), energia elétrica (95,91%), telefone (60,21%), mas eram 

menos assistidas por água encanada (52,82%) e saneamento (2,05%). 

Em relação à renda das famílias pluriativas nordestinas tem-se que a renda mensal 

média per capita é R$242,17, podendo ser de mínimo R$ 0,00 em 4,44% das famílias até no 

máximo R$ 10.539,00 em 0,03% das famílias.  

Entretanto, a renda mensal média per capita familiar quando o chefe é homem 

diminui para R$ 239,82 e se for não-branco diminui mais ainda para R$ 224,40. Ao contrário, 

quando o chefe é mulher a renda mensal média per capita familiar aumenta para R$ 251,28, e 

                                                           
24

 Considerou-se branco: o chefe familiar de cor branca ou amarela e não-branco: o chefe familiar de cor preta, 

parda ou indígena. 
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aumenta mais R$ 22,75 se a chefe tiver cor branca. Porém, se a chefe for não-branca diminui 

em R$ 6,64.  

Logo, em média, as famílias pluriativas com chefes femininas ganham mais, 

evidenciando uma das vantagens da pluriatividade que é estimular mudanças nas relações de 

poder e gênero. Ter cor branca aumenta a renda mensal per capita para ambos os sexos do 

chefe e ser chefe não-branco diminui a renda mensal per capita familiar.  

Em se tratando das famílias nordestinas não-pluriativas, existem diferenças entre as 

suas características em comparação com as pluriativas. Há uma maior participação das 

mulheres na liderança da família (32,15%), porém, a maior parte dos chefes é do sexo 

masculino (67,85%), não-brancos (73,71%), com 50 anos de idade, com um pouco mais de 3 

anos de estudo, e trabalham 30 horas por semana na atividade principal.  

Do total de homens chefes de família, 38,64% exercem sua atividade principal no 

setor agrícola, 9,69% na construção, 8,47% no comércio e reparação,6,90% na indústria de 

transformação, 3,86% no transporte, armazenagem e comunicação, 3,77% na administração 

pública, 3,25% na educação, saúde e serviços sociais.    

Do total de mulheres chefes de família, 75,80% são não-brancas, com 56 anos, um 

pouco mais de 3 anos de estudo, trabalham 12 horas por semana, distribuídas conforme segue: 

18,87% no setor agrícola, 8,19% em serviços domésticos, 7,37% no comércio e reparação, 

6,89% na educação, saúde e serviços sociais, 4,75% na indústria de transformação e 4,55% na 

construção. 

As famílias não-agrícolas são compostas em média por 3 membros, podendo ser 

constituídas por até 11 membros. Dos quais, podem ser até 8 outros parentes, até 1 agregado, 

no máximo: 7 filhos e 6 filhas.  

Destas famílias só 54,62% tem um cônjuge. Do total dos cônjuges, 88,58% são 

mulheres e 11,42% são homens, com idade de 45 anos, que estudou quase 4 anos e meio, e 

trabalha 15 horas semanalmente em sua atividade principal, especialmente no setor agrícola 

(28,12%), na construção (11,95%), no Comércio e reparação (11,02%), na indústria de 

transformação (7,89%). 

As condições de moradia das famílias não-pluriativas são, em média, relativamente 

melhores, pois 62,29% tem água encanada, 95,26% tem energia elétrica, 84,10% tem casa 

própria, 5,36% tem saneamento, 56,30% possuem telefone e 65,28% mora no rural isolado.   
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A renda mensal média per capita das famílias não-pluriativas é a maior, R$ 420,30. 

Podendo ser de mínimo R$0,00 em 4,54% das famílias e no máximo R$20.400,00 em 0,04% 

das famílias.  

Devido a grande diferença na renda mensal média per capita entre as famílias 

pluriativas e as não-pluriativas faz-se necessário analisar a sua distribuição por percentis, 

podendo ser visualizada no gráfico 7 abaixo:  

 

Gráfico 7 – Percentil da renda mensal média per capita das famílias nordestinas pluriativas e 

não-pluriativas, no ano de 2011. 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos microdados da PNAD de 2011.  

 

  Observa-se no gráfico acima que as famílias não-pluriativas, sempre obtêm 

rendimentos maiores em comparação as pluriativas. Em qualquer percentil, exceto de 0 à 5, os 

não-pluriativos possuem rendas maiores em comparação as famílias pluriativas. Portanto, 

existem muitos com pouco e poucos com muito. Observando só as famílias pluriativas, 

percebe-se que elas só ficam com rendimentos relativamente maiores apenas no percentil 99. 

Diferentemente, das não-pluriativas que a partir do percentil 85 tem um crescimento 

significativo.  
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Na tentativa de entender melhor esta diferença de renda entre os dois tipos de 

famílias, indagou-se como esta renda é composta? E qual é o peso de cada fonte de renda na 

renda total da família? A tabela 7 abaixo traz os dados necessários para responder as questões. 

 

Tabela 7 – Peso das fontes de rendas na composição total da renda per capita familiar das 

famílias rurais nordestinas, pluriativas, não-pluriativas, no ano de 2011. 

FONTES DE 

RENDAS 

FAMÍLIAS 

PLURIATIVAS  

FAMÍLIAS NÃO- 

PLURIATIVAS       

FAMÍLIAS 

NORDESTINAS  

Aposentadoria*  12,91% 26,83% 20,32% 

Aposentadoria** 0,21% 0,11% 0,16% 

Pensão* 5,68% 8,81% 7,35% 

Pensão*** 0,44% 0,48% 0,46% 

Aluguel 0,10% 1,58% 0,88% 

Doação de não-morador 0,25% 0,32% 0,29% 

Programas sociais 11,42% 5,46% 8,25% 

Trabalho Principal 50,57% 44,31% 47,24% 

Trabalho secundário  4,47% 1,69% 2,99% 

TOTAL **** 86,06% 89,60% 87,94% 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos microdados da PNAD de 2011.  

* Rendimento de instituto de previdência ou do governo federal.  

** Rendimento de outro tipo de aposentadoria. 

*** Rendimento de outro tipo de pensão. 

****Não foi possível captar todas as fontes de rendas que compõe a renda familiar per capita das famílias rurais 

nordestinas. 

 

Como pode ser observado nos dados acima, as rendas das famílias pluriativas e não-

pluriativas são compostas principalmente por transferências e pelo trabalho principal. Já, a 

renda do trabalho secundário mostra-se pouco importante principalmente para as famílias não-

pluriativas.   
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As transferências diretas (originadas da aposentadoria, pensão e programas sociais) 

são fundamentais tanto para as famílias pluriativas quanto para as não-pluriativas, com 

participação de 30,66% e 41,69% respectivamente. 

Em relação ao trabalho principal, fonte de maior contribuição para a renda das 

famílias, constata-se que metade da renda das famílias pluriativas é proveniente desta 

atividade. Sendo assim, a tabela 8 mostra em que setores o representante das famílias atuam. 

 

Tabela 8 – Setores do trabalho principal dos chefes das famílias pluriativas e não-pluriativas, 

no ano de 2011. 

SETORES* 
CHEFE 

PLURIATIVO 

(%) 

CHEFE NÃO- 

PLURIATIVO 

(%)  

Agrícola 89,76 32,29 

Não-agrícola 10,18 42,09 

     Outras atividades industriais         0,15 0,57 

     Indústria de transformação  1,40 6,21 

     Construção 2,55 8,04 

     Comércio e reparação 1,31 8,11 

     Alojamento e alimentação 0,70 2,34 

    Transporte, armazenagem e comunicação 0,66 3,21 

    Administração pública 0,93 3,29 

    Educação, saúde e serviços sociais 1,16 4,42 

    Serviços domésticos  0,86 3,27 

    Outros serviços coletivos, sociais e pessoais 0,23 0,84 

    Outras atividades 0,23 1,79 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos microdados da PNAD, 2011.  

* Grupamentos de atividade no trabalho principal do período de referência de 365 dias para chefes de 10 anos ou 

mais de idade. Excluem-se as atividades maldefinidas e o não aplicável. 

 

Há uma diferença muito grande na atuação dos chefes. Enquanto, quase 90% dos 

chefes pluriativos são agrícolas, só menos de 1/3 dos não-pluriativos são agrícolas. Nas 

famílias pluriativas, o trabalho agrícola tem maior contribuição, e há pouca diversificação que 

ocorre são em setores mais precarizados, como o da construção e da indústria de 

transformação e por isso menor remuneração. Por esta razão, as atividades agrícolas 
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continuam sendo muito importante nas famílias pluriativas. No entanto, como já referenciado 

no capítulo 2, esta atividade sofre com as frequentes secas, causando prejuízos enormes para a 

reprodução social das famílias.  

Diferentemente, nas famílias não-pluriativas há uma maior diversificação nos setores 

de trabalhos causando um impacto diferente nestas famílias que atuam em setores com 

maiores remunerações, como: educação, comércio, administração pública. 

Apesar de ser submetido ao fenômeno da seca como as famílias pluriativas, observa-se que as 

famílias não-pluriativas têm melhores condições de área e infraestrutura para enfrentar as 

adversidades da seca. Ou seja, elas são menos propensas de se tornarem pluriativas nas 

condições precárias de vida no Nordeste, pois além de melhores condições, tem também mais 

anos de estudos e por isso, as oportunidades de trabalhos são as mais diversificadas e 

melhores remuneradas, como mostra a estatística descritiva, permanecendo no rural e tendo 

maiores rendas. 

 

 

5.2 DETERMINANTES DA PLURIATIVIDADE NO NORDESTE BRASILEIRO 

 

Como visto no capítulo 2 existem especificidades no contexto da região Nordeste 

brasileira. Em se tratando das famílias nordestinas, o subitem anterior, mostrou que as 

pluriativas têm características distintas das não-pluriativas. Dessa forma, quais seriam os 

determinantes que levam uma família a participar, ao mesmo tempo, de atividades agrícolas e 

não-agrícolas no Nordeste rural brasileiro?  

Devido à heterogeneidade da região apresentada no decorrer desse trabalho, houve a 

necessidade de considerar outra variável que não está incluída no conceito de pluriatividade 

tal como ele é explicitado na literatura internacional e nacional e nas políticas e nos 

programas de desenvolvimento rural. 

O conceito de pluriatividade consagrado na literatura referida enfatiza a combinação 

da atividade agrícola com a atividade não-agrícola. Já, a família pluriativa, por sua vez é 

aquela em que pelo menos um membro se ocupa em uma atividade agrícola e outra não-

agrícola. 
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Neste conceito, a renda da família pluriativa é constituída pela renda agrícola mais a 

renda não-agrícola. Não podendo admitir que a combinação da renda agrícola com outros 

tipos de renda, como a de transferências, faça com que a família seja considerada pluriativa 

(SCHNEIDER, 2006).   

No entanto, pesquisas realizadas no Brasil mostraram pelo menos dois fatos 

relevantes para a análise das famílias rurais: o primeiro, diz respeito à importância que as 

transferências diretas de renda têm na formação da renda dessas famílias (DELGADO E 

CARDOSO, 2000 e SCHNEIDER, et al, 2006); o segundo é a destinação dada as 

transferências por elas recebidas (DELGADO E CARDOSO, 2000).  

Segundo os dados da PNAD (2011), 88,03% das famílias pluriativas e 74,30% das 

famílias não-pluriativas recebiam algum tipo de transferência. Por esta razão, a análise que 

será feita nesta dissertação inclui dois momentos: o primeiro (PROBIT 1), considera os 

fatores determinantes da pluriatividade no conceito original (sem transferências); o (PROBIT 

2) admite um conceito ampliado de pluriatividade que inclui as transferências como um 

determinante fundamental dada a especificidade da região nordestina, como mostrado na 

pesquisa de Delgado e Cardoso (2000). 

Admite-se então que aquelas famílias que recebem transferências têm a sua 

sobrevivência garantida permitindo-lhes liberar parte dos membros da família para outras 

atividades além da agricultura, como: educação, trabalho não-agrícola,... Tais famílias têm, 

portanto maior propensão para se tornarem pluriativas. 

A pluriatividade nesta região tem, portanto, caráter distinto daquela encontrada na 

Europa, e na região Sul do país. O que justifica a inclusão das transferências como 

determinante da pluriatividade da região nordestina. 

Deste modo, segue abaixo as duas regressões do modelo Probit, apresentada nas 

Tabelas 9 e 11, com o objetivo de identificar os determinantes da pluriatividade nas famílias 

do Nordeste rural brasileiro. 
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Tabela 9 – Regressões do Probit 1 com efeito marginal para as famílias pluriativas do 

Nordeste rural, no ano 2011. 

Determinantes  
2011 

Coeficientes Efeito Marginal 

Anos de estudo 

-0,046233*** 

(0,0002279) 

-0,0174295      

(0,00009) 

npes  

0,3433345*** 

(0,0006582) 

0,1294345 

(0,00024) 

RPC 

-0,0002284*** 

(4,21e-06) 

-0,0000861      

(0,00000) 

Água 

-0,0909693*** 

(0,0014922) 

-0,0342148      

(0,00056) 

Energia 

0,3477698*** 

(0,0034884) 

0,135904          

(0,00139) 

Casa própria 

0,021918*** 

(0,0019559) 

0,0082832     

(0,00074) 

Saneamento 

-0,3887054*** 

(0,0039565) 

-0,1522797     

(0,00157) 

Idade 

-0,0024904*** 

(0,0000558) 

-0,0009389      

(0,00002) 

Raça  

-0,000558* 

(0,001611) 

-0,0002104     

(0,00061) 

Rural isolado 

0,3044248*** 

(0,0016279) 

0,1166655      

(0,00063) 

Sexo  

0,1455427*** 

(0,0017587) 

0,0554617     

(0,00068) 

Horas trabalhadas  

0,0057801*** 

(0,0000432) 

0,0021791      

(0,00002) 

Constante 

-1,311494*** 

(0,0054168) - 

N° de observações 3.959.860  

Wald χ
2
 585784.33 Prob > χ

2 
= 0,0000 

Pseudo R
2
 0,1792  

Percentagem Corretamente Prevista 73,29%  

Fonte: Elaborado pela autora com base nos microdados da PNAD de 2011.  

Notas: Desvios-padrões robustos à heterocedasticidade entre parênteses. *** Estatisticamente significativo a 1%. 

** Estatisticamente significativo a 5%. * Estatisticamente significativo a 10%. Não apresenta multicolinearidade. 

 

O resultado do modelo Probit 1, apresentado na tabela 9, foi obtido a partir da 

estimação por Máxima Pseudo-Verossimilhança, na qual o algoritmo de maximização 

precisou de 4 interações para estimar o modelo.  
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Pelo Prob > χ
2 

rejeita-se a 1% de significância a hipótese de que todos os parâmetros 

são estatisticamente iguais a zero. Portanto, a estatística de Wald χ
2 

indica que os coeficientes 

são conjuntamente significativos para explicar a probabilidade das famílias serem pluriativas. 

Apesar de Pseudo R
2 

ter sido baixo, outra medida de ajuste é a percentagem 

corretamente prevista, que indica que de modo geral o modelo prevê 73,29% das observações 

corretamente.   

Além disso, realizou-se o teste de Wald com o objetivo verificar se os coeficientes 

individualmente são estatisticamente significantes. Para tanto, foi necessário obter o valor de 

z
25

 para cada coeficiente, através da razão entre o coeficiente estimado e o erro padrão. Estes 

valores são necessários, pois são utilizados para a realização do teste de hipótese. 

 

Tabela 10 – Teste de Wald para cada variável explicativa sobre a variável dependente do 

modelo Probit 1, no ano 2011. 

Variáveis 
Valor calculado  

( χ
2
) Prob > χ

2
 

Anos de estudo 41159,40  0,0000 

npes  2,7e+05  0,0000 

RPC 2946,01  0,0000 

Água 3716,67  0,0000 

Energia 9938,68  0,0000 

Casa própria 125,58  0,0000 

Saneamento 9652,13  0,0000 

Idade 1988,70  0,0000 

Raça  0,12  0,0729 

Rural isolado 34971,96  0,0000 

Sexo  6848,25  0,0000 

Horas trabalhadas  17930,67  0,0000 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos microdados da PNAD de 2011.  

 

A tabela 10 mostra que todas as variáveis do Probit 1 são estatisticamente 

significativas a 1%, com exceção da variável raça que foi significativa a 10%. Logo, as 

                                                           
25

 Segue uma distribuição normal padrão. 
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variáveis explicativas são importantes para explicar quais são os determinantes das famílias 

rurais nordestinas serem pluriativas. 

Ainda com relação à tabela 9, que apresenta os coeficientes e o efeito marginal do 

Probit 1, observa-se que todas as variáveis foram significativas a 1%, com exceção da 

variável raça que foi significativa a 10%.  

Os resultados detalhados dos determinantes serão discutidos mais adiante, pois os 

resultados dos coeficientes e do efeito marginal do Probit 2 são bastantes parecidos com o do 

Probit 1. Então, para não ficar repetitivo, compreendeu-se que seria melhor apresentar mais 

detalhadamente só os resultados da tabela 11, na qual contempla todos os determinantes 

obtidos neste trabalho. 

 

Tabela 11 – Regressão do modelo Probit 2 com efeito marginal para as famílias pluriativas 

do Nordeste rural, no ano 2011. 

Determinantes  
2011 

Coeficientes Efeito Marginal 

Anos de estudo 

-0,0412991*** 

(0,0002314) 

-0,0155741      

(0,00009) 

npes  

0,3184633*** 

(0,0006703) 

0,1200943 

(0,00024) 

RPC 

-0,0002135*** 

(4.29e-06) 

-0,0000805      

(0,00000) 

Água 

-0,0903566*** 

(0,0014989) 

-0,0339954      

(0,00056) 

Energia 

0,330981*** 

(0,0034932) 

0,1292453          

(0,00139) 

Casa própria 

0,0048405*** 

(0,0019751) 

0,0018264     

(0,00075) 

Saneamento 

-0,3822034*** 

(0,0039512) 

-0,1497134     

(0,00157) 

Idade 

-0,0044095*** 

(0,0000569) 

-0,0016628      

(0,00002) 

Raça  

-0,006453*** 

(0,0016152) 

-0,0024348     

(0,00061) 

Rural isolado 

0,285845*** 

(0,0016383) 

0,1094988      

(0,00063) 

Sexo  

0,1673619*** 

(0,0017613) 

0,0638797     

(0,00068) 

Horas trabalhadas  

0,0064884*** 

(0,0000437) 

0,0024468      

(0,00002) 
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Transferência 

0,3506994*** 

(0,0020075) 

0,1358645     

(0,00079) 

Constante 

-1,429943*** 

(0,0054514) - 

N° de observações 3.959.860  

Wald χ
2 

 650373.36*** Prob > χ
2 

= 0,0000 

Pseudo R
2
 0,1851  

Percentagem Corretamente Prevista 73,18%  

Fonte: Elaborado pela autora com base nos microdados da PNAD de 2011.  

Notas: Desvios-padrões robustos à heterocedasticidade entre parênteses. *** Estatisticamente significativo a 1%. 

** Estatisticamente significativo a 5%. * Estatisticamente significativo a 10%. Não apresenta multicolinearidade. 

 

Da mesma forma do modelo Probit 1, o resultado do modelo Probit 2, apresentado 

na tabela 11, foi obtido a partir da estimação por Máxima Pseudo-Verossimilhança, na qual o 

algoritmo de maximização precisou de 4 interações para convergir.  

O valor da estatística Prob > χ
2 

indica que pode-se rejeita-se a 1% de significância a 

hipótese de que todos são estatisticamente iguais a zero. Assim, a estatística de Wald χ
2 

indica 

que o modelo como um todo apresenta-se significativo a 99% de confiabilidade. 

O Pseudo R
2 

foi um pouco melhor do que no modelo do Probit 1, mas não deixando 

de ser baixo. A percentagem corretamente prevista indicou que de modo geral o modelo prevê 

73,18% das observações corretamente.   

O teste de Wald, na tabela 12, comprovou que todas as variáveis do Probit 2 são 

estatisticamente significativas a 1%. Deste modo, pode-se dizer que todas as variáveis 

explicativas são individualmente importantes para explicar a variável dependente. 
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Tabela 12 – Teste de Wald para cada variável explicativa sobre a variável dependente do 

modelo Probit 2, no ano 2011. 

Variáveis 
Valor calculado  

( χ
2
) Prob > χ

2
 

Anos de estudo 31846,38  0,0000 

npes  2,3e+05  0,0000 

RPC 2471,93  0,0000 

Água 3633,72  0,0000 

Energia 8977,51  0,0000 

Casa própria 6,01  0,0143 

Saneamento 9356,64  0,0000 

Idade 6000,29  0,0000 

Raça  15,96  0,0001 

Rural isolado 30443,44  0,0000 

Sexo  9029,47  0,0000 

Horas trabalhadas  22033,00  0,0000 

Transferência 30518,85  0,0000 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos microdados da PNAD de 2011.  

 

De modo geral, observa-se na tabela 11, que no Probit 2 todas as variáveis foram 

significativas a 1%. Portanto, podem-se analisar todos os resultados. 

Analisando os coeficientes e os efeitos marginais de todas as variáveis, tem-se que: 

em relação à família, quanto maior o número de componentes da família, maior é a propensão 

desta família ser pluriativa. Logo, a probabilidade da família ser pluriativa quando há o 

acréscimo de uma pessoa na família, aumenta em 12%. É um determinante já referenciado em 

outros trabalhos: Schneider, et al (2006); Schneider (2003); Lima (2008); no qual as famílias 

pluriativas sempre são famílias compostas por mais membros do que os outros tipos de 

famílias.  

Morar no rural isolado torna a família rural nordestina mais propensa em ser 

pluriativa. E também aumenta a probabilidade em 10,9% da família ser pluriativa. Apesar de 

o sinal não ser o esperado, pois se espera que quanto mais distante do urbano menor é a 

probabilidade da família ser pluriativa devido a não proximidade das atividades não-agrícolas.  
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Porém, este resultado chama a atenção, pois 71,64% do total das famílias nordestinas 

moram no rural isolado e como já diagnosticado no capítulo 2, cerca de 70% das famílias do 

rural nordestino vivem em situação de pobreza. Logo, boa parte das famílias habita no rural 

isolado, com a situação de sobrevivência mantida à pobreza, tornando assim, mais propensas 

em buscar outras atividades, com o intuito de garantir a sua reprodução social, apesar de 

encontrarem setores precários e de baixa remuneração. Por isso, a pluriatividade do nordeste 

brasileiro é uma pluriatividade de sobrevivência em meio à pobreza da região. 

Quanto às condições de moradia: ter energia elétrica e casa própria torna a família 

mais propensa a ser pluriativa, já ter água e saneamento diminuem a propensão da família ser 

pluriativa. 

No entanto, as variáveis energia e água destacam-se para o estudo nesta Região. Em 

relação a variável energia, apesar de atualmente 95,65% das famílias rurais nordestinas têm 

acesso à energia, segundo os dados da PNAD (2011), à pouco tempo atrás esse benefício era 

para poucos. De acordo com o resultado do Probit 2, na família que possui energia elétrica, a 

probabilidade é maior em 12,92% de ser pluriativa. Acredita-se que o acesso à energia elétrica 

pode contribuir para a produção, no desenvolvimento do meio rural e de novas atividades, 

principalmente o trabalho por conta-própria.   

Já, em relação a variável água foi descrito a sua importância para a Região Nordeste, 

no capítulo 2, e também apresentado os problemas enfrentados pelas famílias, pois esta região 

sofre frequentemente com as secas. Ter acesso à água diminui a probabilidade em 3,39% de a 

família ser pluriativa. Uma das características das famílias nordestinas é a combinação da 

agricultura de subsistência com outras fontes de sobrevivências, entre quais se incluem os 

programas assistencialistas e as transferências diretas de rendas. Quando a família dispõe de 

água para a sua sobrevivência torna mais fácil a sua permanência no rural e sua disposição 

para a produção. 

Em relação a variável casa própria, tê-la aumenta em 0,01% a probabilidade da 

família ser pluriativa. Este dado evidencia uma das vantagens descrita por Schneider (2006) 

da pluriatividade como permanência no rural, evitando as migrações.  

A variável saneamento é um dos indicadores de qualidade de vida. Ter acesso a 

saneamento diminui em 14,97% a probabilidade de a família ser pluriativa.  
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Tanto os resultados dos modelos Probit 1 e 2, quanto às estatísticas descritivas 

mostraram que as famílias pluriativas nordestinas têm condições de moradia e qualidade de 

vida, piores do que as famílias não-pluriativas. 

Em se tratando da renda da família, tem-se que quanto maior a renda per capita 

menos propensa a família é de ser pluriativa. Na qual, um aumento de 1% na renda per capita 

familiar diminui a probabilidade em 0,008% da família ser pluriativa.  Evidenciando que as 

famílias pluriativas nordestinas são formadas por pobres, que busca, na diversificação das 

atividades uma forma de garantir a sua reprodução social.    

Quanto às transferências, a família que recebe algum tipo de transferência é mais 

propensa de ser pluriativa. Esses benefícios se configuram em uma das formas de garantir a 

reprodução social das famílias rurais nordestinas em meio à pobreza em que elas vivem, como 

já identificado no trabalho de Delgado e Cardoso (2000). 

As famílias rurais nordestinas sofrem com as condições climáticas, com a falta de 

desenvolvimento do rural, com as atividades precárias, e com as péssimas condições e 

qualidade de vida. Sendo assim, receber algum tipo de transferência aumenta em 13,58% a 

probabilidade de a família ser pluriativa. Receber algum tipo de transferência é determinante 

no sentido em que esse benefício pode assegurar a manutenção da atividade produtiva, 

basicamente de subsistência, e também assegurar a sobrevivência da família podendo liberar 

algum membro para fazer outras atividades além da agricultura, como: o trabalho não-

agrícola. 

Em se tratando do chefe familiar, o homem é mais propenso a ser pluriativo. Logo, 

ser do sexo masculino aumenta em 6,38% a probabilidade de a família ser pluriativa.  Isso 

pode ser justificado pelas as características da região nordestina, na qual ainda predomina a 

figura do homem como o chefe da família, e, portanto, tem como “obrigação” garantir a 

reprodução social da família.  

Ter a cor branca diminui a probabilidade em 0,02% de a família ser pluriativa. 

Assim, se o chefe for branco é menos provável que a família se torne pluriativa. Afirmando 

que as mudanças de poder e gênero ainda não se fazem presentes no Nordeste rural brasileiro.  

Além da variável raça, as variáveis idade e anos de estudo tornam o chefe familiar 

menos propenso a participar de atividades pluriativas. Quanto mais velho, menos propenso. 

Ter um ano a mais de idade, diminui em 0,01% a probabilidade de a família ser pluriativa, 
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apesar da probabilidade ser pequena, o sinal do coeficiente indica que a família pluriativa 

nordestina é composta por membros mais jovens do que as famílias não-pluriativas. Além do 

mais, quanto maior a idade, o indivíduo passa a ter menos condições físicas para exercer 

outras atividades além do trabalho principal. 

E, quanto maior a escolaridade, menor a propensão a ser pluriativo. Ter um ano a 

mais de estudo, diminui em 1,55% a probabilidade de a família ser pluriativa, afirmando que a 

pluriatividade no Nordeste rural brasileiro é diferente do fenômeno que se faz presente na 

região Sul brasileira e na Europa. Pois, devido às características da Região com setores 

precários, a mão-de-obra mal qualificada é suficiente para ocupar as atividades praticadas na 

Região, e por consequência ela é mal remunerada, tornando a pluriatividade um fenômeno de 

sobrevivência. Como se pode constatar também nas estatísticas descritivas, que as famílias 

não-pluriativas tem maior escolaridade do que as famílias pluriativas. 

Já, em relação às horas trabalhadas, uma hora a mais trabalhada pelo chefe aumenta 

em 0,02% a probabilidade de a família ser pluriativa. Na região nordestina o chefe precisar 

trabalhar mais do que nas outras regiões brasileiras para conseguir garantir a reprodução 

social da família, pois como a remuneração é baixa, além de ter que trabalhar mais, ainda 

busca outras atividades que possam garantir a sobrevivência da família.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os dados empíricos analisados ao longo desta dissertação mostraram que o Brasil 

continua marcado pelas desigualdades inter e intra-regionais que caracterizaram toda a 

trajetória da sua formação econômica, social e espacial desde os primórdios da colonização. 

Tais desigualdades são ainda mais acentuadas na Região Nordeste, onde estão concentrados 

os maiores bolsões de pobreza e de desigualdade na distribuição da renda, da terra e das 

reservas de água e onde ocorrem as secas periódicas que dizimam os rebanhos, destroem as 

plantações e reduzem de maneira drástica a renda das famílias que têm na agricultura o seu 

principal meio de vida e de permanência no campo.  

Diante do ambiente hostil que resulta deste contexto, as famílias rurais reagem com 

distintas estratégias de reprodução social que incluem desde a prática da agropecuária como 

atividade principal, até a combinação de atividades agrícolas e não agrícolas em distintas 

proporções; e, desde o acesso a políticas de transferência direta de renda e de assistência 

social, até distintos instrumentos de política agrícola, como é o caso do crédito rural e dos 

programas de aquisição de alimentos produzidos pela agricultura familiar. 

A pluriatividade foi reconhecida nesta dissertação como a abordagem teórica mais 

apropriada para dar conta das estratégias de reprodução social das famílias rurais brasileiras 

assim como das nordestinas. Além disto, a literatura estudada e os dados empíricos analisados 

mostraram que a pluriatividade é importante como estratégia de reprodução social tanto na 

Europa quanto no Brasil ou no Nordeste brasileiro.  

O maior grau de associativismo e de modernização e integração da agricultura 

familiar aos mercados e o maior grau de desenvolvimento dos demais setores da economia é 

de longe maior na Europa e no sul do Brasil do que no Nordeste brasileiro. A pluriatividade 

possui, portanto, características e determinantes específicos nesses locais. Se isto é verdade, 

como foi evidenciado, e se as características do Nordeste são tão diferentes, quando 

comparadas com aquelas regiões, quais são os determinantes específicos da pluriatividade 

nesta Região? Ou mais especificamente, qual a hierarquia dos fatores que fazem as famílias 

rurais nordestinas serem pluriativas? 

Os determinantes encontrados na literatura têm natureza macroeconômica e/ou 

microeconômica. Esta oposição de natureza é um dos motivos que faz com que o fenômeno 
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tenha diferentes interpretações teóricas. Por isso, foi preciso recorrer ao modelo econométrico 

Probit com o objetivo de identificar os possíveis e reais determinantes e também mensurar a 

probabilidade das famílias serem pluriativas no Nordeste rural brasileiro. 

A partir dos resultados apresentados nesta dissertação, foram identificados alguns 

determinantes da pluriatividade no Nordeste rural brasileiro, a seguir especificados: número 

de membros da família, renda per capita, idade, escolaridade, sexo, raça, horas trabalhadas, 

local de moradia, além das condições de moradia da família.  

Os dados analisados mostraram que na realidade as transferências, ao lado de outras 

variáveis como sexo, número de membros da família e local de moradia não somente 

mostraram-se significativas em aumentar a propensão da família ser pluriativa, como 

ostentaram as maiores probabilidades. Outras variáveis, como: anos de estudo, renda per 

capita, casa própria, idade, raça e horas trabalhadas tiveram probabilidades bem pequenas, 

mas o sinal do coeficiente foi importante para indicar a propensão.  

Ora, se a pluriatividade é uma estratégia de reprodução social da família que 

pressupõe o exercício de atividades não agrícolas por pelo menos um dos membros da família, 

como ficam as transferências diretas se elas não se referem ao exercício das atividades da 

família, mas a rendas provenientes da previdência e de programas sociais? 

Apesar, da literatura não considerá-la um determinante, a transferência foi a variável 

que obteve a maior propensão e a maior probabilidade da família se tornar pluriativa. Na 

realidade, os dados da PNAD (2011), mostraram que 88,03% das famílias pluriativas 

recebiam algum tipo de transferência direta e que a participação relativa desse tipo de 

transferência na renda total da família foi de 30,66% da renda total dessas famílias.  

O recebimento de algum tipo de transferência é, portanto, uma fonte de renda 

imprescindível para as famílias. Além do mais, as condições climáticas concomitantemente 

com a falta de desenvolvimento da Região e a falta de infra-estrutura faz com que muitas 

vezes este benefício se transforme em recurso para assegurar a atividade produtiva, e na 

maioria das vezes assegurar a sobrevivência da família.  

Uma vez asseguradas às condições básicas de subsistência, torna-se possível liberar 

parte dos membros da família para a ocupação em outras atividades. E é nessa possibilidade 

que a pluriatividade se faz presente. É muitas vezes a existência desse recurso que assegura a 

manutenção da agricultura de subsistência e uma maior condição de estudar e conquistar 
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melhores oportunidades de emprego, maior qualificação da força de trabalho, maior poder de 

compra e melhores condições de vida das famílias rurais. 

O outro determinante que merece destaque em especial é a renda per capita. Ela 

indicou que as famílias pluriativas nordestinas são na sua maioria muito pobres, e, por esta 

razão, buscam na diversificação das atividades e nas políticas sociais a reprodução social da 

família em meio à pobreza regional. 

As variáveis que representam as condições de moradia mostraram que as famílias 

pluriativas têm piores condições em relação às famílias não-pluriativas. Dentre elas, duas 

variáveis destacaram-se: água e energia. Apesar da relação negativa entre a variável água e a 

probabilidade da família ser pluriativa, ter acesso a este bem essencial, principalmente na 

região nordestina, torna mais fácil a permanência no rural e o desenvolvimento de atividades 

produtivas. Pode-se inferir, a partir dos dados analisados, que ter acesso à energia no rural 

possibilita novas atividades produtivas, principalmente o trabalho por conta-própria. Este tipo 

de trabalho vem se tornando crescente na região conjuntamente com a indústria de 

transformação.  

Outro resultado que chamou a atenção foi 71,64% do total das famílias nordestinas 

morarem no rural isolado e a propensão positiva destas famílias em se tornarem pluriativas. 

Esperava-se que essa relação fosse negativa, já que segundo a literatura, morar distante do 

urbano restringe a possibilidade de praticar atividades não-agrícolas. É provável que a 

facilidade de transporte e comunicação tenha contribuído para esta especificidade. Novas 

pesquisas são requeridas para comprovar ou refutar este resultado.  

Outra característica que ficou evidente é que as famílias pluriativas nordestinas são 

mais numerosas que as famílias não-pluriativas e possuem um maior número de jovens do que 

as não-pluriativas. Fato que já é referenciado na literatura. Em se tratando do chefe familiar, 

membro de maior importância na família nordestina, destacam-se as variáveis: sexo e raça. 

Elas indicaram que as relações de gênero e poder permanecem na região, pois a maior parte 

dos chefes são homens e de cor branca.  

Além do mais, o chefe no rural nordestino precisar trabalhar mais do que nas outras 

regiões brasileiras para conseguir garantir a reprodução social da família, pois como a 

remuneração é baixa, além de ter que trabalhar mais, ainda busca outras atividades que 

possam garantir a sobrevivência da família. Enfim, os resultados dos Probits 1 e 2 
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identificaram vários determinantes que apontaram que características intrínsecas às famílias 

influenciam na decisão de ser pluriativa, mas também indicou que as características da região 

também são importantes nesta decisão.  

Pode-se concluir, portanto, que os determinantes são tanto de natureza 

macroeconômica quanto de microeconômica. Portanto, é o conjunto destes determinantes que 

permite as famílias rurais nordestinas se tornarem pluriativas. No entanto, não se pode deixar 

de considerar que também possam existir outros determinantes tanto micro quanto macro que 

levem a família a se tornar pluriativa. Pois, apesar da literatura referenciar um grande número 

de determinantes, só foi possível captar alguns devido à disponibilidade dos dados da PNAD 

(2011). 

Apesar disso, pode-se perceber que outros determinantes macroeconômicos são 

importantíssimos para o estudo do fenômeno. Por exemplo: o contexto no qual a família está 

inserida, os fatores históricos-econômicos-sociais-estruturais da Região, além de outros 

determinantes microeconômicos como o tamanho da propriedade e a disponibilidade de terra 

para produção. 

Em síntese, a pluriatividade no Nordeste brasileiro é realmente um fenômeno distinto 

daquele encontrado na Europa e no Sul do Brasil, onde as oportunidades de trabalho são 

maiores, os níveis de remuneração são mais elevados e as condições dos trabalhos não-

agrícolas são melhores, comparativamente ao Nordeste, onde predominam setores 

precarizados decorrente do atraso econômico, força de trabalho com baixa qualificação e 

consequentemente baixa remuneração, frequentes secas e pobreza, como salientado 

anteriormente.  

A pluriatividade nordestina se diferencia também da literatura existente. Dos estudos 

averiguados, observou-se que o fenômeno comporta-se de maneira diferente, pelo fato de 

trazer vantagens e desenvolvimento as famílias e ao local. Até mesmo em se tratando dos 

determinantes, observa-se que alguns resultados são diferentes daqueles encontrados para o 

rural nordestino. No entanto, não é correto afirmar que a pluriatividade não é importante para 

as famílias nordestinas e nem para a região.  

Mas, os resultados encontrados nesse trabalho mostram que a pluriatividade no 

Nordeste brasileiro é uma pluriatividade de sobrevivência. Ela faz parte das estratégias das 

famílias para garantir a sua reprodução social em condições de extrema pobreza, devido não 
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existir outra alternativa. O atraso econômico da região, com os seus setores de baixo 

dinamismo, tornam as atividades precárias, onde as oportunidades das atividades não-

agrícolas não são capazes de ocasionar a substituição da agricultura de subsistência.  

Recomenda-se o apoio de políticas públicas para os pequenos agricultores, levando 

em conta a fragilização dessas famílias e considerando que esta Região detém um grande 

número de pequenos agricultores, principalmente os conta-próprias. Pois, caso aconteça uma 

maior modernização da Região ou um maior incentivo as atividades não-agrícolas, não 

permita que as famílias se transformem definitivamente em não-agrícolas. Uma vez que a 

pluriatividade é importante no sentido em que ela mantem a população no rural e mantem 

também o vínculo com as atividades agrícolas.  
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