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INTRODUÇÃO 

A modernização da agricultura tem dificultado a permanência dos pequenos 

produtores no campo, gerando exclusão social e desemprego, pois, a intensa competição no 

mercado, tanto nacional como global, leva a uma grande maioria de pequenos produtores, 

na maioria das vezes, a impossibilidade de permanência no campo. 

Devido a isso surge a pluriatividade no campo brasileiro, como forma de obtenção e 

ampliação da renda econômica, garantindo a sobrevivência e permanência dos pequenos 

produtores no campo e como etapa de diferenciação social e econômica das famílias 

agrícolas. 

  E com a diversificação de atividades implantadas nas propriedades, além da 

atividade principal, foi proporcionado ao campo reformular e adotar novas funções, como a 

piscicultura, floricultura, fruticultura de mesa, criação de pequenos animais dentre outras. 

OBJETIVO 

Assim, este trabalho possui como objetivo analisar as formas de pluriatividade 

encontradas no município de Araguari no Estado de Minas Gerais, onde a diversificação de 

atividades tem sido utilizada para aumentar suas rendas e como permanência no campo. 

METODOLOGIA 

A metodologia utilizada se centrou em trabalhos de campo, realizados através de visitas a 

fazendas, a prefeitura entrevistas aos produtores, pesquisa ao arquivo histórico do 

município. 

 

A NECESSIDADE DE NOVAS ATIVIDADES NAS PROPRIEDADES RURAIS 
BRASILEIRAS. 

Desde o processo de colonização as propriedades rurais, tem tido sua utilização voltada 

para a monocultura, com a utilização de uma vasta concentração de terras. 
                                                 
1 UFU; helaine.santos@bol.com.br 
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O modo atual agropecuário, no Brasil continua aumentando a concentração de renda e 

de terras, e com isso aumentando o número de pobres no meio rural. (GRAZIANO, 

1996). 

E para tornar a situação mais complexa, a modernização da agricultura tem dificultado a 

permanência dos pequenos produtores no campo, gerando exclusão social. 

Além disso, houve uma abrupta abertura comercial, que trouxe sérios problemas para 

a agricultura nacional, na maioria das vezes impossibilitada de competir com produtos 

internacionais subsidiados em seus países. (GRAZIANO, 1999). 

È nesse contexto que surge a pluriatividade no campo brasileiro, como forma de obtenção e 

ampliação da renda econômica, garantindo a sobrevivência e permanência dos pequenos 

produtores no campo. 

As novas formas de trabalho e de produção devem ser entendidas como estratégias de 

produção e reprodução, representando muitas vezes uma sobrevivência do já decadente 

sistema agrícola. 

Assim, em vez de se dedicarem exclusivamente à produção agrícola, essas unidades 

familiares pluriativas têm passado a produzir artesanato, doces, erva-mate, turismo 

rural, entre outros. As atividades são variadas, dependendo do contexto em que as 

famílias se inserem. (SCHNEIDER, 1999). 

Devido às intensas dificuldades econômicas que os produtores encontram para se 

manterem em suas propriedades, estes, aderem cada vez mais a implantação das múltiplas 

atividades. 

O que antes eram atividades complementares e temporárias exercidas em períodos de 

pouca demanda de força de trabalho na unidade produtiva dos colonos, assume, 

agora, um caráter estável e decisivo à manutenção da família e da propriedade 

(SHNEIDER, 1999). 

A mecanização e a tecnologia levaram até o campo uma nova paisagem, proporcionando 

uma diferenciação nas formas economicamente ativas, diferenciando e marcando o espaço 

rural. 

Para que os pequenos produtores consigam se manter nesse novo contexto, sem ter que 

abandonar o meio rural, por falta de recursos e renda, muitas modificações tem sido 

realizadas, como a implantação de novas atividades agrícolas e não agrícolas em suas 

propriedades, como forma de completar a renda principal ou até mesmo como única fonte 

financeira. 
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Isso ocorre devido a atual crise agrícola que se traduz basicamente na queda dos preços 

das principais commodities, como suco de laranja, café e grãos, e do valor dos imóveis 

rurais, que impôs limites à expansão das tradicionais atividades agropecuárias. 

Nesse contexto, ganham importância às novas “atividades rurais” altamente intensivas 

e de pequena escala proporcionando novas oportunidades para o conjunto de 

pequenos produtores. (GRAZIANO, 1999). 

O mercado fica cada vez mais competitivo devido à implantação de novas tecnologias e da 

mecanização no meio rural, e dificilmente os pequenos produtores conseguem acompanhar 

tal evolução, acabando por serem excluídos do processo produtivo. 

Além disso, houve uma abrupta abertura comercial, que trouxe sérios problemas para 

a agricultura nacional, na maioria das vezes impossibilitando de competir com produtos 

internacionais subsidiados em seus países. (GRAZIANO, 1999). 

E com novas atividades implantadas nas propriedades, além da atividade principal, foi 

proporcionado ao campo reformular e adotar novas funções, como a piscicultura, floricultura, 

fruticultura de mesa, criação de pequenos animais dentre outras. 

A intensidade da queda no nível global do emprego agrícola e a dificuldade cada vez maior 

de reabsorção dos trabalhadores no meio rural, em função da mecanização, tem forte 

relação com o grau de diversidade da produção agropecuária. 

Várias dessas atividades, antes pouco valorizadas, estão ocupando um papel de destaque e 

passando a integrar uma verdadeira cadeia de produção. 

O importante é que a pluriatividade cria e recria novos espaços de produção e muitas 

vezes revigora regiões e/ou atividades tradicionais que se mostram decadentes. 

(GRAZIANO, 1999). 

O processo de implantação da pluriatividade no campo se torna importante, também, no 

sentido em que possibilita a um contingente de pessoas desempregadas uma ocupação 

remunerada e até mesmo diminui a quantidade de inativos e o aumento de pessoas que 

possuem renda no meio rural. Tornando se assim, um processo dinâmico e remodelar dos 

modos de produção da propriedade e da população rural. 

A pluriatividade é uma etapa da diferenciação social e econômica das famílias 

agrícolas, que já não conseguem se reproduzir nos espaços agrícolas do novo mundo 

rural. (GRAZIANO, 1999).  

Essa mesma situação tem sido encontrada em Indianópolis, onde os produtores rurais tem 

buscado na diversificação de atividades em suas próprias propriedades uma alternativa e 
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uma estratégia de aumentar suas rendas e até mesmo em várias situações como sendo 

uma maneira nova de permanecer no campo, sem ter que abandoná-lo e migrar para a 

cidade para sobreviver. 

CARACTERIZAÇÃO DE ARAGUARI 

A área total do município é de 2.732,49 km² (IBGE 2000), representando aproximadamente 

0,5% da área total de Minas Gerais. O Município de Araguari é constituído pelo Distrito Sede 

e mais os distritos de Amanhece, Contenda e Santo Antônio, Florestina, e Piracaíba; possui 

também os povoados de Alto São João, Ararapira, Barracão, Campo Redondo, Engenheiro 

Bethout, Estivas, Porto Barreiro e Stevenson. Sendo a área do perímetro urbano de 73,64 

Km2. 

O município está inserido dentro do segundo maior bioma brasileiro, o Cerrado. Que 

tem como característica árvores de raízes profundas, retorcidas, de casca grossa e de 

pequeno porte, bem como variada vegetação arbustiva. 

No município são poucas as áreas remanescentes da formação vegetal natural; em 

razão do desmatamento para a formação de pastagens e posteriormente para o plantio de 

culturas permanentes como o café, que abriu caminho para a expansão de novas lavouras, 

como por exemplo, as lavouras de soja, que desde então vem sofrendo rápida expansão no 

município e região. 

A ocupação dos solos do Cerrado teve um ímpeto maior com o domínio de novas 

técnicas de cultivo, como a retirada da acidez do solo por meio da calagem – adição de 

calcário para correção do pH do solo, e ainda o desenvolvimento e investimento na 

agricultura irrigada, que é uma das mais avançadas do país. Além dos avanços 

tecnológicos, o relevo contribui para o desenvolvimento mecanizado da agricultura. Os topos 

de chapada são propensos à mecanização, possuindo baixos índices de declividade, 

proporcionando o uso intensivo de pivôs centrais e outros instrumentos voltados para o 

agronegócio. Por estas razões, e às políticas instituídas para a região dos Cerrados, fizeram 

com que o mesmo se transformasse no grande “o celeiro brasileiro” de grãos voltados para 

a exportação. 

O uso dos solos do Cerrado promoveu um significativo aumento na produção 

nacional de produtos agrícolas, porém como conseqüência houve uma intensa devastação 

do bioma, fazendo com que a vegetação natural se restrinja a pequenas manchas isoladas e 

em locais onde a mecanização é dificultada pela declividade acentuada do relevo. 

Apesar da “conscientização” ambiental cada dia crescente, apenas algumas 

propriedades particulares preservam a vegetação natural. Muitas não conservam ao menos 

a percentagem estipulada por lei (20%) da área total. Em alguns casos o ministério público 
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tem permitido a transferência de área a ser conservada para outras áreas que também 

recebem a transferências de outras propriedades denominadas – consórcios. 

Fitofisionomicamente o município de Araguari é caracterizado por 05 formações: 

Cerrado, Campo Cerrado, Campo Úmido, Matas e Uso Antrópico, segundo o Mapa de 

Cobertura Vegetal Natural idealizado por ROSA, 1992. 

O município está inserido na Bacia Sedimentar do Paranaíba, que faz parte de uma 

das maiores bacias hidrográficas do mundo – complexo da Bacia Platina, que em sua 

extensão brasileira (Bacia do Paraná) concentra as principais usinas hidrelétricas nacionais, 

responsáveis pelo abastecimento energético da região Centro-Sul. 

A importância da bacia para o uso energético é visto as inúmeras usinas construídas 

na bacia do Paranaíba, entre elas Usina de Emborcação, no Município de Araguari, Usina 

de Itumbiara, São Simão, Miranda e Nova Ponte. Objetivando-se potencializar ainda mais a 

região, serão construídas duas outras usinas na bacia: Capim Branco I e Capim Branco II, 

localizadas no Rio Araguari, entre os municípios de Araguari, Uberlândia e Indianópolis. 

O Rio Paranaíba realiza a função de fronteira natural entre Araguari e os municípios 

do Estado de Goiás. Devido a sua importância e aos constantes ataques à sua saúde foi 

fundada em Araguari o Comitê da Bacia do Paranaíba, que tem como objetivo, estabelecer 

prioridades e políticas de preservação e manutenção de suas águas, bem como sua fauna e 

flora. 

Como contribuintes da Bacia do Paranaíba, temos outros importantes rios que 

cortam o município. O rio Araguari é o mais conhecido deles, este também serve como uma 

fronteira natural entre os municípios de Araguari e Uberlândia. Além de sua beleza cênica 

este rio apresenta um notável potencial hidrelétrico (Usina de Miranda, Nova Ponte, Capim 

Branco I, II). Somando-se ao seu potencial hidráulico, pode ser uma alternativa no 

abastecimento de água potável para as populações de seu entorno. 

A construção de usinas hidrelétricas localizadas nos rios Paranaíba e Araguari, 

criaram imenso lagos artificiais que permitem diversos usos, tais como turismo, esporte, 

irrigação, e outros. 

Dentro de uma escala micro-regional, a bacia que possui maior importância a nível 

municipal é a sub-bacia do Rio Jordão, porém é a que mais sofre impactos ambientais. Todo 

esgotamento sanitário do município é lançado no Rio Jordão através do Córrego Brejo 

Alegre, que corta o perímetro urbano e recebe todo esgoto doméstico e industrial do 

município. 
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O Córrego Brejo Alegre vem sofrendo uma intensa agressão, que teve como início o 

próprio surgimento da cidade às suas margens, mas que tem se intensificado ou agravado 

com o aumento populacional e ao elevado número de empresas que lançam seus dejetos 

no canal fluvial sem os devidos tratamentos. 

Não menos importantes são as demais sub-bacias urbanas, como as Araras, 

Desamparo, Lagoa Seca e dos Verdes. 

Destacam-se também o Ribeirão Piçarrão, Córrego Mata Boi, Córrego Francelina e o 

Córrego Grande. 

Em síntese, podemos dizer que Araguari está numa condição privilegiada em se 

tratando de recursos hídricos ou redes hidrográficas. No entanto, é preciso ressaltar que na 

maioria deles há problemas de ordem ambiental ameaçando assim continuidade dos 

mesmos para as gerações futuras. Grande maioria encontram-se fragilizados pelo não 

cumprimento da área de manutenção das matas ciliares, contaminação das águas por 

agrotóxico devido a proximidade das lavouras e ainda o uso intensivo das águas fluviais e 

subterrâneas para a irrigação, que feita sem controle poderá acarretar sérios problemas de 

abastecimento de água para as populações urbanas e rurais no futuro. 

O Município de Araguari está situado sobre a borda da Bacia Sedimentar do Paraná 

e apresenta-se geologicamente por rochas de Idade arqueana pertencentes ao Complexo 

Goiano, do Proterozóico inferior que constituem o grupo Araxá, de idade Jurássico 

Superior/Cretáceo Inferior, referidas à Formação Serra Geral (Grupo São Bento) com 

basaltos e diques de diabásio; do Cretáceo Médio ao Superior pertencentes à formação 

Marília (Grupo Bauru); Coberturas Detrito-Lateríticas Tércio – Quartenárias e Aluviões 

Recentes. 

.  

O solo da região é de origem basáltica, entretanto, conforme a sua localização, em 

topografia mais plana e acidentada, apresenta tipos de solos diferentes, conseqüentemente, 

de fertilidade variável. 

No que tange o relevo Araguari se localiza em topo de chapada, com altitude média 

de 950 metros. O relevo, de forma geral, apresenta-se pouco acidentado, com 

características do Planalto Central, ou seja, constituído por chapadões planos ou ondulados, 

sulcados por vales fluviais relativamente profundos. As proximidades dos vales dos rios 

Paranaíba e Araguari, o modelado apresenta-se mais movimentado, com algumas serras e 

morros, destacando-se o Morro da Mesa, Serra da Piracaíba, Serra da Bocaina, Serra da 

Saudade e Serra do Pau-Furado. 
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Em 2000, a taxa de urbanização do município era de 90,9%, com um crescimento 

geométrico anual da população de 1,24%. A densidade demográfica nesse mesmo ano de 

37,9 habitantes por km2. O índice de masculinidade de Araguari é de 99,1 (50.766 homens/ 

51.208 mulheres). 

O número de eleitores segundo o censo demográfico de 2000 do IBGE, de 71.911. 

A pirâmide etária municipal da população está em transição, caminhando para um 

envelhecimento contínuo da população, fruto de uma maior expectativa de vida, (que 

segundo o Relatório das Nações Unidas Para Desenvolvimento – PNUD 2003 é de 73,9 

anos – que é superior á média nacional: 67,7 anos) - e da redução da taxa de natalidade. 

Os setores secundário e terciário em Araguari apresentam importância significativa 

na economia municipal, ainda que as atividades agropecuárias se sobressaiam. 

Os ramos do setor secundário de maior expressão são as agroindústrias, indústrias 

de vestuário/calçado e metarlúgica, respectivamente. 

Tamanho das empresas industriais  

Total Tamanho 

Valor 

Absoluto 

Valor 

Percentual (%) 

Micro 366 90,6 

Pequena 32 7,9 

Média  6 1,5 

Grande 0 0,0 

Total 403 100,00 

 Fonte: SEBRAE-MG. Cadastro Empresarial. Araguari, agosto de 1998. 
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As indústrias aqui instaladas caracterizam-se em sua maioria por micro e pequenas 

empresa, não sendo registrada a presença de grandes indústrias no município. 

Sendo as maiores contribuintes, empresas ligadas ao setor alimentício.(Tabela X) 

Relação dos 10 maiores contribuintes do município 

1. Kraft Foods Brasil S/A 

2. Braspet – Indústria e Comércio 

de Embalagens 

3. Expresso Araguari Ltda. 

4. Pomar S/A Industrial e 

Comercial 

5. Goiasminas Indústria de 

Laticínios Ltda. 

6. Mitsui Alimentos Ltda. 

7. Nova Monte Carmelo AS 

Reflorestamento 

8. Dafruta Indústria e Comércio 

S/A 

9. Tripan Ltda. 

10.Pomar S/A Industrial e 

Comercial 

Fonte: Secretaria do Estado da Fazenda de Minas Gerais 

Diretoria de Informações Econômico Fiscais – DIEF/SER 
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No que diz respeito à agropecuária em 1996 predominavam numericamente as 

propriedades de pequeno porte, com menos de 200 ha. (81,7% dos estabelecimentos 

situavam-se nessa faixa), ao mesmo tempo em que a maior parte das terras utilizadas no 

setor primário pertencia aos médios e grandes proprietários. 

Estrutura fundiária (%) 

Araguari 

1970/80/85/96 

 

 Total Tamanho dos estabelecimentos 

nos stab. Área Até 10 ha 10 a 50 ha 50 a 200 ha 200 a 1 000 

ha 

1 000 e + ha 

N.º) há) stab rea stab. rea stab rea stab rea stab rea 

970 

5

01 

 2 51 

893  ,2 ,2 8,2 ,1 5,2 7,9 9,4 4,1 ,0 2,7 

980 

1

 893 

2

34 404 3,4 ,0 6,4 ,3 3,6 8,6 5,4 7,0 ,2 7,1 

985 

1

 648 

 2 15 

381 1,3 ,5 4,0 ,9 6,9 9,4 6,5 5,9 ,3 6,3 

996 

1

 474 

1

82 897 3,0 ,6 3,4 ,8 5,3 8,9 7,6 4,6 ,7 ,1 

Fonte: IBGE. Censos Agropecuários. 1970, 1980, 1985 e 1996. 

As entidades mais representativas no setor de agronegócios são: ACA - Associação 

dos Cafeicultores de Araguari, a CATRIM - Cooperativa dos Cafeicultores do Triângulo 

Mineiro e a COOCACER - Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado, unidade de Araguari. 
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A atividade pecuária é tradicional em todo o Triângulo Mineiro, inclusive em Araguari, 

onde desde o final do século XIX já se realizava a importação de matrizes, especialmente da 

Índia. 

Entretanto, o rebanho bovino vem sendo reduzido nas últimas décadas, apontando 

para a desaceleração da atividade na localidade. 

Atualmente, encontram-se instalados no município três frigoríficos, sendo dois de 

abate de bovinos (Santa Lúcia e Mataboi) e um de eqüinos (Pomar). Os três frigoríficos têm 

grande parte de sua produção destinada ao mercado externo, visto que em Araguari 

predomina a criação de gado de corte intensivo. 

A agricultura do Triângulo e Alto Paranaíba está entre as mais dinâmicas e 

modernas do Estado. Os programas implantados a partir de 1970 (PADAP, POLOCENTRO, 

PRODECER), visando à ocupação dos cerrados, expandiram a fronteira agrícola da região e 

permitiram incorporar efetivamente o cerrado ao moderno processo produtivo. 

As terras, a topografia e o clima são considerados adequados para o 

desenvolvimento de culturas com práticas modernas. As inovações que ocorreram na 

agricultura estão diretamente ligadas às tecnologias preconizadas para exploração dos tipos 

ocorrentes de solo, compreendendo utilização de corretivos, fertilizantes e sementes 

selecionadas, prática da irrigação e introdução da mecanização. 

Produção agrícola, segundo os principais produtos (t) 

Araguari 

1970/80/85/96 

nos Arroz 
Banana 

(1) 

Batata 

inglesa 
Café 

Cana-de-

açúcar 
Feijão 

Laranja 

(2) 
Mandioca Milho Tomate 

970 .339 125 196 7 1.142 390 5.235 2.430 9.46

8 

1.502 

1980 4.550 126 33 11.812 1.668 808 9.587 1.314 961 10.430 

1985 3.399 48 4 19.809 814 223 5.133 740 .922 7.212 
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1996 160 58  - 32.429 2.417  42 43.714 630 23.8

41 

33.470 

Fonte: IBGE. Censos Agropecuários. 1970, 1980, 1985 e 1996. 

Obs.: (1) = Em cachos. (2) = Em mil frutos. 

Em Araguari as culturas mais importantes em termos de área ocupada, são: café, 

soja, milho, pastagens e tomate, respectivamente, comerciais, em menor escala pelas feiras 

livres no Município. 

A tendência desse setor é cada vez mais a modernização, com a adoção de práticas 

mais adequadas em todas as etapas do processo produtivo, a utilização mais intensa de 

novas tecnologias e a preocupação constante com a qualidade e a redução dos custos. 

Realça-se que a crescente mecanização do campo promove uma significativa 

diminuição no custo com mão-de-obra, que acaba acarretando um problema social presente 

desde a Revolução Industrial: a substituição do trabalho humano pelo da máquina. Por 

exemplo, na colheita do café, que absorvia grande quantidade de mão-de-obra tem 

diminuído drasticamente o número de trabalhadores com a implantação de colheitadeiras 

que fazem o trabalho de aproximadamente 150 trabalhadores. 

A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES NO MEIO DE ARAGUARI-MG. 

Antes de implantar a diversidade de atividades em suas propriedades os produtores 

se dedicavam em sua maioria à monocultura e principalmente a pecuária para corte. 

Depois da implantação geralmente a partir do ano de 1999, os proprietários, como 

uma alternativa para aumentar a renda da família, implantaram a pluriatividade, sendo que 

está foi uma estratégia de sobrevivência e permanência no campo. 

As atividades mais comuns e que mais tem sido implantadas no meio rural em 

Araguari são a de gado (em especial para leite), hortaliça, arroz, feijão, maracujá, milho, 

mandioca, alho, granjas de aves como peru e frango, como também de suínos, também tem 

crescido muito o investimento por pequenos produtores e cafeicultores no cultivo do 

cogumelo do sol. 

Muitas dessas atividades tem sido implantadas e implementadas ao mesmo tempo 

nas propriedades. 

Também têm sido implantadas atividades não agrícola por muitos proprietários como 

a produção de doces aproveitando as frutas da propriedade, queijos, que tem aumentado, a 
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piscicultura, a preservação ambiental como forma de turismo, principalmente nas 

propriedades rurais araguarinas que possuem belíssimas cachoeiras, e o investimento e 

aumento em trabalhos artesanatos nas propriedades que são comercializados em feiras 

promovidas pela prefeitura da cidade, ou na própria associação de artesãos do Município. 

Tem também crescido constantemente a produção de frutas, além das comercializadas com 

a Indústria de sucos Maguary localizada na cidade. 

  Assim, a pluriatividade é a combinação permanente de atividades agrícolas e não-

agrícolas em uma mesma família. Tanto pode ser um recurso para sobrevivência, como uma 

estratégia individual de seus membros. 

Essa diversificação de atividades na Zona Rural de Araguari tem contado com o 

apoio da cidade de Araguari, principalmente da Prefeitura que tem emprestado maquinário 

para o preparo da terra e para a manutenção das estradas, pois, são pequenos produtores, 

que não possuem condições de implantar por conta própria a mecanização, então, conta 

com a esse empréstimo. A prefeitura entende a participação desses produtores na 

economia do município, e procura ajuda-los. A prefeitura tem também contribuído com a 

secretaria de Cultura com as artesãs que estão investindo em sua produção. 

Verifica-se também cada vez mais o investimento também por parte de propriedades 

de grandes propriedades de café e tomate em atividades complementares a renda 

principalmente em épocas de crises nessas culturas, como forma de complementar a renda 

esses produtores tem investido principalmente em granjas de peru e no cultivo do cogumelo 

do sol. Essas novas implantações tem animado esses produtores a investir crescentemente 

neste novo mercado. 

A renda principal das propriedades são a diversificação das atividades agrícolas, 

sendo que as atividades não agrícolas tem sido utilizadas como complemento da renda e 

aproveitamento dos produtos e estrutura provindos das propriedades, porém, essas 

atividades não agrícolas tem crescido e está cada vez mais sendo utilizadas pelas famílias 

da zona rural, pois as famílias pluriativas buscam em atividades não-agrícolas a 

complementação de renda nas áreas mais diversas. 

Segundo depoimentos dos próprios proprietários, a diversificação das atividades em 

suas propriedades tem melhorado muito a renda das famílias, tem possibilitado a 

manutenção destas mesmas propriedades, e conseqüente permanência no campo, pois, de 

uma forma ou de outra, sendo com as atividades agrícolas ou não agrícolas tem se renda o 

ano todo, situação essa que não era encontrada quando era adotada somente um tipo de 

atividade pelos produtores. Além do mais tem dado ocupação remunerada para todos os 

membros da família e empregado mão de obra da cidade nas atividades, aumentando a 

renda de todo o município. Novas formas de trabalho estão sendo implementadas. 
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Antigamente as pequenas propriedades não possuíam empregados fixos, pois o trabalho 

era exclusivamente familiar, apenas quando necessário contratavam mão-de-obra externa, 

por exemplo, na época da colheita. Hoje, verificamos que há um grande número de 

empregados trabalhando nessas propriedades. O trabalho não mais é exclusivamente 

familiar. 

Enfim, as novas formas de uso e exploração do trabalho nas atividades rurais, 

ultrapassam as fronteiras do agrário e também são intensificadas em Araguari com a 

ampliação dos horizontes da pluriatividade e das práticas da agricultura. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A principal conclusão tirada dos dados analisados da Zona Rural de Araguari, é que 

as atividades agrícolas constituem ainda a mais significativa forma de ocupação das famílias 

residentes no meio rural, e as não agrícolas constituem também uma forma importante de 

complementar à renda dos produtores, tratando-se de uma questão de sobrevivência. 

E essa pluriatividade de atividades, tanto agrícolas como não agrícolas, tem mudado 

a paisagem do Município, tornando a economia rural mais dinâmica e diversificada, criando 

alternativas de sobrevivência, para que o homem do campo permaneça no meio rural, sem 

ter que migrar para a cidade e viver na periferia sem emprego e fazer parte saturação dos 

centros urbanos. 

A pluriatividade tem se mostrado de extrema importância, pois, possibilita a 

manutenção das propriedades rurais, além do mais tem levado aos produtores a 

proporcionarem empregos para a população rural, mas também uma alternativa de emprego 

para a própria população urbana, mostrando a importância da agricultura e das 

propriedades rurais para a economia do país. 

Hoje o meio rural passa a ser pensado para além da estrutura tradicional, sendo 

ampliando com múltiplas atividades, servindo como enfrentamento à pobreza, e garantindo 

a subsistência da família. 

O recurso a pluriatividade na área rural vem gerando um sistema de valores próprios 

que nem corresponde à área urbana nem à área rural. Esses “novos valores” passam a 

desenvolver uma nova concepção de alternativas de trabalho e de vida. Os valores como a 

terra, a reprodução social, a transmissão da propriedade, a casa, o consumo, entre outros, 

passam a assumir novos significados direcionando para novos projetos de vida. 

Os produtores de Indianópolis, mas como também, de diversas partes do país tem 

encontrado forma de reprodução que ocupem a família de forma a garantir o sustento da 

propriedade rural. 
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A terra e o seu valor produtivo passam a ser relacionados com os incentivos e 

recursos de que os agricultores dispõem para o empreendimento. Os agricultores pluriativos 

não almejam aumentar suas propriedades, mas sim, terem melhores condições e incentivos 

para poderem produzir e sobreviver na que já. 

E em Araguari a pluriatividade não decorrente de circunstâncias diferentes, de outras 

áreas, elas decorre da necessidade e da criatividade dos produtores, que buscam novas 

alternativas atreladas a diversificação de atividades, agrícolas e não agrícolas para 

continuarem a produzir e se reproduzir frente a evolução do capitalismo no campo,de forma 

a garantir a sua sobrevivência e de suas famílias,garantindo com isso muitas vezes, a 

manutenção econômica dos próprios municípios, que possuem, como Indianópolis a base 

econômica agropecuária, mas, que pouco incentivo recebem das políticas públicas do 

governo Federal. 

Infelizmente, as diferenças entre meio rural e urbano, no que diz respeito ao acesso 

a alguns bens e serviços fundamentais, são ainda muito grande no Brasil. Não se trata das 

condições para o chamado “acesso a modernidade”, como o telefone por exemplo, estamos 

falando de carências básicas como não dispor de água potável (mais da metade dos 

domicílios rurais brasileiros não tem filtro de água!) e ser analfabeto (quase um teço das 

pessoas com 10 anos ou mais residentes na Zona Rural!). Ou seja, podemos dizer que a 

grande maioria dos pobres residentes nas zonas rurais brasileiras, ainda não tem acesso 

aos bens públicos fundamentais como energia elétrica, saúde, educação, e até mesmo água 

potável. E não existem no país programas específicos para o meio rural destinado a estreitar 

essa lacuna com os residentes urbanos no que diz respeito ao acesso aos bens básicos. 

(GRAZIANO, 1999) 

Felizmente os agricultores tem encontrando maneiras de sobreviverem, mesmo sem 

o devido apoio, buscando a pluriatividade, como em Indianópolis, diversificando sua 

produção, com atividades agrícolas e não agrícolas, aumentando sua renda e com isso a 

produção e a renda do país. 

A contribuição deste trabalho se justifica, no sentido de chamar a atenção para as 

mudanças que vem ocorrendo no campo brasileiro, bem como as razões e as 

conseqüências dessas mudanças, especificamente à diversificação de atividades pelos 

produtores que as implantam e implementam, como estratégia de permanência no mesmo. 
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