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Resumo 
O espaço rural brasileiro passa por significativas transformações, as quais demandam a 
superação da visão setorial de desenvolvimento agrícola por uma visão territorial do 
desenvolvimento. Este olhar também se aplica para a região Oeste de Santa Catarina que é um 
dos principais redutos da agricultura familiar no país e que vem vivenciando significativas 
transformações. Em especial destaca-se o incremento da pluriatividade e sua relação peculiar 
com a integração agroindustrial. Diante disso, este artigo se propõe a iniciar uma discussão na 
tentativa de compreender os motivos que levam os agricultores familiares do Oeste catarinense 
integrados às cadeias agroindustriais, a adotarem também a pluriatividade como estratégia de 
reprodução social. Assim como, aponta para a relevância de incorporação da noção de 
resiliência regional nesta discussão. 
 
Palavras chaves: Agricultura Familiar. Integração Agroindustrial. Pluriatividade. Resiliência 
Regional. 
 

Introdução 

O espaço rural brasileiro vem passando por significativas transformações, as quais são 

objetos de estudos de diferentes trabalhos (GRAZIANO DA SILVA, 2002; 

SCHNEIDER, 2003; RANGEL, 2005; CAZELLA, et al., 2009 e VIEIRA, et al., 2010). 

Para melhor compreensão destas mudanças precisamos, necessariamente, estudar o 

processo histórico de sua constituição enquanto espaço de produção e reprodução social. 

O rural, além de espaço produtivo, é lugar de vida, de diversidade, de interação social, 

condição muitas vezes colocada em segundo plano quando da sua análise. Afinal, a 

agricultura brasileira passa por um momento especial. Seu vulto atingiu, em 2009, o 

valor de R$121,6 bilhões com um produto interno bruto (PIB) do agronegócio de R$ 

758,1 bilhões, ou seja, 16% do PIB brasileiro (ALVES e ROCHA, 2010). Caminhamos 

a passos largos para nos tornarmos o país mais importante no que se refere à produção 

de alimentos.  
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Em contra partida, embora o Brasil esteja passando por um momento de grande sucesso 

econômico em função da geração de divisas pelo agronegócio, no meio rural, 

especialmente no que se refere à agricultura familiar, os impactos do processo de 

modernização desencadeados a partir da segunda metade do século passado foram 

profundos. Em boa parte das regiões brasileiras, o crescimento da produção e a 

modernização da base técnica se deram em paralelo ao aumento da exclusão 

socioeconômica e da degradação ambiental. Como observam Teixeira e Lages (1997), o 

espaço rural não é mais o mesmo, as paisagens e as populações rurais se transformaram 

profundamente. O meio rural torna-se cada dia mais diverso e multifuncional. Por isso, 

a imagem do rural centrado no agrícola, em função do peso da agricultura, não mais se 

aplica nos dias de hoje para a maior parte do território brasileiro.  

Esta nova realidade do espaço rural tem contribuído para alimentar o debate acadêmico 

em torno de diversos temas que procuram dar visibilidade à importância da agricultura 

familiar e seu papel na produção de alimentos e matéria-prima, na geração de emprego e 

na proteção ambiental. Neste sentido, Schneider (2010) afirma que o olhar para o rural 

contemporâneo requer primeiramente que se atente para sua diversidade. Para estes 

autores, esta palavra não pode ser esquecida ao se analisar o rural, seja qual for à 

dimensão. A visão simplista do rural como agrícola vai ficando totalmente superada, 

pelo menos como campo de análise, já que novas funções vão sendo consolidadas e 

incorporadas nas estratégias de reprodução social de muitas das famílias que habitam 

esse espaço. Exemplo disso são as atividades não agrícolas e a pluriatividade, as quais 

se mostram cada vez mais importantes para a permanência das famílias rurais no campo. 

Tanto que, as atividades não agrícolas exercidas pelas famílias rurais passam a ser 

importante objeto de análise de muitos pesquisadores (MATTEI, 1999; SCHNEIDER, 

1999, 2003b, 2005; SILVA, 2001; entre outros). 

Os processos desencadeados no espaço rural até então descrito também se aplica à 

região Oeste de Santa Catarina. Pesquisadores como Abramovay et al. (1998), Mello 

(2006), Renk (2000) e Silvestro et al. (2001) têm observado, em pesquisas realizadas 

nesta região, que a agricultura familiar vem passando por transformações sociais e 

econômicas que a conduzem a uma situação de crise que se refletem na saída do campo, 

sobretudo, dos mais jovens. Os resultados mais visíveis dessas transformações se 

materializam no empobrecimento da população rural, no despovoamento de muitas 

localidades, no envelhecimento da população e, consequentemente, nos problemas de 

sucessão da propriedade familiar. Ainda, segundo esses autores estas transformações 
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estão diretamente ligadas à trajetória socioeconômica do Oeste catarinense, a qual 

revela uma forte relação entre a agricultura familiar e as cadeias agroalimentares, em 

especial a de suínos e aves.  

Neste sentido, Schneider (2010) aponta para três estratégias principais adotadas pelos 

agricultores familiares na busca da sua reprodução social. A primeira remete a estratégia 

de “migração”, que se apresenta aos pequenos proprietários e populações rurais com 

limitado e precário acesso à terra e a meios de produção, as quais buscam na saída para 

os espaços urbanos o caminho para a reprodução social. A segunda estratégia tem como 

base a “diversificação agrícola e não-agrícola” das atividades e ocupações dos 

agricultores. Esta estratégia representa uma possibilidade de construção de uma forma 

de desenvolvimento rural inteiramente diferenciada, que promove a diversificação e a 

ampliação das oportunidades de produção e trabalho, a redução da dependência e da 

vulnerabilidade, o aumento da qualidade de vida, a criação das bases da segurança 

alimentar e o aumento da competitividade intersetorial dos agricultores e de suas 

atividades. Por fim, Schneider aponta como terceira estratégia de reprodução social dos 

agricultores a “integração agroindustrial”. Esta estratégia tem como base a integração 

dos agricultores ao modelo agroindustrial e produtivista, que preconiza o 

desenvolvimento mediante a elevação da produtividade dos fatores de produção e, por 

este mecanismo, o acesso à renda e condições de reprodução social no campo.  

Contudo, ao analisarmos estratégias de reprodução social adotadas na região Oeste de 

Santa Catarina a partir da teoria proposta Schneider (2010), nos deparamos com uma 

situação conflitante. Este conflito é evidenciado na medida em que esta teoria não se 

aplica integralmente para a realidade da agricultura familiar neste território. Isto é 

decorrente do fato de se perceber que aparentemente existe uma estratégia “híbrida” 

entre a diversificação agrícola e não-agrícola e a integração agroindustrial. Afinal, 

muitos agricultores familiares integrados a cadeia agroindustrial da região, também se 

valem da diversificação agrícola e não-agrícola, em especial a pluriatividade, como 

estratégia de reprodução social.  

Diante disso, este artigo se propõe a iniciar uma discussão na tentativa de entender os 

motivos que levam os agricultores familiares do Oeste Catarinense integrados às cadeias 

produtivas agroalimentares a adotarem também a pluriatividade como estratégia de 

reprodução social. Para tanto, este trabalho está centrado em dados secundários e 

revisão bibliográfica, sendo dividido em quatro partes: inicialmente, discute-se a 

incorporação do olhar territorial no espaço rural; na sequência, desenvolve-se uma breve 
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discussão sobre a agricultura familiar e a pluriatividade; em seguida, aprofunda-se esta 

discussão para o Oeste catarinense e; por fim, procura-se alertar para relevância de 

incorporar no debate teórico o conceito de resiliência na tentativa de corroborar com a 

compreensão dos processos de transformação e adaptação vivenciados pelos 

agricultores familiares no Oeste catarinense. Vale ressaltar que este estudo está apenas 

em suas etapas iniciais e que o mesmo é parte integrante de um projeto de doutoramento 

no Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Santa 

Catarina.  

 

O Olhar Territorial no Espaço Rural 

 

A abordagem territorial, associada ao desenvolvimento econômico, vem sendo 

valorizada no Brasil desde a década de 1990, tanto pela literatura como pelas políticas 

públicas. Para Corrêa (2008), esse enfoque vem sendo utilizado na tentativa de explicar 

as dinâmicas socioeconômicas dos territórios rurais. Neste sentido, pesquisadores de 

diversas tradições disciplinares têm sido desafiados para o desenvolvimento de 

instrumentos teóricos e metodológicos mais adequados para o entendimento dos 

processos ligados às mudanças ocorridas nos espaços rurais. Para Mior (2005) o grande 

desafio dos pesquisadores, preocupados com estas transformações, está na análise do 

processo de mudança do espaço rural a partir de uma perspectiva territorial do 

desenvolvimento, procurando sair de uma visão setorial de desenvolvimento agrícola. 

Para Jean (2010), as noções de território e de desenvolvimento territorial se propagaram 

tanto no discurso social como no discurso científico, principalmente por serem mais 

abrangentes que a noção de região. Esse mesmo autor ainda afirma que este conceito 

rompe com uma tradição mais antiga de estudos sobre o desenvolvimento regional e não 

dispõe ainda de teorias estabilizadas. O que se propõe é algo mais do que apenas uma 

outra maneira de tornar inteligíveis as realidades do desenvolvimento regional e local 

em diferentes escalas. Trata-se de uma mudança paradigmática. Com esta visão, as 

ciências sociais assumem uma perspectiva multidisciplinar e interdisciplinar, adquirem 

novos instrumentos visando reconhecer a importância do território, não só como uma 

realidade biofísica tangível, mas também como uma construção social. Neste processo, 

a construção social dos territórios interessa mais particularmente à sociologia e à 

história, ao passo que as dinâmicas econômicas espacializadas interessam às ciências 
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econômicas, ao mesmo tempo em que as realidades ambientais destes territórios 

mobilizam a geografia e as ciências naturais (JEAN, 2010). 

Para Corrêa (2008), a incorporação das teorias do desenvolvimento territorial tem 

contribuído para reforçar os questionamentos sobre a viabilidade do modelo de 

desenvolvimento da agricultura adotado no Brasil após a revolução verde, ao mesmo 

tempo em que promove uma maior valorização da agricultura familiar. Este autor 

afirma que “com um caráter inovador, vem ocorrendo nos últimos tempos o 

desenvolvimento de políticas de revalorização da agricultura familiar e do mundo rural, 

priorizando o contexto territorial em detrimento do setorial”.  

De acordo com Cazella, et al., (2009), a justificativa governamental para implementar a 

proposta de desenvolvimento rural é a de que “o rural não pode mais ser confundido 

com o agrícola e a perspectiva setorial deve ser substituída pela perspectiva territorial, 

tendo como elemento central as potencialidades específicas de cada local”. Neste 

contexto, a agricultura familiar apresenta-se como elemento chave para o 

desenvolvimento territorial. 

 

A agricultura familiar e a pluriatividade 

 

O conceito de Agricultura Familiar é relativamente novo no Brasil. Afinal, começou a 

ser usado e difundido no início dos anos 1990 para designar uma unidade de produção 

agrícola gerida e com mão-de-obra familiar. Tanto que Navarro (2010) lembra que 

Agricultura Familiar, como expressão da agenda nacional, adentrou o cenário político 

apenas na primeira metade dos anos 1990. Até então, este agrupamento de 

estabelecimentos de menor escala vinha sendo designado sob diferentes expressões, 

como minifundiários, pequenos produtores, agricultores de subsistência ou, como era 

corriqueiro na década de 1970, agricultores de baixa renda.  

A consolidação da expressão agricultura familiar no cenário político e social do Brasil 

ocorre em 1996 com o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – 

PRONAF, que foi criado com a finalidade de promover crédito agrícola e dar apoio 

institucional para os agricultores familiares. Contudo, Schneider (2003a) lembra que 

antes da ação política do governo, que resultou na criação do PRONAF, houve também 

a participação dos movimentos sociais do campo, capitaneados pelo sindicalismo rural 

ligado à Contag (Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura), no 

fortalecimento da expressão “Agricultura Familiar”. Isso ocorreu devido aos desafios 
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que o sindicalismo rural enfrentava na década de 90, tais como: impactos da abertura 

comercial, falta de crédito agrícola e queda dos preços dos principais produtos agrícolas 

de exportação. Portanto, a incorporação e a afirmação da noção de agricultura familiar 

mostrou-se capaz de oferecer guarida a um conjunto de categorias sociais, como, por 

exemplo, assentados, arrendatários, parceiros, integrados à agroindústrias, entre outros, 

que não mais podiam ser confortavelmente identificados com as noções de pequenos 

produtores ou, simplesmente, de trabalhadores rurais (SCHNEIDER, 2003a). 

Embora as ações anteriormente descritas tenham contribuído para o reconhecimento e 

fortalecimento dos agora denominados agricultores familiares, estas não foram 

suficientes para resolver os problemas do espaço rural, e garantir a reprodução social 

das famílias que lá residem. Afinal, o processo de globalização da economia provocou 

profundas transformações no rural brasileiro durante os últimos cinquenta anos. As 

atividades agropecuárias inseriram-se no cenário de reorientação produtiva, passando a 

empregar sucessivos avanços tecnológicos para atender às demandas crescentes e 

renovadas dos mercados urbano industrial nacional e mundial. Paralelo a esta situação, 

deparamo-nos com o agravamento de problemas de diferentes ordens: êxodo rural - em 

60 anos, a ocupação agrícola no país reduziu de 70% para 15% -; sucessão familiar; 

mão-de-obra; poluição ambiental; desertificação de áreas agrícolas; erosão; entre outros. 

Neste cenário de profundas mudanças no espaço rural brasileiro, lembramos que 

Schneider (2010) aponta para três estratégias consideras mais relevantes de reprodução 

social adotada pelos agricultores familiares: migração, diversificação agrícola e não-

agrícola e integração agroindustrial. Dentre estas estratégias, Schneider tem observado 

em seus trabalhos que a diversificação agrícola e não-agrícola representa o caminho 

mais promissor para a reprodução social dos agricultores familiares e, 

consequentemente, para o desenvolvimento rural. Isso decorre, principalmente, da 

estratégia de reduzir a dependência dos agricultores a um único tipo de cultivo, sistema 

de produção ou fonte de renda.  

Neste sentido a pluriatividade¹ tem se mostrado uma das mais promissoras iniciativas de 

diversificação agrícolas e não-agrícolas adotadas pelos agricultores familiares no Brasil. 

Schneider (2010) lembra que a pluriatividade refere-se  a  um  fenômeno  que  

pressupõe  a combinação de duas ou mais atividades, sendo uma delas a agricultura. 

Esta interação entre atividades agrícolas e não-agrícolas tende a ser mais intensa à 

medida que mais complexas  e diversificadas forem as relações entre os agricultores e o 

ambiente social e econômico em que estiverem situados. Isto faz com que a 
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pluriatividade seja um fenômeno heterogêneo e diversificado que, por um lado, está 

ligado às estratégias sociais e produtivas que vierem a ser adotadas  pela  família  e  por  

seus membros  e,  por  outro,  dependerá  das  características  do contexto em que 

estiverem inseridas.  

Contudo, vale ressaltar que as atividades pluriativas podem representar uma dualidade.  

Primeiro, é uma importante alternativa para garantir a sobrevivência econômica de 

muitas famílias que, se não contassem com a entrada destes recursos, possivelmente as 

condições de vida seriam precárias. Segundo, se não souberem conciliar as atividades 

pluriativas com as atividades da propriedade, poderá incentivar os jovens para que 

troquem o meio rural pelo urbano, o que tende ao agravamento de uma problemática já 

existe, a sucessão das propriedades. 

 

A agricultura familiar e a pluriatividade no Oeste catarinense 

 

A região Oeste de Santa Catarina começou a ser ocupada por agricultores familiares 

oriundos do Rio Grande do Sul no início do século XX. Segundo Renk (2000), fatores 

como fertilidade do solo, água abundante e existência de uma imensa floresta, serviram 

como propaganda para companhias colonizadoras atraírem os agricultores gaúchos. 

Paralelamente, o preço da terra e a expectativa de um futuro promissor, contribuíram 

para o sucesso na ocupação deste novo território.  

Passado apenas algumas décadas, a região se notabilizou no cenário econômico nacional 

e internacional, através da agropecuária e da agroindústria (TESTA et al., 1996). 

Atualmente, o Oeste catarinense abriga o maior complexo de produção, abate e 

transformação de carne suína e de aves do Brasil e da América Latina, sendo o espaço 

privilegiado de atuação das grandes empresas agroalimentares, tais como Brasil Foods 

(Sadia e Perdigão), Seara e Cooperativa Aurora. Este cenário permite diferentes olhares, 

em que, pesquisadores como Talamine e Kimpara (1994), interpretam o processo de 

construção do território do Oeste catarinense como exemplo de um bem sucedido 

sistema de integração que se estabelece entre a agricultura familiar e a grande indústria. 

Em contra partida, outros pesquisadores têm feito a associação do modelo de 

desenvolvimento adotado na região com o processo crescente de exclusão de parte 

significativa dos agricultores familiares (TESTA et al., 1996; ABRAMOVAY et al., 

1998; SILVESTRO et al., 2001). 
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Segundo Mior (2005), é inegável que a região seja referência de inovação tecnológica 

na área de produção e industrialização de suínos e aves, modelo de articulação que 

possibilita a incorporação socioeconômica da produção familiar e apresenta resultados 

econômicos significativos. Contudo, em contra partida, deparamo-nos com os 

resultados menos nobres do modelo de agroindustrialização da região como: 

concentração econômica; exclusão dos pequenos produtores familiares da produção de 

suínos; poluição das águas pelo dejeto de animais; êxodo rural e regional, 

principalmente dos mais jovens; e dificuldades na sucessão familiar. 

Para melhor exemplificar esta situação, Testa et al. (1996) traz o caso da atividade 

suinícola, haja vista que esta atividade constitui-se, desde o início da colonização da 

região Oeste catarinense, como a atividade que representa a espinha dorsal das pequenas 

unidades familiares. Para o autor, de um montante aproximado de 67 mil suinocultores 

no ano de 1980, restaram cerca de 30 mil em 1990 e, aproximadamente, 20 mil em 

1995. Estimava-se que em 2002 o número de suinocultores teria diminuído para menos 

de 15 mil. Isto sem alterar o progressivo aumento do volume de carne suína produzida 

no Estado (LINS e COLETTI, 2010). Para compreender a relevância destes números, o 

censo agropecuário de 1980 constatou que esta região abrigava cerca de 80 mil 

agricultores ao final da década de 1970.     

Pesquisadores como Testa et al. (1996), Abramovay et al. (1998), Renk (2000), 

Silvestro et al. (2001) e Mior (2005), apontam para a existência de uma crise 

socioeconômica regional, notoriamente manifestada pelo contínuo abandono das 

propriedades rurais por parte dos mais jovens e, consequentemente, pelo 

envelhecimento da população que ainda reside no campo. Diante deste contexto, a 

agricultura familiar do Oeste de Santa Catarina começa a enfrentar problemas 

sucessórios que não existiam até pouco tempo atrás. Enquanto no passado os filhos de 

agricultores apresentavam forte desejo em permanecer na agricultura, hoje os jovens 

com menos de 20 anos e, sobretudo, as moças rejeitam fortemente essa ideia. Preferem 

a vida urbana, os horários fixos e as rendas regulares do trabalho assalariado a 

desenvolver atividades agrícolas que lhes parecem mal remuneradas e penosas 

(MELLO, 2006). 

No entanto, trabalhos como o de Wilkinson (1996) e Ferro (2006) apontam para o 

crescimento no meio rural da presença da pluriatividade, que são aquelas atividades em 

que há combinação de ocupação agrícola e não-agrícola, e que está, em muitos casos, 

tem contribuído para permanência do agricultor familiar no meio rural. Ferro (2006), em 
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estudo desenvolvido com agricultores familiares do município de Concórdia – SC 

identificou casos de agricultores integrados à agroindústria de carne e de leite que 

também eram pluriativos. Analisado os dados do Censo de 2006 para Santa Catarina, 

vemos que do montante de pouco mais de 75 mil estabelecimentos agropecuários 25 mil 

apresentam pelo menos uma pessoa que receberam salário ou outras receitas de fora da 

propriedade, não estamos considerando neste caso aposentadorias e pensões.  

 Já Bianchi e Orlowski (2012) entrevistaram 50 famílias de uma comunidade rural do 

município de Chapecó – SC e do total de 199 pessoas que formaram amostra, 69,85%, 

ou seja, 139 pessoas atuavam na propriedade e também em atividades fora dela. Sendo 

que, o motivo pelo qual aderiram a esse tipo de atividade, foi justificado na sua maioria, 

pela questão financeira (maior remuneração), seguido por vocação ou opção pessoal, e 

busca de alternativa às dificuldades encontradas na agricultura. 

Neste sentido, fica evidente que a busca por maior remuneração junto às atividades 

pluriativas está diretamente ligada às dificuldades enfrentadas pelas famílias para se 

manterem nas propriedades. Até mesmo porque a integração agroindustrial da sinais de 

não ser suficiente para a reprodução social do agricultor familiar no Oeste catarinense. 

 

A contribuição da resiliência regional para o entendimento da junção da 
integração agroindustrial e a pluriatividade como estratégia de reprodução social 

 

Como já mencionado anteriormente, o espaço rural no Oeste catarinense é foco de 

significativas transformações, como as ocorridas na cadeia da suinocultura, onde a 

produção distribuída em milhares de propriedades familiares de toda a região mudou 

para uma estrutura bastante concentrada e crescentemente integrada às agroindústrias. 

No sistema de integração, o produtor recebe os animais da agroindústria em comodato e 

também todos os insumos e medicamentos, assim como a assistência técnica. Ficam ao 

seu encargo o manejo, as instalações e os equipamentos, e a remuneração recebida da 

empresa guarda relação com a produtividade. 

Neste contexto Lins e Coletti (2010) afirmam que a agricultura familiar no Oeste 

catarinense encontra-se enredada pelos sistemas agroalimentares comandados por 

grandes capitais, que apresentam, dentre outras características, um caderno de 

exigências (técnicas, sanitárias e ambientais) cada vez mais difícil de ser cumprido. Este 

conjunto de exigência somada às crises do setor de carnes são apontadas como as 

principais causas da exclusão dos agricultores familiares da atividade. Além disso, em 
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um primeiro olhar, a dinâmica de produção posta pela cadeia da suinocultura, na qual os 

agricultores necessitam estabelecer padrões mínimos de competitividade vinculados à 

diminuição de custos por meio do uso intensivo de novas tecnologias, parece não abrir 

espaço para a incorporação de outras estratégias de reprodução social para os que 

resistem na atividade. Contudo, tem-se observado que estas mesmas exigências podem 

estar levando os agricultores familiares integrados às agroindústrias do setor de carne a 

incorporarem diversificação agrícola e não-agrícola, com especial destaque para a 

pluriatividade, a fim de garantir renda suficiente para a sua reprodução social. Isto, por 

sua fez, contraria Schneider (2010) que não via a junção destas estratégias como uma 

das possíveis alternativas. 

Portanto, a integração a cadeia da carne leva a cenários diversos. Muitos agricultores 

familiares excluídos da produção comercial de suínos, por exemplo, tem buscado novas 

alternativas de sobrevivência. Segundo Lins e Coletti (2010), diversas foram as 

trajetórias dessas famílias. Algumas se desfizeram dos patrimônios e migraram para as 

cidades. Esta saída em massa caracterizou-se principalmente pelos mais jovens, já que 

as pessoas de mais idade tinham menores perspectivas no meio urbano. Enquanto isto, 

outras famílias buscaram novas alternativas de produção que, somadas a atividades 

pluriativas, possibilitaram a geração de renda e, consequentemente, a permanência no 

campo.  

Dentre essas novas alternativas destaca-se na região, o relevante número de 

propriedades que estão produzido leite. Prova disso, é que a produção leiteira ganha 

muita importância em um formato de integração que lhe confere mais autonomia, onde 

o produtor é dono dos meios de produção. Interessante também salientar que o leite 

normalmente não se configura na atividade única da propriedade. Portanto, o produtor 

rural do Oeste catarinense está retomando o caminho da diversificação com a forte 

presença da pluriatividade. 

Tanto que, está região se transformou na última década, no principal polo produtor de 

leite o estado de Santa Catarina e um dos mais importantes do Brasil. Dados do IBGE 

dão conta que o estado de Santa Catarina produziu 2,13 bilhões de litros de leite em 

2008, um incremento de 14% sobre a produção do ano anterior. A mesorregião Oeste 

catarinense é a grande bacia leiteira do Estado e responsável por 72,4% da produção.  

Vale ressaltar que a região já teve um passado ligado à produção diversificada 

destinada, principalmente, para a subsistência (décadas de 60 e 70), passou por um 

momento de constante especialização (década de 80 e 90), o qual ainda está presente na 
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cadeia da suinocultura e da avicultura e, mais recentemente, tem demostrado uma 

capacidade ímpar de se reinventar, onde ao mesmo tempo em que se especializa 

também diversifica, algo que em um primeiro olhar parece contraditório. Este cenário 

alerta para a necessidade de se introduzir no debate teórico novos conceitos que podem 

contribuir para a sua compreensão, como é o caso do conceito de resiliência. Resiliência 

é um conceito muito conhecido nas ciências ecológicas e diz respeito à capacidade de 

um ecossistema (e as pessoas e comunidades que dele dependem) para resistir a choques 

externos, se adaptar e responder a estes ao invés de simplesmente definhar e morrer. 

Contudo, nos últimos anos, vem ocorrendo um esforço de diferentes pesquisadores em 

extrapolar este conceito para as discussões em torno do desenvolvimento regional. 

Portanto, este é um conceito ainda em construção, mas que vem ganhando espaço nas 

discussões a respeito das estratégias de desenvolvimento regional.  Neste sentido, 

Ashby et al. (2009) conceitua resiliência como a capacidade da região experimentar o 

sucesso econômico que seja socialmente inclusivo, que trabalhe dentro dos limites 

ambientais e que possa promover saltos econômicos. Já Hopkins (2008), conceitua 

resiliência como a capacidade de um sistema absorver perturbações e se reorganizar, de 

modo à ainda reter essencialmente a mesma função, a estrutura de identidade e os 

feedbacks. Para Hopkins (2008) e Bristow (2010) esta abordagem  ganha força por 

reconhecer a importância dos processos políticos e sociais, sem eliminar o econômico, 

além de considerar que em diferentes lugares as pessoas se comportam e pensam de 

forma diferente, ou seja, as regiões evoluem de forma diferente. Portanto, existe um 

interesse crescente na busca de uma abordagem mais sistêmica, que enfatize e procure 

compreender o caráter mais amplo, mais qualitativo do desenvolvimento regional, em 

oposição ao desempenho econômico ou simplesmente crescimento. 

Como vimos neste trabalho vários estudos têm demonstrado que a estratégia de 

diversificação das atividades ocupacionais, assim como das rendas, pode representar 

uma proteção às famílias em situações de risco, choques ou vulnerabilidades, tão 

frequentes no meio rural. À medida que as famílias conseguem ter um portfólio mais 

diversificado de opções de trabalho, tornando-se pluriativas, suas rendas tendem a se 

elevar, adquirir maior estabilidade e diversificar sua origem. Neste sentido, muito da 

capacidade presente nesta região de se adaptar e se reorganizar, após as tantas crises 

vivenciadas pelos agricultores familiares, pode ser melhor compreendida com a ajuda 

do conceito de resiliência regional. Em um olhar que ainda demanda maior 

aprofundamento percebe-se que a agricultura familiar no Oeste catarinense desenvolveu 



 

12 

 

ao longo das ultimas décadas uma forte resiliência, que permite aos agricultores se 

moldarem a diferentes momentos da economia da região, variando entre a diversificação 

das atividades e/ou especialização das mesmas. Evidentemente, nota-se que as decisões 

políticas/administrativas podem e talvez estejam levando a erosão de parte dessa 

resiliência, vide os problemas de êxodo e de sucessão da propriedade familiar. Contudo, 

é necessário avançar nesta discussão, aprofundando o arcabouço teórico juntamente 

com as análises de campo para uma compreensão mais efetiva deste processo. 

 

Conclusões 

 

Como pode se perceber neste trabalho, são frequentes os relatos indicando que algumas 

mudanças estruturais observadas ao longo das últimas décadas têm provocando 

significativa transformação do espaço rural no Oeste de Santa Catarina. Dentre estas 

mudanças se destacam: a concentração da produção de carnes, a expansão da produção 

empresarial em algumas cadeias produtivas, a migração rural urbana, o envelhecimento 

populacional, a redução da população rural, a redução do número de jovens no meio 

rural e as dificuldades de sucessão nas propriedades familiares de menor tamanho. 

Também, fica evidente que para melhor compreensão dessa nova realidade enfrentada 

pela agricultura familiar no Oeste catarinense, precisamos primeiro compreender as 

mudanças no sistema de integração ligado a cadeia da carne, em especial, a suinocultura 

a qual se traduziu na troca de uma produção distribuída em milhares de propriedades 

familiares por uma estrutura bastante concentrada e crescentemente integrada às 

empresas agroindustriais. Processo que resultou na reorganização ou na exclusão de 

muitos agricultores da produção comercial de suínos, os quais tiveram que vislumbrar e 

incorporar novas alternativas de sobrevivência, a fim de, garantir a sua reprodução 

social.  

Neste cenário se percebe a crescente participação da pluriatividade no espaço rural e 

que esta tem sido a principal alternativa para aumentar a rentabilidade e proporcionar 

melhorias na qualidade de vida dos agricultores familiares. Tanto que, ao contrario do 

que aponta Schneider (2010), percebe-se a junção da pluriatividade integração 

agroindustrial em muitas propriedades.  Neste sentido, aponta-se a importância de 

incorporar a resiliência regional como novo elemento teórico, a fim de, contribuir na 

compreensão deste processo desencadeado no Oeste catarinense.  Este conceito pode 

permitir a melhor compreensão das respostas dos agricultores às exigências da cadeia 
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agroalimentar e se estas respostas implicam na adoção de estratégias de reprodução 

social que diferencia esse território.  

Portanto, demandamos mais estudos para melhor compreensão das estratégias de 

reprodução social das famílias de agricultores familiares do Oeste catarinense. 

Paralelamente, a melhor compreensão das dinâmicas sociais na região de estudo pode 

auxiliar o poder público na tomada de decisões que venham a colaborar na redução dos 

conflitos socioeconômicos do território. 

 

Notas 

__________________ 
1 Segundo Schneider (2003), a pluriatividade é 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 moradia no campo e uma 
ligação inclusive produtiva, com a agricultura e a vida no espaço rural. 
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