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A relação entre agricultura familiar pluriativa e turismo rural: uma análise teórica do 

ponto de vista da ascensão de classes sociais. 
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Resumo: Este artigo busca aproximar temáticas que se tornaram focais nas últimas décadas: 
ascensão de classes sociais, agricultura familiar e turismo. Aqui se propõe, por meio da revisão de 
literatura, averiguar como tem sido construída a relação da agricultura familiar com práticas pluriativas 
- aquelas que mesclam atividades agrícolas e não-agrícolas. Acima disso, pretende-se apresentar a 
pluriatividade como uma possibilidade de mobilidade social entre os residentes da área rural. Importa 
informar que 2014, eleito Ano Internacional da Agricultura Familiar, coincide com o ano apontado pela 
Fundação Getúlio Vargas, como aquele em que metade da população rural estaria localizado na 
Classe Média. Não obstante, verifica-se que existem muitas lacunas a serem preenchidas para que 
as melhorias registradas no campo sejam sustentadas ao longo do tempo, impactando decisivamente 
sobre o desenvolvimento rural. 

Palavras-chave: Agricultura Familiar. Pluriatividade. Classe Social. Turismo Rural. 

 

 

Introdução 

 

O ano de 2014 foi proclamado pela Assembleia Geral da Organização das Nações 

Unidas e pela FAO – Food and Agriculture Organization – como o Ano Internacional da 

Agricultura Familiar (AIAF). O objetivo é reposicionar a agricultura familiar no centro das 

discussões políticas nacionais, gerando “uma ampla discussão e cooperação mundial para 

aumentar a conscientização e entendimentos dos desafios que os pequenos agricultores 

enfrentam” (Ministério da Integração Nacional, 2014, s/p). 

Segundo a Organização das Nações Unidas Brasil (2013), “estima-se que haja mais 

de 500 milhões de áreas de agricultura familiar no mundo, incluindo agricultores de pequena 

e média escalas, camponeses, indígenas, pescadores e criadores de gado”. (s/p) 

Especificamente no Brasil, conta-se a existência de 4 milhões de propriedades rurais 

geridas por agricultores familiares que são responsáveis por 33% do Produto Interno Bruto 

Agropecuário. Conforme o Ministério da Integração Nacional, a renda desse setor cresceu 
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52% nos últimos 10 anos, em função do apoio oriundo do poder público (Ministério da 

Integração Nacional, 2014). 

França, Del Grossi e Marques (2006) corroboram ao afirmar que a década passada 

representou um momento em que o Estado brasileiro reconheceu o papel econômico e 

social da agricultura familiar, e buscou legitimar suas reivindicações. Entre outras medidas, 

está o fato de que pela primeira vez o Censo Agropecuário, realizado em 2006, pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), forneceu dados oficiais e completos sobre esse 

grupo, disponíveis em o Caderno da Agricultura Familiar: primeiros resultados. 

Isso posto, assinala-se que se as últimas décadas foram marcadas pelo debate de 

tal temática, outra discussão que emergiu no mesmo período – a ascensão de classes 

sociais – também interessa ao presente estudo. Muitos trabalhos surgiram apontando o 

crescimento das classes econômicas A, B e C e a diminuição do contingente das classes D 

e E. A classe C brasileira, também chamada de Classe Média ou de Nova Classe Média, 

chega a representar 53,9% da população do país, o que em números absolutos representa 

104 milhões de pessoas (Meirelles, 2012).   

Quanto ao percentual de Classe Média entre a população rural tem-se um 

crescimento acumulado de 71,8% entre 2003 e 2009, saindo de 20,6% e atingindo 35,4%. O 

que significa dizer que 3,7 milhões de rurais foram incorporados à Classe C nos anos 

mencionados (Neri, Mello & Sacramento, 2011), e entre esses encontra-se considerável 

parcela de agricultores familiares. 

Entre 2003 e 2009, a renda per capita média na área rural cresceu 6,1% em termos 

reais, enquanto o crescimento médio nacional foi de 4,72%. Contudo Neri, Mello e 

Sacramento (2011) advertem que “o avanço rural brasileiro nos últimos anos não constitui 

um espetáculo de crescimento”. (p.26) 

Assim, vê-se muitos agricultores familiares envolvendo-se com atividades não-

agrícolas, reafirmando que uma outra conotação passou a ser dada ao rural – espaço que 

vem se fortalecendo como objeto de consumo e não simplesmente como fornecedor de 

alimentos e de matéria-prima. 

Nesse contexto, vislumbra-se o turismo rural como uma das atividades passíveis de 

serem desenvolvidas no espaço rural sobre a qual o governo brasileiro debruça-se por meio 

de programas como o Programa de Turismo Rural na Agricultura Familiar. Seria essa prática 
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uma oportunidade de diversificação de renda, de melhoria da qualidade de vida e de 

mobilidade social para agricultores familiares? 

Não obstante, não se pretende afirmar que a atividade turística, dissociada de outros 

projetos de desenvolvimento, solucionará as questões sociais e econômicas dos residentes 

do campo. O objetivo, aqui, é demonstrar, por meio da revisão de literatura, como tem sido 

construída a relação entre agricultura familiar e turismo rural, de forma que o segundo seja 

visto como um impulso à renda rural e causa de mobilidade social no campo. Neri, Melo e 

Sacramento (2011) projetam que em 2014, aproximadamente 50% da população rural 

pertenceria à Classe C. Teria as atividades não-agrícolas, como é o caso do turismo, 

participação nessa inclusão? 

Para emprender essa discussão, recorreu-se à pesquisas e publicações do Ministério 

do Desenvolvimento Agrário, do Ministério da Integração Nacional, da Organização das 

Nações Unidas Brasil, do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, Fundação 

Getúlio Vargas, e por pesquisadores como Neri, Mello e Sacramento (2011), França, Del 

Grossi e Marques (2006), Schneider (2003), Sacco (2003), entre outras fontes. 

 

 

Parte 1. Fatores que permitiram o atual incremento da Classe Média brasileira  

 

A estabilidade da economia brasileira fez com que o século XXI redesenhasse as 

condições de vida para uma parcela de brasileiros. Com isso, não se admite que os 

problemas de ordem social e econômica deixaram de existir, embora seja possível afirmar 

que algumas intervenções governamentais, especialmente a partir de meados da década de 

1990, possibilitaram uma contenção daquela que foi uma das grandes vilãs do país: a 

inflação.  

O comportamento de indicadores econômicos manteve-se favorável ao 

desenvolvimento nacional e à incorporação de parcelas da população no cenário 

consumidor. Assim, o século XX teve início com um cenário bastante otimista, embora ainda 

persistissem problemas de ordem socioeconômica que, no entanto, não mais impediam que 

as Classes C, D e E avançassem rumo a uma melhoria em suas condições de vida, mesmo 

que de forma gradual e não totalizante. 
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No intervalo entre 2003 e 2009, período correspondente aos dois mandatos do 

presidente Luís Inácio Lula da Silva, a quantidade de pessoas pertencentes às classes A e 

B, aquelas com rendimento médio acima de R$9.745,00 para a primeira, e rendimento entre 

R$7.475,00 e R$9.745,00 para a segunda, aumentou. O número de pertencentes à Classe 

C elevou-se, revelando um contingente ampliado de brasileiros com renda entre R$1.734,00 

e R$7.475,00. (Fundação Getúlio Vargas, 2011) 

Um dos fatores estimuladores para o crescimento da Classe C foi o aumento de 

empregos formais, apesar de ainda haver um número expressivo de brasileiros que vivem 

na informalidade, distantes dos direitos trabalhistas e previdenciários.  

O significado desses dados deve ser avaliado extrapolando seus efeitos imediatos. 

Isso porque sempre que um governo consegue estabilizar sua economia e diminuir o 

número de desempregados do país, aumentando a participação da população total na 

População Economicamente Ativa (PEA) está melhorando o acesso dos individuos aos bens 

da cidadania, como educação, saúde, segurança, lazer, entre outros. Mesmo em condições 

em que muito se discute sobre o valor real do salário mínimo, o fato de o emprego formal 

estar em ascendência traz boas perspectivas para o desenvolvimento social e econômico.  

Outro fator digno de menção quanto à redução das desigualdades foi a aplicação de 

programas sociais como o Fome Zero e o Bolsa Família, criados em 2004 no primeiro 

mandato do presidente Lula. No combate à pobreza e à fome, esses programas de 

transferência de renda têm sido capazes de impactar positivamente a vida de mais de 11 

milhões de famílias que transitam entre a pobreza e a extrema pobreza, ou seja, famílias 

cuja renda per capita mensal é, respectivamente, de R$70,00 a R$140,00 e abaixo de 

R$70,00. (Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, 2013) 

Contudo, diante desses fatos pergunta-se: como a área rural foi impactada por essas 

políticas que permitiram a estabilização da economia brasileira e um alargamento da Classe 

C?  Vê-se na área rural uma mobilidade social ascendente? 

A isso dedica-se a próxima seção deste artigo. 

 



 

5 

Parte 2. Brasil Rural: também marcado pela ascendência de classes? 

 

 A apresentação ora feita baseia-se primordialmente em: (1) pesquisas realizadas 

pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas (CPS/FGV), que resultaram no 

material Superação da pobreza e a nova classe média no campo, produzido por Neri, Melo e 

Sacramento (2011); (2) pesquisas empreendidas por França, Del Grossi e Marques (2006) 

cujos resultados estão compilados em O censo agropecuário 2006 e a agricultura familiar no 

Brasil; (3) publicações em jornais on-line. 

 Entre os anos de 2003 e 2009 ocorreu um crescimento acumulado de 71,8% do 

número de residentes no campo que passaram a pertencer à chamada Classe Média, 

saindo de 20,6% da população rural, e atingindo 35,9% (Neri, Mello & Sacramento, 2011). 

Vargas (2014) cita as pesquisas da FGV para confirmar que 5,2 milhões de pessoas 

ascenderam a uma nova classe no campo, sendo 3,7 milhões à Classe Média.  

Nessa mesma linha, Graziano (2011) utiliza a frase “O caipirismo globalizou-se” para 

fazer menção a esse alargamento da Classe Média rural. Ele afirma que “milhares de 

agricultores tradicionais, com área reduzida e gestão familiar de seus sítios, elevaram sua 

produtividade e progrediram na vida, integrando-se aos nascentes mercados”. (s/p) 

A renda per capita média do homem rural cresceu em 6,1% em termos reais, entre 

2006 e 2009, passando de R$212,58 para R$303,30. Contudo, especificamente quanto à 

renda advinda do trabalho, houve um crescimento de apenas 4,5%, ficando abaixo de outras 

fontes, como os programas de transferência de renda social, em destaque o Bolsa Família. 

Neri, Melo e Sacramento (2011) expõem que 

 

A renda do trabalho é relativamente menos importante na área rural do que 
no resto do país, correspondendo a 66,5% da renda média percebida pelo 
brasileiro que vive no campo (contra 76% da média nacional). Apesar de 
sua elevada participação na renda total, o trabalho respondeu por apenas 
52,1% do crescimento registrado no período. Para a totalidade do país, a 
contribuição do trabalho supera a verificada no campo em 
aproximadamente 24 pontos percentuais, alcançando 76%. (p. 7-8) 

 

 Preocupante é o fato de que em 1992, o trabalho assalariado correspondia a 81,3% 

da renda dos domicílios rurais em território brasileiro. Quatro anos depois a participação do 

salário entrou em declínio na composição da renda total, e assim permanece até os dias 



 

6 

atuais. Em sentido contrario caminha a participação das transferências de programas 

sociais, registrando um crescimento de 21,4% entre 2003 e 2009, ao passo que a média 

nacional ficou em 12,9%. 

 O potencial de consumo das famílias rurais cresceu mais que seu índice de 

produção, 1,8% acima. Os autores supracitados diferenciam essas duas vertentes – a do 

consumidor e a do produtor – da seguinte maneira: a primeira trata do acesso aos bens de 

consumo, serviços públicos e moradia. O segundo lista aspectos como inserção produtiva, 

nível educacional e investimentos em capital físico, social e humano, correspondendo 

respectivamente à previdência, tecnologia da informação e comunicação; sindicatos e 

estrutura familiar; frequência dos filhos em escolas. O objetivo de Neri, Melo e Sacramento 

(2011) foi “o entendimento de como as pessoas transformam suas rendas em padrões de 

vida presente e passado” e os dados levantados indicaram manutenção nesses padrões que 

cada família atingiu”. (p.11) 

Importa ressaltar que entre 1996 e 2006, anos em que ocorreram Censos 

Agropecuários, a população rural variou de 31,6 milhões para 31,3 milhões de indivíduos. 

Apesar dos números absolutos terem se mantido aparentemente estáveis, em termos 

relativos o mesmo não se deu, visto que antes ela representava 20,5% da população total 

do Brasil, caindo para 16,7%. 

 Dentre esses, o Censo Agropecuário contabilizou 12,3 milhões de residentes no 

campo como pertencentes à agricultura familiar. Dentre esses apenas 169 mil pessoas 

estavam ocupadas em atividades não-agrícolas. França, Del Grossi e Marques (2006) 

afirmam que “entretanto 26% dos estabelecimentos familiares não tinham seu produtor na 

condição de dedicação exclusiva, porque dedicavam parte do seu tempo em atividades fora 

do seu estabelecimento, tanto agropecuárias como não agropecuárias”. (p.25) 

 A divisão de tempo entre atividades agrícolas e não-agrícolas, bem como a 

dedicação integral ou parcial ao estabelecimento rural são formas de diversificação de 

fontes de renda, tornando as famílias que assim se comportam pluriativas. A próxima seção 

traz à tona essa discussão, e espera-se estabelecer elos entre as temáticas centrais deste 

estudo – ascensão de clases, agricultura familiar e pluriatividade – ao mesmo tempo em que 

intenta-se abrir espaço para a apresentação do turismo como uma atividade não-agrícola a 

qual os agricultores familiares podem dedicar-se. 
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Parte 3. Pluriatividade como forma de mobilidade social da agricultura familiar 

 

Tomando as décadas de 80 e 90 como referência para o debate da pluriatividade, 

torna-se fundamental introduzir o termo “agricultura a tempo parcial”, pois até meados da 

década de 80, ambos foram tomados como sinônimos. 

Segundo Schneider (2003), inicialmente o termo agricultura a tempo parcial ou part-

time-farming serviu para diferenciar os grupos de produtores cuja produção limitava-se, 

quase que exclusivamente, à subsistência do grupo familiar daqueles que produziam 

objetivando, fundamentalmente, a venda. 

Posteriormente, o conceito part-time-farming é substituído por multiple job holding 

farm household, que fixava a análise na quantidade de tempo que o grupo familiar se 

dedicava à agricultura e não ao destino de sua produção: subsistência ou venda. 

O avançar do entendimento acerca destas questões faz emergir a expressão 

pluriactivité ou pluriactivity, que, traduzida para o português, resultou na adoção do termo 

pluriatividade. Para Schneider (2003), a explicação destas substituições de termos deve-se 

à “disseminação do fenômeno da diversificação das atividades e das fontes de renda das 

unidades familiares agrícolas.” (p. 77) 

O autor está se referindo às atividades não-agrícolas, que podem ser entendidas 

como sendo aquelas que representam alternativas econômicas complementares à formação 

da renda da família, mas sem vínculo com a agricultura. Marsden (1995) destaca algumas 

destas atividades: festas, folclores, gastronomias, aluguel de propriedades, turismo, 

atividades ligadas à preservação ambiental e outras.  

Os autores Fuller e Brun, citados por Schneider (2003), definem o termo da 

seguinte maneira: 

 

pluriatividade implica uma forma de gestão do trabalho doméstico em que o 
trabalho agrícola encontra-se sempre incluído, podendo não ser, no entanto, 
uma atividade exclusiva ou mesmo a atividade mais importante. Outras 
atividades podem ser assumidas com o objetivo de sustentar ou de dar 
suporte à unidade doméstica, podendo também ser motivadas por 

considerações não-relacionadas à agricultura. (p. 77) 
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A pluriatividade é, dessa forma, tomada como uma opção para os agricultores 

familiares que pode ser incorporada, ou não, pelas unidades familiares como forma de 

gestão e estratégia de reprodução e mobilidade social. Lamarche (1993) define esse grupo 

como 

 

uma unidade de produção agrícola onde propriedade e trabalho estão 
intimamente ligados à família. A interdependência desses três fatores no 
funcionamento da exploração engendra necessariamente noções mais 
abstratas e complexas, tais como a transmissão do patrimônio e a reprodução 
da exploração. (p. 15) 

 

O avanço da apresentação do tema, porém, requer a compreensão do papel 

desempenhado pela União Européia a partir da década de 80 em função das reformas 

empreendidas na Política Agrária Comunitária (PAC) que projetaram a pluriatividade em 

cenário internacional. 

Segundo Sacco (2003), até meados da década referida, a PAC criou, por meio da 

Primeira Reforma, uma série de medidas, como multas a serem aplicadas àqueles que 

extrapolassem os limites permitidos de produção, buscando minimizar distorções criadas 

pelo alto nível de produtividade atingido pelos países membros. Em função desta 

necessidade, em 1985 foi elaborado o Livro Verde, cujo objetivo era aliar agricultura com 

preservação do meio ambiente, além de favorecer os agricultores com concessões voltadas 

à melhoria de suas rendas, desde que, com isto, não aumentassem sua produção.  

Essas concessões serviram como forte instrumento para fortalecer as atividades 

não-agrícolas desempenhadas nas propriedades produtivas, entre as quais merecem 

destaque o turismo, o artesanato, a transformação e a elaboração de alimentos, o que levou 

o agricultor a assumir responsabilidades no cuidado e na preservação do meio ambiente 

pelo qual transitava.  

No entanto, apesar dos formuladores da reforma terem tratado o tema com 

seriedade, não lograram êxito na obtenção do objetivo traçado e viram-se na iminência de 

empreender uma nova reforma na política vigente. 

 Portanto, o período compreendido entre os anos 1985 e 1991 corresponde à 

Segunda Reforma da PAC, que, de acordo com Sacco (2003), preconizava as seguintes 

medidas: a) limitação de ajuda financeira dada à agricultura em virtude do excedente de 
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produção; b) acirramentos das disputas entre EUA e União Européia ocasionado pela 

assinatura do Tratado de Adesão de Portugal e Espanha à União Européia, antigos países 

importadores de cereais dos EUA; c) aumento no preço dos alimentos para o consumidor 

final desproporcional ao preço de venda pelo agricultor, em favorecimento aos complexos 

agroindustriais e as cadeias agroalimentares; d) vinculação entre agricultura, 

desenvolvimento do meio rural e preservação ambiental.  

Entretanto, essa reforma também não se revelou definitiva, pois, no começo da 

década de 90, novos debates ganharam projeção, como aqueles relacionados à 

conservação ambiental e ao uso e ocupação mais racional do solo. A partir daí, surge a 

Terceira Reforma, a última e também a mais relevante ao presente trabalho, uma vez que 

conforme Sacco (2003): 

 

chama a atenção a respeito do fato de que o espaço rural não pode mais 
estar simplesmente reduzido ao cumprimento de funções produtivas, devendo 
jogar um papel decisivo no tema do equilíbrio ecológico e do suporte às 
atividades de ócio e de recreação. (p. 72) 

 

Nota-se, claramente, nestes documentos a negação da visão reducionista do 

espaço rural e o incentivo à pluriatividade, o que, aliás, marca toda a Terceira Reforma da 

Política Agrária Comunitária da União Européia, enquanto estratégia de reprodução e uso 

diversificado dos recursos locais, diminuindo a dependência de uma só fonte de renda, 

quais sejam, as atividades primárias. 

Entendido isso, passa-se a dissertar sobre o Turismo Rural e sua aproximação com 

a agricultura familiar. 

 

Parte 4. O Turismo rural sob o prisma da pluriatividade 

 

No ano de 2004, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Programa Nacional 

de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) lançam conjuntamente com a Secretaria 

de Agricultura Familiar e com a Rede de Turismo Rural na Agricultura Familiar2 (Rede 
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TRAF) o Programa de Turismo Rural na Agricultura Familiar, com o objetivo de promover o 

desenvolvimento rural sustentável, através da atividade turística implementada pelos 

agricultores familiares, na intenção de gerar novos postos de trabalho e melhorar as 

condições de vida dos mesmos. (Ministério do Desenvolvimento Agrário, 2004) 

De acordo com o programa, as transformações ocorridas no campo brasileiro, 

principalmente aquelas referentes às relações e formas de trabalho, possibilitaram à 

agricultura familiar o envolvimento com atividades diferentes daquelas até então praticadas. 

(Ministério do Desenvolvimento Agrário, 2004). Desde o início da década de 90, surgiram as 

primeiras experiências de assistência técnica e extensão rural que incluíram o turismo como 

atividade capaz de movimentar a força de trabalho dos agricultores familiares. O documento 

relata que: 

 

a partir daí, unidades agrícolas familiares têm se apropriado da proposta do 
turismo, ofertando atividades ligadas a lazer, esporte, cultura, gastronomia, 
hospedagem, técnicas produtivas, gerando uma complementação significativa 
da renda familiar. (s/p) 

 

Segundo dados do programa, o número de pessoas residentes no espaço rural 

envolvidos com atividades não-agrícolas vem crescendo consideravelmente (Ministério do 

Desenvolvimento Agrário, 2004). Dados do Projeto Rurbano (Silva, 1997) afirmam que ao 

espaço rural passaram a ser incorporadas outras atividades denominadas não-agrícolas, 

como a indústria da transformação, a indústria da construção, o comércio de mercadorias, a 

prestação de serviços, o transporte e a comunicação, os serviços sociais, os serviços 

domésticos, o ensino público, os restaurantes, a alfaiataria.  

Dentre os ramos de atividades não agrícolas destaca-se, no presente trabalho, a 

prestação de serviços, por ser o turismo rural uma atividade econômica caracterizada pela 

prestação de serviço (hospedagem, alimentação, lazer, venda de produtos artesanais e 

gastronômicos) ao homem urbano.  

Neste sentido, Silva (1997) afirma que: 

                                                                                                                                        
turismo rural com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar e promover o desenvolvimento rural 
sustentável. 
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o meio rural já não pode mais ser associado apenas à produção agrícola e 
pecuária. O aparecimento de novas atividades estaria introduzindo um 
conjunto de novas funções no espaço rural, especialmente aquelas ligadas às 
ocupações não-agrícolas da população. O ator social privilegiado dessa nova 
caracterização do rural seria o aparecimento das famílias pluriativas [...]. (p. 
137) 

 

Essa afirmação torna-se de grande utilidade para o debate aqui desenvolvido, pois 

reitera o emprego opcional da pluriatividade pela agricultura familiar como algo atual e 

modelador das funções exercidas na área rural. 

Em consonância, Abramovay, citado por Sacco (2003) diz que à agricultura familiar 

devem ser associadas novas formas de reprodução, como a opção pela pluriatividade, 

propiciando a integração da atividade agrícola com, por exemplo, o turismo, o lazer, o 

artesanato e as residências secundárias.  

Desta forma são percebidas novas condições de crescimento, de ascensão social e 

de desenvolvimento local, bem como transformações sociais e econômicas vivenciadas 

pelos agricultores familiares. Cavaco, citado por Froehlich (2000), resume de forma 

completa e organizada esta questão: 

 

O desenvolvimento local assenta na revitalização e diversificação da 
economia, capaz de atrair a população, de ocupar a população 
potencialmente ativa, com êxito econômico, profissional e social, de valorizar 
produções, de renovar as habitações e as aldeias, de assegurar melhores 
condições de vida [...]. Combinam-se freqüentemente propostas de 
valorização de produtos agrícolas – como produções de qualidade intrínseca, 
natural ou pelas condições de fabrico e transformação: biológicos, caseiros, 
tradicionais, específicos, regionais e locais – com planos de desenvolvimento 
do artesanato e de atividades ligadas ao turismo e à cultura. (p. 88) 

 

Deduz-se que a opção por essa prática turística implica em diversificação de 

atividades, e não em substituição ou eliminação das atividades primárias pelo turismo. Entre 

as alternativas de emprego da mão-de-obra rural, apresenta-se o turismo rural não como o 

solucionador único e imediato dos problemas do campo, mas como uma atividade 

econômica que, se planejada, é capaz de gerar benefícios à comunidade rural envolvida. 
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Conclusões 

Visto como atividade pluriativa, a prática do Turismo Rural tem sido incentivada em 

pequenas e médias propriedades rurais como forma de maximizar as possibilidades de 

diversificação de renda, de geração de postos de trabalho e de ocupação no campo. Além 

disso, outras funções lhe são atribuídas tais quais: diminuir o êxodo rural, valorizar o 

patrimônio natural e cultural do campo, aumentar a autoestima do residente rural, entre 

outros. Por consequência essa é uma prática que deve ocorrer no interior de propriedades 

que conjuguem a atividade primária com outras atividades não-agrícolas.  

É consenso que o turismo não deve sobrepujar a agricultura, como também deve ser 

oferecido ao turista de forma mais autêntica possível, aproximando o homem urbano de 

algumas práticas e hábitos comuns ao modo de vida do homem rural.  

Fato é que sua prática não está limitada aos pertencentes à agricultura familiar. Pelo 

país espalham-se experiências em espaços como reservas extrativistas, comunidades 

ribeirinhas, entre outros. Contudo, valendo-se do fato de que 2014 é o Ano Internacional da 

Agricultura Familiar, decidiu-se por investigar a proximidade entre os dois temas. 

Viu-se, assim, que estudos e pesquisas acadêmico-científicas apontam, em sua 

maioria, para uma relação viável, harmônica e promissora. Enquanto isso, as ações 

públicas, via Ministério do Desenvolvimento Agrário e Ministério do Turismo, envidam 

esforços para isso. São exemplos: a Rede de Turismo Rural na Agricultura Familiar e o 

Programa de Turismo Rural na Agricultura Familiar. 

Todas as iniciativas pró Turismo Rural e Agricultura Familiar concordam quanto aos 

benefícios econômicos e sociais que daí podem advir. Contudo, as pesquisas e demais 

materiais que embasaram este artigo, apontam que o campo ainda é um local carente de 

melhorias, apesar daquelas já registradas nos últimos anos. 

Além disso, ao debruçarmos sobre esses mesmos materiais vê-se que pouca ou 

quase nenhuma ênfase foi dada à participação das atividades não-agrícolas ao aumento de 

renda dos agricultores familiares. Muito falou-se a respeito da ascensão de classes que 

também chegou ao campo, porém elencou-se a renda oriunda dos programas sociais, como 

o Bolsa Família, a previdência rural e aposentadoria, bem como a melhoria dos salários, 

como os fatores responsáveis pelo ingresso volumoso de rurais na chamada Classe Média.  
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Isso revela um campo promissor e carente de estudos. Ora, se existe uma extensa 

linha de teóricos que atestam os benefícios dessa relação, por quê não dedicar mais 

atenção ao entrelaçamento aqui proposto: ascensão social e econômica da agricultura 

familiar pela via da pluriatividade, contemplando o turismo rural? 

Enfim, compreende-se que a ascensão de classes é uma realidade no país, mesmo 

que aqui não se esteja colocando em pauta o debate acerca do que é primordial para que 

isso se mantenha ao longo do tempo. Compreende-se também que o espaço rural é 

beneficiário das mudanças na política nacional e na estabilização da economia brasileira. 

Conquanto podemos falar de inclusão geral dos agricultores familiares ou de apenas uma 

parcela com mais facilidade de acesso ao crédito, por exemplo?  

Essas são algumas reflexões e questionamentos possíveis de serem traçados a 

partir da revisão de literatura aqui empreendida, reconhecendo não ser esta uma revisão 

que tenha contemplado todas as produções científicas a respeito dos temas que se buscou 

relacionar. Logo, poderá ser aprimorada em estudos futuros. 
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