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RESUMO 

 

 

 Campos dos Goytacazes apresenta uma tradição em atividades rurais, realizadas 

inclusive, por assentados de reforma agrária, que procuram sobreviver por meio de 

atividades diversas que geram renda e auxiliam na permanência no campo. Desta forma, 

a presente pesquisa descreveu os conceitos de pluriatividade e de economia criativa, 

abordando como os termos se associam e se inserem no contexto das diferentes fontes 

de renda no campo, por meio das subdivisões da economia criativa e como elas ocorrem 

e contribuem no rural. O uso da criatividade está presente em todos os aspectos da vida 

econômica e social, e as atividades designadas criativas podem ser vistas não somente 

onde o campo é valorizado como espaço de turismo e lazer, mas também no ambiente 

rural tradicional, como nos assentamentos. A metodologia adotada partiu de uma 

abordagem interdisciplinar, com a combinação de processos tanto de caráter exploratório 

quanto de caráter descritivo, por meio de entrevistas semi-estruturadas com as famílias 

do núcleo IV do PA Zumbi dos Palmares em Campos dos Goytacazes. Como principal 

resultado obtido, a pesquisa evidenciou que a pluriatividade colabora com a geração de 

renda e manutenção do homem no campo e se associa a algumas atividades denominadas 

criativas, em que os indivíduos desenvolvem estratégias para uma contínua 

reorganização da produção, consumo e convívio com a natureza, dentro da sociedade 

contemporânea.  

 

Palavras-chave: Pluriatividade, Economia Criativa, Assentamento, Campos dos 

Goytacazes.  
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

 

As políticas fundiárias no Brasil tiveram maior expressão em resposta às 

pressões de movimentos sociais no espaço rural entre as décadas de 1950, 1960 e, 

principalmente, ao longo da década de 1980. Neste cenário, os conflitos por terra fizeram 

surgir uma nova configuração do território, onde movimentos sociais do campo levaram 

à construção de assentamentos rurais em áreas de latifúndio desapropriadas pelo Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), em diversas regiões do país 

(SANTANA, 2014). Já no estado do Rio de Janeiro, especificamente considerando a 

Região Metropolitana, os anos de 1950 foram marcados pela resistência da população 

frente aos avanços da especulação imobiliária urbana, alastrando-se nas décadas seguintes 

para as regiões da Baia de Ilha Grande, Baixadas Litorâneas e Norte Fluminense.  

A luta pela ocupação e uso de terras agrícolas sempre foi motivo de debate em 

todos os âmbitos sociais. De um lado há os que defendem a tese da garantia à propriedade 

privada, mesmo que esta não esteja sendo explorada em sua totalidade. Do outro, há os 

que defendem os movimentos da reforma agrária, sob a alegação de que se existem terras 

improdutivas e, com isso, faz-se necessário torná-las produtivas pela força de trabalho 

daqueles que não possuem a propriedade da terra. De todo modo, respeitando as posições 

de ambos os grupos, na verdade, o que também se precisa pensar é na importância da 

atividade produtiva gerada no meio rural brasileiro. 

Segundo o Censo Agropecuário (2006), a agropecuária ocupa 39,1% do 

território nacional. Ao analisar o valor bruto do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, a 

agropecuária obteve um aumento na participação do PIB nacional em cerca de 10% entre 

os anos de 2010 e 2014, e, apesar da conjuntura de crise econômica em 2017, deve 

apresentar crescimento de aproximadamente 2% no setor agropecuário em 2018 devido 

à produção de grãos como soja, milho e feijão (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE, 2017).  

No estado do Rio de Janeiro, o município de Campos dos Goytacazes, segundo 

o Censo Agropecuário (2006), é líder em área (255.884 ha), e em número de 

estabelecimentos agropecuários (8.098), de forma a ocupar a sexta colocação nacional 

em número de estabelecimentos, atrás apenas de Monte Santo - BA, Feira de Santana – 

BA, Santarém - PA, Cametá - PA, e do líder  Canguçu - RS com 9.881 estabelecimentos.  

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/monte-santo
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/santarem
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/cameta
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/cangucu
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Há de se destacar a importância da agricultura familiar para o setor agropecuário 

do Brasil. Segundo Schneider (2003a), a afirmação da agricultura familiar no cenário 

social e político brasileiro se relaciona à legitimação que o Estado lhe emprestou ao criar, 

em 1996, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). 

Esse programa, formulado como resposta às pressões do movimento sindical rural desde 

o início dos anos de 1990, nasceu com a finalidade de prover crédito agrícola e apoio 

institucional às categorias de pequenos produtores rurais que vinham sendo alojados das 

políticas públicas ao longo da década de 1980 e encontravam sérias dificuldades de se 

manter na atividade. Desta forma, a partir do surgimento do PRONAF, o sindicalismo 

rural brasileiro, principalmente nas regiões Sul e Nordeste, ganha força e passa a incumbir 

ao Estado o compromisso de políticas públicas diferenciadas como juros menores e apoio 

institucional. 

Segundo a Lei nº 11.326 de 24 de julho de 2006, que estabelece as diretrizes para 

a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares 

Rurais, é considerado agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica 

atividades no meio rural, cuja mão de obra e renda familiar é vinculada ao próprio 

estabelecimento, que possui área de até quatro módulos fiscais 1 , assim como o 

gerenciamento do estabelecimento ou empreendimento pela própria família. De acordo 

com Brito (2016), são considerados agricultores familiares os grupos quilombolas, os 

agricultores, extrativistas, silvicultores, indígenas, pescadores, e assentados da reforma 

agrária. 

Conforme Oliveira (2017), existem 976.182 famílias em assentamentos rurais 

no Brasil. Campos dos Goytacazes é o município do Norte do Estado do Rio de Janeiro 

que concentra o maior contingente de agricultores assentados a partir da luta pela terra no 

estado do Rio de Janeiro, organizados pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra (MST). No estado do Rio de Janeiro, são 5.970 famílias assentadas e deste total, 

1.076 famílias (cerca de 18%) estão no município de Campos dos Goytacazes, uma vez 

que desde 1997 foram criados nove Projetos de Assentamento (PA) no município.   

Apesar do cultivo em menor área, e também em menor escala,  a agricultura 

familiar é responsável pela segurança alimentar do país garantindo o fornecimento de 

                                                 
1 Para a definição do módulo fiscal é levado em conta: (a) o tipo de exploração predominante no município; 

(b) a renda obtida com a exploração predominante; (c) outras explorações existentes no município que, 

embora não predominantes, fossem expressivas em função da renda ou da área utilizada (d) o conceito de 

propriedade familiar (LANDAU et al., 2012). 
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alimentos para o mercado interno, tais como: 87% da produção nacional de mandioca, 

70% da produção de feijão, 46% do milho, 38% do café, 34% do arroz e 21% do trigo. 

Com 16%, a cultura com menor participação da agricultura familiar é a da soja (IBGE, 

2017). 

Vale dizer que, em função da pouca mecanização da agricultura familiar 

praticada nos assentamentos rurais, comparada à agricultura patronal (com uso de mão 

de obra não familiar e geralmente em larga escala), de modo geral, a produção segue o 

ciclo das chuvas da região. Além disso, neste tipo de sistema produtivo, a prioridade é 

fornecer alimentos inicialmente para o autoconsumo e para a venda em curtos circuitos 

de comercialização, por isso, encontra-se geralmente uma grande diversidade de 

produtos, ao contrário do agronegócio, voltada para a monocultura do tipo exportação 

(SANTANA, 2014). 

Destaca-se também que a descapitalização dos agricultores familiares, somada à 

baixa disponibilidade de tecnologia, pouco incentivo por parte dos poderes públicos e 

assistência técnica ineficiente, acabam por se tornar empecilhos da produção em maior 

escala, que permitiria ao produtor familiar melhores condições de renda. Por isso, a 

criação de gado é encontrada em todos os assentamentos de Campos, uma vez que, além 

de ser usada como poupança, exige pouca intensidade de trabalho, liberando os 

assentados para exercer trabalhos não agrícolas o que é facilitado pela proximidade que 

os assentamentos têm dos núcleos urbanos (OLIVEIRA, 2017).  

Logo, a partir do fenômeno social e econômico presente na estrutura agrária de 

regiões e países, define-se a pluriatividade bem com a economia criativa como fenômenos 

por meio dos quais os membros das famílias que habitam no meio rural optam pelo 

exercício de diferentes atividades, mais especificamente, pelo exercício de atividades 

não-agrícolas, mantendo a moradia no campo e uma ligação, inclusive produtiva, com a 

agricultura e a vida no espaço rural (SCHNEIDER; CONTERATO, 2006). 
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1.1 PROBLEMA E SUA IMPORTÂNCIA 

 

Campos dos Goytacazes apresenta tradição em atividade rural, em que 

numerosas famílias de pequenos agricultores, muitos deles assentados, procuram 

sobreviver das atividades de agropecuária; assim, vale avaliar como estas famílias geram 

renda necessária à sua sobrevivência e manutenção no campo. Isto porque, num contexto 

em que a atividade de agricultura, que é predominantemente constituída em pequenas 

propriedades, e realizada em sua grande parte por membros da família, a geração de 

renda acaba por se tornar um grande desafio. 

Embora o Programa PRONAF represente um marco na história da intervenção 

estatal na agricultura familiar, ainda concentra muitas críticas por restringir-se a uma 

única política de custeio e pelo montante disponibilizado à agricultura familiar ser muito 

inferior ao disponibilizado à agricultura patronal (ANJOS, 2003). É neste contexto que 

qualquer renda extra oriunda da pluriatividade, em que se associam algumas atividades 

denominadas criativas, ganha importância para viabilizar a permanência da população 

rural no campo em condições dignas de vida. 

Vale dizer que a economia criativa se apresenta como um dos caminhos 

desenvolvidos pelos indivíduos para uma contínua reorganização da produção, consumo 

e convívio com a natureza, dentro da sociedade contemporânea. Assim, o uso da 

criatividade está presente em todos os aspectos da vida econômica e social, seja no âmbito 

urbano ou rural, representando, para alguns, uma forma alternativa de se enquadrar na 

economia. Esta colocação não convencional, mas possível dentro da economia criativa se 

mostra muito presente no meio rural, principalmente na agricultura familiar, tornando-se 

uma fonte de renda para os residentes do meio rural, assim como uma forma de 

desenvolver atividades independentes da típica produção agrária.  

Isto posto, este estudo se propôs a analisar o processo de transformação ao qual 

o campo é submetido involuntariamente; como se configuram as relações trabalho, 

produção e inovação para sustentação financeira, ocupação e manutenção de 

assentamentos rurais que podem implicar no (re) ordenamento territorial, com o auxílio 

da economia criativa. Assim, este trabalho responde como se relacionam as práticas de 

economia criativa com a questão da pluriatividade; e, como se aplicam estas relações, 

caso elas existam, no PA Zumbi dos Palmares, especificamente no núcleo IV. 

O PA Zumbi dos Palmares situa-se dentro dos municípios de Campos dos 

Goytacazes e São Francisco de Itabapoana, compreendendo o conjunto de fazendas que 
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faziam parte da antiga usina sucro-alcooleira São João: Jacarandá, Guriri, São Gregório, 

Paraíso, Campelo, Santa Maria, Cajueiro, Bom Jesus, Penha e Santana. Após a 

interrupção da produção industrial, a área foi alvo do processo de ocupação, 

desapropriação e constituição de sua propriedade dando origem ao PA Zumbi dos 

Palmares em 1997.  

O Zumbi dos Palmares está incluso na modalidade federal cuja obtenção da terra, 

criação do projeto e seleção dos beneficiários é de responsabilidade da União. Trata-se 

do maior Projeto de Assentamento do estado do Rio de Janeiro, e a sua formação se 

sucedeu no mesmo período que os estudos sobre a pluriatividade e a economia criativa 

ganharam amplitude no país. Além disso, há diversidade de funções e atividades 

desenvolvidas ali. Assim, o PA Zumbi dos Palmares é o espaço geográfico de 

concentração da presente pesquisa. 

Ressalta-se que esta monografia se estrutura em três capítulos. Este primeiro 

capítulo, em que se apresentou uma contextualização sobre a importância dos 

movimentos sociais para tratar das questões sobre reforma agrária, participação do setor 

agrícola (tanto a atividade patronal quanto a familiar) na composição do PIB brasileiro, 

bem como na produção de produtos para o mercado interno e para a subsistência das 

famílias. Apresentou-se também o problema de pesquisa, a hipótese definida e os 

objetivos que se pretendiam alcançar, bem como a metodologia analítica. O segundo 

capítulo, apresenta o referencial bibliográfico acerca da pluriatividade como forma 

alternativa de geração de renda e, consequentemente, um meio de permitir a fixação do 

homem no campo, a partir da visão de autores precursores do tema no cenário brasileiro. 

Além disso, abordaram-se também os conceitos de economia criativa, as subdivisões da 

economia criativa, setores, cidades e indústrias criativas. No terceiro capítulo, apresenta-

se a análise empírica, por meio do estudo de caso sobre as dinâmicas produtivas entorno 

do núcleo IV do Programa de Assentamento (PA) Zumbi dos Palmares, em que se discute 

questões sobre como as subdivisões da economia ocorrem no ambiente rural, 

identificando o seu desenvolvimento nas atividades no campo, em especial como a 

criatividade se associava à oportunidade de criação de renda. Além dos três capítulos 

supracitados, esta monografia é composta pelas considerações finais, referências 

bibliográficas e apêndice. 
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1.2 HIPÓTESE 

 

A pluriatividade e as rendas não agrícolas são aspectos que se relacionam ao 

conceito de economia criativa e que estão presentes no PA Zumbi dos Palmares, área 

rural de Campos dos Goytacazes. Além disso, estas alternativas de renda auxiliam na 

permanência das famílias no campo. 

 

1.3  OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral desta pesquisa consistiu em analisar a contribuição das 

atividades criativas, inseridas no contexto das atividades pluriativas, como fonte de 

geração e complementação de renda para os agricultores do PA Zumbi dos Palmares, 

localizado na cidade de Campos dos Goytacazes. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Especificamente, pretendeu-se: 

a) Descrever os conceitos de pluriatividade e de economia criativa no Brasil; 

b) Apresentar as subdivisões da economia criativa e como ocorrem no ambiente rural; 

c) Entender como a economia criativa e a pluriatividade se associam e se inserem no 

contexto das diversas fontes de renda no campo brasileiro; 

d) Analisar a contribuição das atividades criativas no ambiente rural e da 

pluriatividade para a permanência do homem no campo e para a geração de renda, 

por meio da percepção das famílias do núcleo IV do PA Zumbi dos Palmares em 

Campos dos Goytacazes;  
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CAPÍTULO 2 - A PLURIATIVIDADE E A ECONOMIA CRIATIVA COMO FONTE 

DE RENDA E FIXAÇÃO DO HOMEM NO CAMPO 

 

 

Tradicionalmente, os termos rural e ruralidade constituem em sua definição uma 

natureza locacional em que os antônimos rural e urbano, campo e a cidade, ou mesmo 

progresso e atraso são recorrentes no imaginário social. De acordo com a interpretação 

dos autores Alentejano (2000), Carneiro (2002), Sacco dos Anjos (2004),  no Brasil, as 

definições de áreas e populações rurais foram pautadas por interesses políticos, apontando 

um desencontro entre as políticas públicas e o contexto sociológico das realidades da 

população local.  

Do período pós Segunda Guerra Mundial à decada de 1970, o rural  era 

percebido como ambiente de produção alimentar e os agricultores seus principais 

representantes do espaço. Com a crise dos anos 1970, emergiram diversos problemas 

ambientais associados ao período de modernização denominado “Revolução Verde”2, 

que alterou significativamente a cultura tanto dos pequenos proprietários agrícolas, 

quanto dos grandes latifundiários, dada a disseminação do modelo de produção 

agroindustrial norte americano. Neste período, a maneira de se conduzir as políticas 

públicas no país se alterou à medida que o agricultor deixa de ser o interlecutor principal 

e organizações não governamentais entram em cena como mediadores (MOREIRA, 

2007). 

As características de ambos os cenários, o rural e o urbano, vêm sendo marcadas 

por relações e atividades cada vez mais interligadas, o que evidencia a complexidade na 

definição de uma abordagem única para sua delimitação. Com a aproximação de 

universos culturais e simbólicos distintos, metodologicamente, tratar o meio rural como 

                                                 
2A expressão Revolução Verde foi criada em Washington em 1966, referente à invenção e disseminação 

de novas tecnologias agrícolas que permitia um aumento considerável na produção, com o objetivo de 

acabar com a fome mundial. Entre as práticas utilizadas estão a intensiva utilização de sementes 

geneticamente alteradas, insumos industriais (fertilizantes e agrotóxicos), mecanização, produção em 

massa de produtos homogêneos, assim como o uso extensivo de tecnologia no plantio. Este movimento 

permitiu um aumento considerável na produção, sobretudo em países menos desenvolvidos, que ocorreu 

principalmente entre 1960 e 1970. Mas também gerou desmatamento de florestas, contaminação do solo e 

lençóis freáticos, além de problemas de saúde para agricultores e consumidores (ANDRADES; GANIMI, 

2007) 
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oposição ou continuidade do urbano ou vice e versa, pode não ser mais pertinente na 

sociedade contemporânea (KAGEYAMA, 2008). 

 A partir da década de 1990, sobressaem duas dinâmicas nos espaços rurais que 

vêm a alimentar um debate sobre novas ruralidades: i) ocupação por outras atividades 

econômicas não - agrícolas, com a revalorização do campo via espaço de lazer ou de 

residência; e, ii) a valorização do campo como meio de trabalho, cuja agricultura familiar 

aparece como ator social de desenvolvimento econômico via PRONAF, assim como a 

crescente implantação de assentamentos de reforma agrária (CARNEIRO, 2002).  

Ainda segundo Carneiro (2002) e Marafon (2012), outros dois fatores 

contribuem para as novas dinâmicas da ruralidade na sociedade brasileira: i) a ampliação 

da mobilidade estimulada pela expansão dos meios de comunicação – estradas, rodovias, 

transporte coletivo, acesso a automóveis, e canais de comunicação virtuais 

(principalmente TV) -; e, ii) a transformação do campo como espaço de lazer, onde se 

lançam a diversificação do mercado de trabalho em regiões com vocação turística.   

Desta forma, a aproximação do campo com a cidade reestrutura a sociedade local 

e tem o poder de incorporar novos elementos econômicos, culturais e sociais, como, por 

exemplo, o caso da Região Serrana do Rio de Janeiro, com os pesque e pague, hotéis 

fazenda, ou trilhas e passeios ecológicos. Neste cenário, observa-se uma nova tendência 

de representação social sobre o rural, não fundamentada na ideia de impotência e atraso, 

mas de valorização positiva da natureza e do patrimônio cultural local.  

É valido ilustrar que, ao mesmo tempo em que as novas dinâmicas rurais 

ampliam as condições de permanência - em função da recente valorização das regiões 

interioranas -, existem espaços que não apresentam a biodiversidade, e/ou patrimônio 

paisagístico, opções de lazer, e acessibilidade. Nestes espaços, há menor atratividade para 

novos moradores e empreendedores, onde a agricultura de pequena escala permanece sem 

expectativas de grandes modificações no campo, e onde ainda se observa um movimento 

migratório da população jovem em busca de melhores condições de trabalho. 

Configuram-se, então, novas relações entre o campo e a cidade, com 

novas qualidades e impressão de marcas fortes na paisagem. Além da 

produção agrícola e da industrialização, temos hoje novas atividades 

que devem ser identificadas para caracterizar o campo e suas relações 

com a cidade. A presença de uma enorme diversidade de atividades 

que se encontra no campo decorre da ação dos pequenos produtores, 

que contribuem de forma significativa para a produção de alimentos e 

que, de forma criativa, traçam suas estratégias para sobreviver. Há 

também no campo muitos sujeitos sociais como os grandes 

proprietários, os parceiros, os trabalhadores volantes, os sem-terra e a 

sua luta pelo acesso à terra. Tais sujeitos materializam no espaço rural, 

com o seu trabalho, uma ampla diversidade de objetos, elementos e 
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situações que tornam o campo um espaço bastante complexo 

(MARAFON, 2012 p.130). 

 

 

Apesar disso, segundo Carneiro (2002), mesmo quando ocorre a adoção de 

novas atividades em outros ambientes, a percepção de mundo perdura de forma tal que o 

encontro dos “opostos” não implica necessariamente, em uma descaracterização dos 

envolvidos. As autoras, Carneiro (2002) e Kageyama (2008), por exemplo, relatam 

divergência em relação aos tratos sociais do campo se comparados aos centros urbanos, 

observando-se que, nas áreas rurais, as atividades coletivas, de solidariedade, de 

vizinhança e parentesco são mais expressivas, enquanto que a aproximação e o acesso 

das áreas rurais a centros urbanos modificam esse quadro. Por outro lado, nas áreas 

urbanas, é notória a interdependência entre seus habitantes, além do contato maior com o 

capital financeiro, trabalho, educação e cultura, detendo algumas vantagens deste cenário. 

Mas, são as preferências e circunstâncias dos indivíduos que levam à habitação de cada 

um dos espaços (KAGEYAMA, 2008). 

Para Woods (2005), existem quatro linhas de raciocínio que caracterizam o 

espaço rural. A primeira está atrelada à distinção geográfica entre áreas urbanas e rurais, 

baseando-se nas características socioespaciais via dados estatísticos; a segunda diz 

respeito às características socioespaciais que buscam analisar aspectos das sociedades 

urbanas e rurais; a terceira identifica como as estruturas locais interagem com os 

processos econômicos e sociais globais; e, por fim, o rural como representação social, a 

partir da imagem pessoal que surge quando os indivíduos pensam sobre o rural (WOODS, 

2005 apud MARAFON, 2012). 

Logo, observa-se, principalmente no ambiente acadêmico, o questionamento 

sobre a abordagem restrita da legislação que determina o que é rural e urbano no Brasil. 

Entre eles, autores como Carneiro (2009) e Schneider (2003a) criticam que muito se usa 

a abordagem em que o espaço rural surge quando não se pode mais considerar o local 

urbano. Ou seja, por exclusão, o espaço rural surge quando as municipalidades 

determinam o fim do perímetro urbano. 

Já o IBGE (2017) reconhece que os limites oficiais entre zona urbana e zona 

rural atendem aos objetivos das prefeituras, e que a metodologia utilizada dificulta a ação 

de políticas públicas. Ainda segundo o IBGE, a demarcação de tal fronteira é utilizada 

como instrumento dos objetivos fiscais que enquadram os domicílios sem considerar, 

necessariamente, as características territoriais e sociais do município e de seu entorno.  
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Desta forma, de acordo com os autores Kageyama (2008) e Marafon (2012), o 

rural não se qualifica apenas como um espaço de baixa densidade populacional, de 

domínio de atividades agrícolas. Ele representa novos vínculos, ora por meio da escolha 

nas vantagens comparativas em empregos não agrícolas (atrelados ao setor industrial ou 

de serviços) ora pela identidade da vida no campo. Ou seja, o rural aparece como espaço 

híbrido de diversas funções, com a presença de complexos agroindustriais, da agricultura 

familiar, atividades não agrícolas, agricultores e não agricultores que criam laços 

espaciais e reproduzem no espaço rural.  

 

2.1 A PLURIATIVIDADE E O PART-TIME FARMING: SIMILARIDADES E 

DIFERENÇAS 
 

Esta seção foi construída com dois propósitos: primeiro, para realizar uma 

contextualização histórica sobre as atividades não agrícolas e o surgimento das noções de 

pluriatividade e part-time farming; e o segundo, consistiu em articular esses dois 

conceitos com a questão da ruralidade, não de forma dialética, mas complementar, com 

o intuito de entender as múltiplas formas de trabalho no campo. 

O estudo da pluriatividade teve seus primeiros passos na França durante a década 

de 1940, onde observou-se a transitoriedade e instabilidade produtiva do homem no 

campo. Neste ambiente, houve também a primeira movimentação contra as atividades 

não-agrícolas. Para os franceses, as atividades não-agrícolas, como o artesanato, 

produção de queijos, agroindustrialização e atividades de preservação cultural, poderiam 

trazer um risco à modernização da agricultura.  

Então, segundo este ponto de vista, o ideal era incentivar a pluralização da 

agricultura (novas atividades apenas agrícolas)  e não a pluriatividade (adoção de uma 

segunda atividade não-agrícola). No entanto, a pluralização da agricultura por ser um 

processo seletivo não abarcava todas as áreas. Por exemplo, as áreas montanhosas não 

eram adequadas para receberem as modernizações de cultivo como as áreas planas 

(SCHNEIDER,  2005). 

Neste contexto, as federações, associações, cooperativas e os agricultores 

passaram a ver a necessidade da pluriatividade e a incentivá-la nas áreas onde não podiam 

desenvolver novas atividades apenas agrícolas. Desta forma, estes grupos que tinham uma 

presença forte na política transferiram esta perspectiva para a esfera acadêmica nas 
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décadas de 1950 e 1960. Assim, no contexto francês, a pluriatividade ganhou incentivo 

pela multiplicidade de atividades no campo.  

Vale lembrar que, na década de 1950, ocorreram dois eventos importantes: o pós 

Segunda Guerra Mundial e o processo da Revolução Verde, que exigiram estabelecer 

formas alternativas de se manter no campo. Assim, na tentativa dos cientistas sociais em 

esclarecer e estabelecer limites às categorias de trabalho no espaço rural, o termo 

pluriatividade perpassou por algumas modificações ao longo do tempo. 

Nesta trajetória, foram introduzidos termos como part-time farming (agricultura 

em tempo parcial), e pluriactivité (pluriatividade), em que se fundiam as interpretações 

sobre o tempo na produção agrícola, a unidade de produção (propriedade) e o grupo 

doméstico. Estes termos foram generalizados na década de 1980 dada a crescente 

diversificação das fontes de renda no campo, de modo que aceitava-se que a única 

diferença entre ambos estava relacionada ao fato de que o primeiro termo era de uso 

corrente entre os analistas de língua inglesa e o segundo, mais ligado à tradição acadêmica 

francesa (SHNEIDER, 2003a). 

Ainda de acordo com Schneider (2003a), etimologicamente, existem pontos 

fundamentais para o entendimento da pluriatividade na agricultura familiar. Segundo o 

autor, após um largo debate teórico científico, entrou-se em consenso na academia, que o 

termo part-time farming se refere ao tempo em que o indivíduo trabalha na propriedade, 

de forma contraposta à noção full time farming (agricultura de tempo integral). E a 

pluriactivité, por sua vez, denota a combinação de uma ou mais formas de renda ou 

inserção profissional dos membros de uma mesma família.   

Logo, o part-time relaciona o tempo da jornada de trabalho do agricultor em sua 

propriedade, em que parte do seu tempo é dedicado à agricultura e a outra parte em uma 

atividade não-agrícola. Schneider (2003a) esclarece que, neste caso, o indivíduo sozinho 

não é considerado pluriativo, uma vez que o termo pluriatividade descreve apenas o 

contexto famíliar; ou seja, quando dentro da família se tem um conjunto de atividades 

agrícolas e atividades não-agrícolas.  

Seguindo esta linha de raciocínio, Schneider (2003b) aponta que o termo 

pluriactivité implica na combinação de mais de uma forma de renda ou a inserção 

profissional dos membros da unidade familiar em uma outra atividade quando ainda se 

tem um vículo com a terra. Ao passo que, necessariamente, sua contraposição se 

estabelece no termo monoactivité, como sugere o nome, em que o indivíduo ou família 

ocupa integralmente seu tempo naquela atividade. Ou seja, essencialmente, os termos 
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agricultura “monoativa” e “tempo integral” são conceitualmente semelhantes quanto ao 

conteúdo e significado, mas seus opostos diferem em sua essência (SCHNEIDER, 

2003b).  

Na década de 1950, o pesquisador  francês Fuller (1990 apud SCHNEIDER 

(2003a), buscava em seus estudos entender a propriedade a partir das múltiplas fontes de 

renda, abstraindo-se o foco do chefe da família, como ocorre no part time. Em um esforço 

para desembaralhar as possíveis confusões entre a ocupação do produtor e a “função 

produtiva” da propriedade, Fuller (1990) apud SCHNEIDER (2003a) propõe então a 

substituição do termo part – time farming por multiple job holding farm household 

(unidade agrícola familiar de trabalho múltiplo, representado pela sigla MJHFH), 

incorporando a esta definição a composição demográfica, o processo de tomada de 

decisão, e as vontades e interesses dos indivíduos que compõem as famílias, reorientando 

a unidade de análise baseada exclusivamente no tempo de trabalho da unidade familiar.  

Em síntese, chega-se à conclusão que o termo part-farm trata da unidade 

produtiva (propriedade física). Já a part-time farming trata dos ocupantes da propriedade 

que decidem como gestionar o tempo na unidade produtiva de diferentes formas, podendo 

combinar tanto atividades agrícolas como outras atividades (FULLER, 1990, apud  

SCHNEIDER, 2003a).  

Logo, compreende-se a pluriatividade como um conceito de integração 

econômica em que se realizam outras atividades além da agricultura, tanto dentro quanto 

fora da exploração. Na pluriatividade, o autor inclui: o emprego em outras explorações 

agrárias; as atividades não agrárias realizadas na exploração, como o turismo e o 

artesanato; e o emprego fora da exploração e do setor agrário  (FULLER, 1990 apud  

NASCIMENTO, 2005).  

O termo “agricultura em tempo parcial” abriu espaço à noção multiple de job 

holding (combinação de múltiplas fontes de renda em unidades agrícolas) que, por sua 

vez, foi substituída pela denominação pluriatividade por abarcar a crescente 

diversificação das atividades e fontes de renda nas unidades familiares, e permitir separar 

a alocação de trabalho dos membros familiares de suas atividades principais; ou seja, 

separar o trabalho efetivo de suas rendas. 

Schneider (2003a) lança um exemplo comparativo a respeito do part-time no 

contexto norte americano e no brasileiro durante a década de 1930, para mostrar como 

esse conceito pode surgir em diferentes realidades. No Brasil, a colonização era de 

exploração, onde existiam os lotes para as famílias e a ideia da autossuficiência 
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predominante, enquanto que os colonos norte americanos não viviam somente da 

atividade agrícola, uma vez que já havia indústrias em algumas regiões. Nos tempos de 

entressafra, em que havia o crescimento dos grãos, os colonos eram operários e, em 

segundo momento, eram agricultores para realizar a colheita e plantio. 

 Alguns autores como Anjos e Caldas (2008) e Carneiro (2009), afirmam que se 

trata, portanto, de colonos-operários. Logo, surge nessa perspectiva, a questão da 

identidade, em que o indivíduo ou era agricultor ou era operário. No entanto, ambas as 

atividades, a agricultura e a indústria, constituíam a sua base econômica.  

Sob este aspecto, dois problemas surgem quando se trabalha o part time. O 

primeiro é que este modelo não se relaciona com a família, mas sim com a ideia do chefe 

da família patriarcal. O segundo, a sua proximidade com a questão da polivalência, uma 

vez que o agricultor-operário deixa de exercer uma função para ocupar outra em um 

período distinto. Ou seja, neste exemplo não ocorre a simultaneidade entre as atividades 

exercidas.   

Assim, a pluriatividade é, de certa forma, um conceito novo no Brasil, visto que 

estudos nesta área começaram a se aprofundar na década de 1990, e estes estavam 

centrados na análise das estratégias de reprodução social na perspectiva da agricultura 

familiar; ou seja, a partir da organização de um determinado grupo ligado por laços de 

parentesco em um espaço definido como rural (CARNEIRO, 2009). Entre os 

pesquisadores preculsores do tema no Brasil podem-se citar Flavio Sacco dos Anjos, 

Carlos Alves Nascimento, Sérgio Schneider, Maria José Carneiro, Giralda Seyferth e 

Graziano da Silva. 

Sacco dos Anjos e Caldas (2008) enaltecem que apesar dos estudos acerca da 

pluriatividade no Brasil serem recentes, não significa que a correlação de atividades 

agrícolas com atividades não agrícolas em um estabelecimento familiar, não estivesse 

presente na história da agricultura familiar brasileira. Neste sentido, Giralda Seyferth 

(1974) apud Franz e Salamoni (2015), e Sacco dos Anjos e Caldas (2008) perceberam a 

necessidade de se estudar a pluriatividade no país, uma vez que os colonos se dedicavam 

à agricultura e também aos ateliês de calçado e roupas, estradas de ferro, e indústrias de 

comércio e serviço na Região Sul do país. Ambos chegam à conclusão que também existe 

a pluriatividade no Brasil. E, assim sendo, é preciso verificar quais são suas causas e suas 

consequências para o meio rural, de modo a entender, principalmente, o que é a 

pluriatividade no Brasil, uma vez que até então existia uma noção que foi construída no 

contexto francês. 
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2.1.1 Vertentes analíticas da pluriatividade  

 

Schneider (2003b) aponta a existência de três categorias analíticas da trajetória 

da pluriatividade. A primeira diz respeito às atividades não-agrícolas e rendas 

complementares, para a qual autores como Chayanov e Kautsky defendem a tese de que 

a pluriatividade não representa uma situação nova, pois já era praticada desde o período 

de protoindustrialização (CHAYANOV, 1974; KAUTSKY,1980 apud SCHENIDER, 

2013b). Esta vertente se caracteriza pelas atividades auxiliares para a complementação 

do orçamento familiar, principalmente nas entressafras ou nos períodos em que ocorria 

alguma adversidade climática e/ou econômica. 

A segunda vertente traz a pluriatividade e a dupla-atividade. Nela, a 

pluriatividade e as atividades não-agrícolas são interpretadas como uma fase passageira 

e transitória; ou seja, caso as atividades agrícolas fossem valorizadas, a busca pelas 

atividades não-agrícolas reduziria. Adepta a esta vertente, Carneiro (2002) e Seyfert 

(1974; 1984) apud Carneiro (2009) denotam a pluriatividade como algo passageiro a 

partir da noção de dupla atividade como o caso dos colonos-operários.  

 

(...) a pluriatividade pode ser praticada em determinadas 

situações e ser abandonada posteriormente, tanto para o retorno à 

pratica exclusiva da agricultura quanto para ser substituída por outras 

estratégias familiares como, por exemplo, a de abandono definitivo da 

atividade agrícola (CARNEIRO, 2009, p.178). 

 

Assim, os agricultores exerceriam outra atividade combinada com a agricultura 

para enfrentar o esgotamento do modelo de produção produtivista. A terceira vertente 

trata da pluriatividade na teoria social contemporânea, em que se consideram as variadas 

estratégias de reprodução social dos agricultores familiares. Esta vertente reconhece a 

pluriatividade como parte interligada à economia regional e local, à família e às 

transformações socioeconômicas estruturais dos espaços rurais. Seguindo esta linha de 

raciocínio no presente trabalho, acredita-se que as iniciativas criativas surgem também 

no ambiente rural como estratégia de manutenção e reprodução social.  

 

2.2 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA E ECONÔMICA DO SISTEMA 

CRIATIVO 
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A economia criativa trata de um eixo plural de modo que inexiste uma única 

definição para determiná-la. Segundo Gomes (2015), no decorrer do tempo foram 

desenvolvidos termos como: “economia da cultura”, “economia criativa”, “economia do 

conhecimento”, “economia do entretenimento”, “economia das festas”, entre outros, a 

fim de denominar espaços de discussões para a inclusão de novos moldes de pesquisa. 

Neste sentido, segundo Reis (2011), diversas terminologias surgiram dentro do 

contexto criativo, tais como indústrias criativas, economia criativa, classe criativa, 

cidades criativas, entre outras. Para Reis (2012), o reconhecimento da criatividade como 

recurso estratégico surgiu na década de 1990 a partir da convergência de três fatores: i) a 

fragmentação das cadeias de produção para a execução de um produto final, em que se 

fez necessária a criatividade para a diferenciação do produto pelos processos, materiais, 

formas, texturas e funcionalidades; ii) a padronização dos bens e serviços em que a 

decisão do consumidor passa a ser pautada por bens intangíveis como o design, a marca, 

os benefícios emocionais, entre outros; e, iii) a volatilidade de alguns ativos da economia 

de um local, de modo que quanto mais o preço de uma ação varia, em um curto espaço 

de tempo, maior o risco de se ganhar ou perder dinheiro negociando esta ação, em um 

contexto onde o sistema financeiro dos países são mundialmente conectados com o 

advento da tecnologia. 

 Desta forma, a economia criativa surge em um contexto de globalização 

marcado por interrelações de questões como inovação, criação, habilidades simbólicas, 

intangibilidade e tecnologia, cujo pricinpal objetivo é potencializar a geração de renda 

(GOMES, 2015). Assim, para o Department for Culture Media and Sport - DCMS (2005) 

apud Bendassolli et all. (2009) são atividades criativas aquelas que se originam da 

criatividade individual, a partir de competências e/ou talentos para a criação, e que fazem 

produtos demandáveis e de valor econômico em suas propriedades culturais (ou 

intelectuais).  

Já  o termo indústrias criativas foi introduzido politicamente pela primeira vez 

em 1994, por meio do primeiro ministro da Austrália, Paul Keating, em um documento 

intitulado Criative Nation (Nação Criativa). O discurso referia-se à necessidade de 

assegurar e valorizar o patrimônio cultural  local do país, dado que temia-se a diluição de 

suas propriedades com o advento da globalização. Mais tarde, em 1997, a ideia reaparece 

com a candidatura para o primeiro-ministro do  Reino Unido, de Tony Blair, do partido 

trabalhista, que lançou a campanha Criative Britain, que identificava e incentivava os 

segmentos criativos do país mobilizando todas as instâncias governamentais. Assim, 
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“podemos observar a primeira característica fundamental da economia criativa: a 

transversalidade de atores, incluindo várias instâncias governamentais e privadas” (REIS, 

2012, p.12).  

Logo, essse esforço configurou-se em um reconhecimento de diversos setores 

que detinham boas expectativas para a geração de receita na economia nacional. Nesta 

conjuntura, denominou-se o termo “indústrias criativas” como o conjunto destes setores 

segmentados. Foram classificadas, portanto, em 13 grandes áreas que englobam 

atividades como o  artesanato, o folclore, o patrimônio, a moda, o design, a arquitetura, a 

propaganda e o setor de lazer, entre outros.  

Então, paulatinamente, a percepção do retorno na geração de emprego e renda 

nas cadeias de produção, e a divulgação das estatísticas positivas dos diversos setores 

criativos fez com que aumentasse a atenção às indústrias criativas entre os países, pela 

sua potencialidade em dinamizar os setores tradicionais da economia. Desta forma, por 

seu impacto na economia e o conjunto composto pelas indústrias, formou-se o nome 

“economia criativa” (REIS, 2012).  

O que se observa, então, é que além de terem 

representatividade como setores, as indústrias criativas também 

agregam valor a grandes blocos da economia, o que nem sempre é 

possível mensurar, já que nossos instrumentos e metodologias de 

valoração econômica foram desenvolvidos pensando em outra lógica, 

industrial, tangível, e não na da criatividade e do intangível. (REIS, 

2012, p.13). 

 

No Brasil, de acordo com os dados compilados pela Secretaria de Planejamento 

e Gestão do estado de São Paulo (2016), a economia criativa surgiu nos últimos anos 

como um dos segmentos que mais cresceram no país. Segundo o estudo, entre 2004 e 

2013, enquanto o PIB brasileiro teve crescimento real de 26,4%, o das atividades 

classificadas nesta fração teve atuação positiva de 69,8%. 

Desta forma, de acordo com o mapeamento da indústria criativa no Brasil, 

realizado pela Federação das Indústrias do estado do Rio de Janeiro (FIRJAN), em 2014, 

a partir de dados cruzados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD/IBGE), observou-se que naquele ano havia 251 mil empresas atuando no setor, 

cujo crescimento foi de 69,1% de 2004 a 2013. Em relação ao valor gerado por essas 

empresas, em 2015, no estado do Rio de Janeiro, observou-se um montante estimado em 

R$ 24,1 bilhões, representando 15,5% do PIB criativo brasileiro. Tais dados demonstram  

a magnitude do estado no cenário criativo do país.  
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Sob a ótica da produção, os empreendimentos criativos se mostraram menos 

impactados ante o cenário econômico decrescente do período 2013-2015 em comparação 

à totalidade da economia nacional. Segundo a FIRJAN (2016), a participação do PIB 

criativo no PIB brasileiro cresceu de 2,56% para 2,64%, mantendo a tendência observada 

desde a década passada. A fim de ilustrar tal situação, na Figura 1 apresenta-se o 

comportamento da paticipação da população em atividades criativas por estados no país.  

 

 
Figura 1- Comparação entre os estados brasileiros em relação ao percentual de pessoas 

ocupadas na economia criativa (3º trimestre de 2016). 

Fonte: Extraído de Coordenação de Estudos Econômicos – CEE/IJSN (2017). 

 

Considerando a Figura 1, sob a ótica do mercado de trabalho, em relação às 

outras federações, o estado do Rio de Janeiro foi líder na participação da população em 

atividades criativas (10,3%) durante o 3º trimestre de 2016. Além disso, observou-se que 

o Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal e Rio Grande do Norte foram os estados que 

apresentaram o percentual de ocupação acima da média nacional (8,6%).  

Destaca-se, segundo a Secretaria da Economia Criativa (SEC)3(2012), que a 

economia criativa possui duas vertentes, a macroeconômica e a microeconômica. A 

primeira está relacionada aos Territórios Criativos, Marcos Legais e Pesquisas. Enquanto 

                                                 
3 A Secretaria da Economia Criativa (SEC) busca a união entre as artes, a ciência e as novas tecnologias 

por meio do desenvolvimento local e regional. Das linguagens artísticas ao artesanato popular, tecnologias 

da informação, serviços do design, indústria da moda ao mundo dos games a SEC auxilia na formulação, 

implementação e monitoramento de políticas públicas para um novo desenvolvimento fundado na inclusão 

social e, especialmente, na diversidade cultural brasileira. Para maiores informações sugiro a consulta ao 

site www.cultura.gov.br/secretaria-da-economia-criativa-sec 
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a segunda, diz respeito a questões microeconômicas associadas ao Empreendedorismo 

Criativo, Trabalhos Coletivos, Colaborativos e com indivíduos e grupos criativos, em que 

podem se estabelecer os atores pluriativos do campo.  

Neste sentido, desde 2008 a FIRJAN vem realizando estudos sobre a cadeia da 

indústria criativa no Brasil, na perspectiva da produção criativa das empresas e seus 

profissionais. Para a construção de seus argumentos, a FIRJAN (2016) fundamentou-se 

em duas óticas, a da produção e a do mercado de trabalho. Na primeira, observa-se o valor 

da produção gerado pelos estabelecimentos criativos, que não necessariamente empregam 

apenas trabalhadores criativos, por meio das atividades dos os 13 segmentos criativos. E 

na segunda, examinam-se os profissionais criativos, independentemente do lugar onde 

trabalham, seja em empresas tidas como estritamente criativas, seja em qualquer outra 

atividade econômica. 

Com essa perspectiva, em uma retrospectiva de dez anos de indústria criativa no 

país, a FIRJAN (2016) elaborou um fluxograma estruturando 13 segmentos criativos em 

quatro grandes áreas, quais sejam: Consumo (Design, Arquitetura, Moda e Publicidade), 

Mídias (Editorial e Audiovisual), Cultura (Patrimônio e Artes, Música, Artes Cênicas e 

Expressões Culturais) e Tecnologia (P&D, Biotecnologia e TIC). Além desta 

segmentação, a FIRJAN (2016) também apresenta a indústria criativa em três grandes 

categorias, que são: i) Indústria criativa (núcleo), que é onde se concentram atividades 

profissionais que utilizam as ideias como insumo principal para geração de valor; ii) 

Atividades relacionadas, constituída por profissionais e estabelecimentos que provém 

bens e serviços à Indústria Criativa; e, iii) Apoio, que se compõe dos ofertantes de bens 

e serviços, de forma indireta, à indústria criativa. Tal estrutura é apresentada na Figura 2, 

em uma proposta de cadeia produtiva criativa para o Brasil.  



35 

 

 

 

Figura 2 - Fluxograma cadeia da indústria criativa no Brasil. 

Fonte: Extraído da FIRJAN (2016). 

 

Conforme a Figura 2, e com base nas subclasses da economia criativa 

apresentadas na cadeia criativa da FIRJAN, além dos insumos tradicionais de produção 

– capital, matéria-prima e mão de obra – as ideias passaram a ser canal de entrada 

relevante e necessário para a diferenciação e geração de valor, em que as profissões 

descritas na primeira coluna se relacionam e se apoiam nas respectivas segunda e terceira 

coluna. Tais encadeamentos produtivos permitem maior circulação de renda na economia 

(FIRJAN, 2016). 

Então, em um contexto de reorganização e busca pela diferenciação estratégica 

para a reprodução do capital observa-se que as atividades criativas também aparecem na 

perspectiva do rural brasileiro, se associando e se inserindo no contexto das diversas 

fontes de renda no campo. Desta forma, no tópico a seguir são apresentadas algumas 

abordagens acerca da economia criativa trazendo elementos rurais que possibilitam a 
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adaptação da cadeia (Figura 2) tal como a apresentada pela FIRJAN (2016) em um 

fluxograma da cadeia criativa para o rural de Campos, fundamentada nas informações das 

entrevistas estruturadas para o PA Zumbi dos Palmares.  

 

2.2.1 Abordagens da economia criativa 

 

De acordo com Reis (2008), existem pelo menos quatro abordagens do conceito 

de economia criativa: A primeira se refere às indústrias criativas, ou seja, ao conjunto de 

setores econômicos que potencializam a geração de riqueza, trabalho, arrecadação 

tributária e divisas de exportações. Por exemplo, mercados de arte e antiguidades, design, 

artesanato, moda, filme e vídeo e música. Na segunda, trata-se da nomenclatura economia 

criativa, que envolve as indústrias e seus respectivos impactos em outros setores e 

processos da economia. 

Já a terceira, diz respeito às cidades e espaço criativos. Nesta abordagem, Reis 

(2008) aponta quatro características importantes ao presente trabalho: a) a criatividade 

como combate às desigualdades e violência, e de atração de talentos e investimentos para 

revitalizar áreas degradadas; b) a promoção de clusters criativos; c) de transformação das 

cidades em polos criativos mundiais, de potencial de articulação com a política do turismo 

e atração de trabalhadores criativos, com atenção, no entanto, para não gerar ausência do 

envolvimento comunitário, e consequente esfacelamento das relações locais e a exclusão 

de pequenos empreendimentos; e, d) a relação de reestruturação do tecido 

socioeconômico urbano, baseado nas especificidades locais, como é o caso de Rio das 

Ostras, e Paraty com seus Festivais de Jazz e Blues, por exemplo. 

E a quarta abordagem diz respeito à economia criativa como estratégia de 

desenvolvimento que, de forma complementar, se subdivide em outras duas vertentes: a 

primeira traz o reconhecimento da criatividade como capital humano, para o fomento de 

uma integração de objetivos sociais, culturais e econômicos, diante de um modelo de 

desenvolvimento global pós-industrial excludente. Já a segunda aborda a criatividade 

como responsável pelas mudanças econômicas e, em especial, as novas tecnologias que 

alteram os elos de conexão entre a cultura e a economia. Ela permite a geração de 

oportunidades econômicas baseadas em empreendimentos criativos, ao apoiar-se na 

criatividade individual, e permitir a formalização de pequenos negócios promovendo a 

geração de renda e emprego.  
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Assim como a pluriatividade, a economia criativa aparece também como 

oportunidade de redução das desigualdades de renda, ao relacionar aspectos de 

criatividade às lógicas de produção, dadas múltiplas interfaces e possibilidades de sua 

inserção no ambiente rural (GOMES, 2015). Para Mattei (2006), o espaço rural 

proporciona recursos naturais, lazer e bens que possibilitam diversas combinações de 

ofícios. Mas, fundamentalmente, o que faz deste espaço um possível ambiente criativo é 

o próprio indivíduo que ali externaliza sua criatividade, assim como ocorre no ambiente 

urbano, nas empresas e indústrias. 

Para Reis (2012), no ambiente urbano existem três características que tornam 

possível a identificação de uma cidade criativa, são elas: i) a presença de inovações, 

incluindo-se as tecnológicas de centros de pesquisa e desenvolvimento, as inovações 

sociais, culturais, e as utilizadas para solucionar problemas ou criar ações. Ou seja, as 

inovações como criatividade posta em prática; ii) Conexões que promovem a criatividade 

nos espaços, seja entre áreas das cidades ou entre os “mapas afetivos” (áreas da cidade 

que efetivamente significam algo para indivíduo), por exemplo, bairros típicos de 

imigrantes, ou de recepção de grandes eventos culturais que favorecem a curiosidade e 

circulação de pessoas de diferentes ambientes. Ou ainda, que permite a conexão entre o 

público e o privado, passado e presente, local e global, que favorecem o reconhecimento 

e valorização da cidade. E, iii) a cultura no sentido de identidade, diversidade, ou 

sentimento de comunidade; cultura como um conjunto de setores, ou seja, indústrias 

criativas; cultura como agregadora de valor a setores tradicionais.  

  



38 

 

 

 

CAPÍTULO 3 - ESTUDO DE CASO SOBRE A GERAÇÃO DE RENDA NO PA 

ZUMBI DOS PALMARES, NÚCLEO IV - CAMPOS DOS 

GOYTACAZES, RJ 

 

 

Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos utilizados para a 

elaboração da pesquisa, bem como uma breve contextualização do município de Campos 

dos Goytacazes acerca da sua localização, contexto histórico, e reforma agrária. Além 

disso, o capítulo traz análises sobre as dinâmicas produtivas entorno do núcleo IV do PA 

Zumbi dos Palmares.  

 

3.1 METODOLOGIA 

 

A metodologia adotada para alcançar os objetivos traçados parte de uma 

abordagem interdisciplinar, com a combinação de processos tanto de caráter exploratório, 

quanto de caráter descritivo. O método exploratório trata de uma investigação de pesquisa 

empírica que permite o aprimoramento de ideias e experiência com o problema. Segundo 

Selltiz et al. (1967) apud Gil (2002), a flexibilidade do trato exploratório possibilita a 

assimilação de diversos aspectos relativos ao fato estudado, uma vez que, de modo geral, 

essas pesquisas envolvem: (a) levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas 

que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; e (c) análise de exemplos 

que "estimulem a compreensão".  

A aproximação com a metodologia descritiva ocorre quando se busca a 

identificação da existência de relações entre variáveis. À vista disso, a abordagem 

exploratório-descritiva combinada, método escolhido para a presente pesquisa, são 

estudos exploratórios que objetivam descrever determinado fenômeno, como, por 

exemplo, o estudo de um caso para o qual são realizadas análises empíricas e teóricas 

(MARCONI; LAKATOS, 2003). Assim, em função destas considerações, o tipo de 

pesquisa aplicado neste trabalho se refere a um estudo de caso, pelo método qualitativo e 

quantitativo, com a utilização de dados coletados via entrevistas semiestruturadas.  

Desta forma, o levantamento bibliográfico desta pesquisa foi dividida em duas 

etapas de abordagem e interação: i) breve contextualização dos ciclos econômicos do 

município de Campos dos Goytacazes, numa perspectiva regional; ii) revisão 

bibliográfica sobre a pluriatividade e economia criativa no Brasil; além do estudo de caso 
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a partir da análise da caracterização das famílias, por meio de entrevistas 

semiestruturadas, procurando identificar questões relacionadas ao trabalho, produção, 

processos produtivos, renda, e suas respectivas relações com o PA Zumbi dos Palmares 

(Núcleo IV), a fim de inferir sobre a relação da pluriatividade e economia criativa com a 

geração de renda. 

 

3.1.1 Estratégia para a aplicação das entrevistas e coleta de dados  

 

Para a coleta de dados, foi utilizada a observação direta intensiva, a partir de 

entrevistas semiestruturadas aplicadas no trabalho de campo realizado nos dias 15, 16, 

17, 21 e 22 de outubro de 2017 no núcleo IV do PA Zumbi dos Palmares. Além dessa 

fonte primária de informação, utilizou-se também como fonte secundária, dados 

disponibilizados nos sites do INCRA e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), sobre o número de assentamentos e seus respectivos lotes no Brasil em 2017, e 

dados sobre a agropecuária no país e em Campos dos Goytacazes. Além disso, trabalhos 

científicos, cujo foco tratava de questões relacionadas à economia criativa, pluriatividade 

e agricultura familiar.  

Ressalta-se que a entrevista semiestruturada seguiu um roteiro previamente 

estabelecido em que as perguntas aos indivíduos são predeterminadas. De acordo com 

Lodi (1974) apud Marconi e Lakatos (2003) “o motivo da padronização é obter, dos 

entrevistados, respostas às mesmas perguntas, permitindo que todas elas sejam 

comparadas com o mesmo conjunto de perguntas, e que as diferenças devem refletir 

diferenças entre os respondentes e não diferenças nas perguntas" (LODI, 1974 apud 

MARCONI; LAKATOS, 2003, p.197). Assim, a entrevista abre oportunidade para a 

obtenção de dados que não se encontram em fontes documentais e que podem ser 

relevantes; além disso, ela também permite maior flexibilidade para repetir ou esclarecer 

dúvidas, que explicadas, podem ser respondidas em todos os segmentos da população.  

Desta forma, as entrevistas no assentamento foram fundamentais porque 

permitiram maior aprofundamento e investigação dos fenômenos estudados dentro de seu 

contexto real. Para a aplicação das entrevistas semiestruturadas foram desenvolvidas 

quatro etapas: i) a primeira consistiu na investigação preliminar informal dos agricultores 

familiares na Feira da Roça, a fim de observar os fatores e locais que exercem influência 

na diversidade de fonte de renda e quais instrumentos poderiam ser usados para obter as 
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informações necessárias ao estudo final; ii) na segunda, tratou-se da elaboração do roteiro 

das entrevistas e aplicação com moradores dos assentamentos Che Guevara, Ilha Grande 

e Antônio de Farias4, que também são do município de Campos dos Goytacazes, como 

pré-teste, a fim de investigar possíveis falhas existentes, como ambiguidade, linguagem 

inacessível, ordem e quantidade das perguntas, e observar a reação dos pesquisados a 

cada uma delas.  No total, foram aplicadas trinta e duas entrevistas que permitiram 

conhecer parte das dinâmicas de outros espaços rurais da cidade antes da realização das 

entrevistas no PA Zumbi dos Palmares, objeto de estudo de caso do presente trabalho; iii) 

a terceira etapa se constituiu da busca por apoio em grupos e lideranças no assentamento, 

tanto para o primeiro contato com os residentes, quanto para conhecer o espaço e traçar 

estratégias de aplicação das entrevistas. Assim, foram realizados dois campos 

exploratórios, e o terceiro propriamente para efetuar as entrevistas no PA Zumbi dos 

Palmares.  

 

3.1.2 Procedimento para determinar o tamanho da amostra. 

 

Para a realização desta pesquisa, a população foi dividida em duas sub-amostras. 

A primeira sub-amostra considerou o número de lotes do PA Zumbi dos Palmares como 

um todo; e a segunda referiu-se aos lotes dos respectivos núcleos localizados no Zumbi, 

onde no total tiveram cinco núcleos, abrangendo 507 lotes.  

A partir da investigação preliminar, observou-se que o núcleo IV apresentava a 

maior concentração de residências por conter uma agrovila. Além disso, na agrovila, se 

localiza o galpão da cooperativa do núcleo; e nela também ocorrem as atividades do 

Coletivo de Mulheres- Regina Pinho-, que praticam a confecção de produtos não 

agrícolas. Juntas, tais características elegeram o núcleo IV como lócus do estudo de caso, 

e, portanto, este foi o núcleo escolhido para calcular o tamanho da amostra (Equação 1). 

Dado que se trata de uma população finita, para compor a amostra com base na estimativa 

da proporção populacional, utilizou-se:  

                                                 
4 A escolha dos assentamentos Che Guevara, Ilha Grande e Antônio de Farias como locais propícios para 

pré campo se deu pela maior interação dos assentados com as atividades de extensão do Núcleo de Estudos 

Rurais e Urbanos (NERU) da UFF Campos.  
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𝑛 =
𝑁 ×𝑝×�̂�×(𝑍𝛼 2⁄ )

2

𝑝× �̂�×(𝑍𝛼 2⁄ )
2

+(𝑁−1)×𝐸2
                                      (Equação 1) 

em que, (N) se refere ao tamanho da população, que no caso foi de 145; a letra (n) refere-

se ao número de indivíduos na amostra. A variável (�̂�), a proporção populacional de 

indivíduos que pertence à categoria interessada em estudar. Denota-se (�̂�) a proporção 

populacional de indivíduos que não pertencem à categoria interessada em estudar 

(�̂�=1−�̂�), em que, geralmente, se atribui valor igual a 50%. A letra (E) refere-se à margem 

de erro ou erro máximo de estimativa que, no presente estudo, considerou-se 10%, e 

identifica a diferença máxima entre a proporção amostral e a verdadeira proporção 

populacional (p) de 50%. Para a composição (𝑍𝛼 2⁄ ) utilizou-se 1,65, para se referir ao 

valor crítico que corresponde ao grau de confiança desejado. Assim, na Tabela 1 

apresenta-se, a título de ilustração, o cálculo do tamanho da amostra para todos os núcleos 

do PA Zumbi em Campos. 

 

Tabela 1- Número de amostra por núcleo do PA Zumbi dos Palmares em Campos dos 

Goytacazes-RJ. 

Núcleo Nº de Lotes Amostragem % Em relação ao Nº de 

lotes/Núcleo 

I 149 47 31,5 

II 79 37 46,8 

III 63 33 52,3 

IV 145 47 32,4 

V 71 35 49,3 

Total 507 199 39,3 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

 

Desta forma, conforme apontaram os resultados para cálculos do tamanho da 

amostra apresentados na Tabela 1, foram realizadas 47 entrevistas que correspondem a 

32,4% dos lotes do núcleo estudado.  
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3. 2 LOCALIZAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DOS CICLOS ECONÔMICOS DE 

CAMPOS DOS GOYTACAZES. 

 

Segundo a Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de 

Servidores Públicos do Rio de Janeiro (CEPERJ, 2007) o território fluminense dividiu-se 

em oito Regiões de Governo: Metropolitana, Noroeste Fluminense, Norte Fluminense, 

Baixadas Litorâneas, Serrana, Centro-Sul Fluminense, Médio Paraíba e Baía da Ilha 

Grande.  

O município de Campos dos Goytacazes está localizado na Mesorregião Norte 

Fluminense do estado do Rio de Janeiro junto aos municípios: São Francisco do 

Itabapoana, Cardoso Moreira, São João da Barra, São Fidélis, Carapebus, Quissamã, 

Conceição de Macabu e Macaé. Ressalta-se que Campos dos Goytacazes possui 

oficialmente 15 distritos e 102 bairros. De acordo com o último Censo Demográfico 

(2010), estima-se que em 2017 a população na cidade foi de 490.288 habitantes, em sua 

maioria urbana, com cerca de 10,7% da população residente em ambiente rural.  

Já em relação aos ciclos econômicos, em um modelo pré-capitalista de produção, 

a economia rural de Campos teve sua primeira fase marcada pela utilização de mão de 

obra escrava na cultura do açúcar. Este ciclo foi superado com a formação da indústria 

sucroalcooleira no início do século XIX, período em que se iniciam também os debates 

sobre a estrutura territorial brasileira para a realização da reforma agrária.  

Partindo das ideias de desenvolvimento e modernização que vigoravam no país 

ao longo do século XX, três fatores ganham destaque no interior fluminense: i) a transição 

da mão de obra escrava para a assalariada; ii) a construção de grandes usinas de produção; 

e, iii) as discussões sobre a redemocratização do acesso à terra, que foram duramente 

reprimidas pela elite, em vista do impacto que causaria à antiga estrutura fundiária, ou 

seja, o acesso a terras que a população recém liberta teria.  

Com a crise de 1929 e a retração do consumo mundial de açúcar, a produção 

canavieira do Norte Fluminense foi afetada negativamente, impactando de forma 

significativa na economia da região. A fim de designar um controle da produção de açúcar 

e álcool por meio de cotas de produção, em 1933 foi criado o Instituto do Açúcar e do 

Álcool (IAA) pelo Governo Federal. Com este feito, Campos se tornou o principal pólo 

produtivo de açúcar nacional durante duas décadas. Entretanto, a cidade não acompanhou 

a evolução tecnológica tal como o estado de São Paulo, que passou a deter a maior fatia 

de mercado (SILVA; CARVALHO, 2004). 
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Já os primeiros anos pós 1970 foram marcados pelo início do processo de 

reestruturação produtiva com a eliminação de pequenas fábricas por meio de fusões, 

incorporações e realocações, e pela exploração de petróleo e gás da Bacia de Campos. Na 

segunda metade da década de 1970, notou-se uma modificação na formação econômica 

e regional do Norte Fluminense.  

As terras que antes detinham tradição econômica histórica na pecuária e 

agricultura passaram por um processo de reordenamento territorial com a descoberta de 

grandes reservas de petróleo e a consequente implantação da indústria petrolífera da Bacia 

Petrolífera de Campos (GIVISIEZ; OLIVEIRA, 2012). Em 1975, emerge o Programa 

Nacional do Álcool - PROALCOOL, que teve como objetivo financiar as lavouras de 

cana exclusivamente para produção de álcool, e as novas destilarias de álcool e usinas, 

como forma de amortecer os efeitos do choque do petróleo. 

A eliminação de antigos engenhos e a implantação de usinas modernas, com o 

PROALCOOL, geraram melhorias na base técnica e alteração nas relações de trabalho 

no contexto agrário. Em contrapartida, o programa ampliou a concentração fundiária já 

presente na economia rural brasileira. Esta situação se deveu à redução do número de 

fornecedores, uma vez que as usinas impuseram padrões de produção incompatíveis com 

a situação dos pequenos produtores, gerando conflitos agrários e expulsão de muitos 

trabalhadores dos postos de trabalho que, impedidos de continuar na agricultura, 

migraram para os centros urbanos (ALENTEJANO, 2005). 

Na década de 1990, os movimentos sociais ganharam expressão no município 

de Campos dos Goytacazes, em virtude do eixo econômico agrícola da região e seu 

processo histórico de organização fundiária. Dada a trajetória histórico-econômica da 

cidade, a população rural passou a direcionar seus recursos para atividades como 

mineração, fruticultura, pecuária de corte (tradicional e moderna) e leiteira (LIMA et al., 

2013). 

A partir de 1998, com a aprovação da lei 9.478/97 (lei do petróleo), este cenário 

se altera e a cidade de Campos presencia uma nova modificação socioeconômica com o 

advento do Complexo Logístico Industrial e Portuário do Açu, localizado a 

aproximadamente 150 km da Bacia de Campos, na cidade de São João da Barra. A 

inserção da indústria petrolífera e arrecadação de royalties representaram o início de um 

terceiro ciclo de desenvolvimento, baseado na transição das principais atividades 

laborais.   
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Em consequência da inserção da indústria petrolífera, a partir dos anos 2000, o 

aumento do fluxo migratório de trabalhadores com salários acima da média regional 

estimulou um processo de especulação imobiliária no município de Campos. Desta forma, 

verificou-se uma transição da elite agroindustrial para o setor imobiliário, configurada 

em condomínios ou terrenos à espera de valorização fundiária em antigos locais de cultivo 

da cana-de-açúcar e que pertenciam às antigas usinas, onde os conflitos agrários e a 

implantação de assentamentos rurais são ações políticas de resistência no campo (LIMA 

et al., 2013). 

 

 3.3 BREVE HISTÓRICO DA REFORMA AGRÁRIA NO BRASIL 

 

A concentração fundiária foi consolidada no Brasil com a Lei das Terras de 

1850, que determinou normas sobre a posse, manutenção, uso e comercialização de terras. 

A partir desta lei, os sistemas de posse ou doação para transformar uma terra em 

propriedade privada foram impossibilitados, uma vez que estabelecia a compra como 

única forma de obtenção de terras públicas. A medida favoreceu a expansão da produção 

em larga escala, aumento de fluxos nos cofres públicos com tributação da terra, bem como 

o aumento dos preços dos terrenos; mas também abriu portas para apropriações ilegais 

via ações de grileiros em todo território nacional e dificultou o acesso de pessoas de baixa 

renda (MST, 2017). 

Neste contexto, as manifestações em relação às condições de trabalho, exclusão, 

e a expulsão nas terras sempre foram recorrentes na história dos trabalhadores do campo. 

Entre estes trabalhadores estão os ex-escravos, indígenas, imigrantes, posseiros, 

arrendatários, assalariados, meeiros e atingidos por grandes construções como barragens, 

que viram nas ocupações de terra uma ferramenta de expressão camponesa e de 

contestação ao autoritarismo ao longo do tempo.  

Quanto à gestão pública, esta permaneceu nos domínios de coronéis e 

latifundiários durante a República, em 1889. Mas, nas décadas de 1940, 1950 e 1960, em 

meio ao processo de industrialização do país, houve uma intensificação do debate sobre 

a questão fundiária e urbanização. Desta forma, criam-se neste período, as Ligas 

Camponesas formadas pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB) a partir de 1945, e a 

Superintendência de Reforma Agrária (SUPRA) criada pelo Governo Federal em 1962, 

que realizaram movimentos para a reforma agrária, que foram confrontados pelo regime 

militar de 1964. Mais tarde, em substituição à SUPRA, o governo cria o Instituto 
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Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA) e o Instituto Nacional de Desenvolvimento 

Agrário (INDA). E em 1970, o governo criou o Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA), resultado da fusão do IBRA com o INDA para o incentivo à 

reforma agrária, mas a falta de respaldo político e o baixo orçamento mantiveram a 

reforma agrária quase paralisada (INCRA, 2017). 

Já na década de 1980, durante as manifestações populares pelo fim da ditadura 

militar, havia também a pressão da luta pela terra que auxiliou a criação de uma nova 

regulamentação em termos de concessão, com os artigos 184 e 186 da Constituição de 

1988. 

Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins 

de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função 

social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, 

com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 

vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização 

será definida em lei. (...) 

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural 

atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência 

estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: 

I - aproveitamento racional e adequado; 

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação 

do meio ambiente; 

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho; 

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos 

trabalhadores. 

 

Com base nestes artigos, os movimentos sociais pressionaram o governo para a 

realização do processo de desapropriação e criação do Projeto de Assentamento. O MST 

ganhou maior visibilidade no norte do estado do Rio de Janeiro em 1997, uma vez que 

realizou sua primeira ocupação em Campos dos Goytacazes, em abril do mesmo ano. Esta 

ocupação, originou, oito meses depois, o PA Zumbi dos Palmares. Participaram do 

movimento os ex-operários da Usina, os agricultores da região da Usina, e a população 

periférica de Campos e São Francisco (ZINGA; PEDLOWSKI, 2003). 

De acordo com Alentejano (ANO) apud Aquino (2008) observou-se neste 

movimento uma nova orientação nas atuações do MST/RJ que, mesmo situado em um 

estado caracterizado por alta taxa de urbanização, conseguiu incluir em seus processos 

reivindicativos de luta pela terra, moradores das periferias urbanas. Além disso, salienta-

se que o cenário encontrado pelo MST em Campos dos Goytacazes distancia-se do que 

seria a realidade da base original preconizada pelo mesmo órgão, uma vez que é 

expressiva na região Norte Fluminense, e em Campos, a quantidade de pequenos 
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produtores pauperizados ou expropriados, que exercem atividades empregada, 

subempregada e desempregada do setor canavieiro e que habita as periferias da cidade. 

Quando o INCRA conclui o processo de desapropriação de uma fazenda para 

fins de reforma agrária, niciaram-se os trabalhos de instalação do assentamento, seleção 

das famílias (normalmente entre as famílias acampadas), liberação de créditos financeiros 

iniciais, e elaboração de Plano de Desenvolvimento do Assentamento (PDA) por técnicos 

contratados pelo INCRA. Uma vez o PDA aprovado pelas famílias assentadas, ficou a 

cargo dos poderes públicos a execução. É importante ressaltar que só depois de cumprido 

o PDA é que o espaço deixa de ser Projeto de Assentamento, para ser Assentamento 

(OLIVEIRA, 2017).  

Assim, foram atribuídas a algumas instituições as seguintes responsabilidades: 

i) Secretaria Municipal de Agricultura: a assistência técnica e apoio a produção; ii) 

Secretaria de Educação: o levantamento da demanda escolar e construção das escolas nos 

assentamentos ou transporte escolar, dependendo do caso; iii) INCRA: a desapropriação 

da terra, liberação dos créditos, contratação de assistência técnica, contratação de técnicos 

para a elaboração do PDA, regularização da condição de assentado (por meio do SIPRA5, 

que pertence ao INCRA), Contrato de Concessão de Uso (CCU); e, emissão das 

Declarações de Aptidão (DAPs). Com relação à organização do assentamento, as 

moradias estão mescladas em duas situações: lotes individuais e agrovila, conforme a 

Figura 3. 

 

Figura 3 - Combinação da agrovila com lotes individualizados em quadrado burro.  

Fonte: Adaptação de Bertolini e Carneiro (2017). 

 

                                                 
5 Sistema de Informações de Projetos de Reforma Agrária (SIPRA) 
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Segundo Bertolini e Carneiro (2017), as casas são construídas em lotes 

individuais, geralmente quadrados ou retangulares, denominados quadrado burro, onde 

os equipamentos comunitários se encontram na área coletiva determinada em um ponto 

do assentamento. Já na agrovila, as casas são construídas próximas, num núcleo social 

com o intuito de promover a convivência e facilitar o acesso a uma estrutura básica como 

energia, água, escola, e transporte, cujas características foram descritas na seção a seguir. 

No caso do Zumbi dos Palmares, o assentado escolhe se morará na agrovila, onde tem 

um terreno por direito, ou se morará no próprio lote que possui uma área média de dez 

hectares cada.  

 

3.4 CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DOMICILIAR 
 

Conforme Carneiro (2002), os movimentos migratórios ocorrem do campo para 

a cidade, da mesma forma que parte da população urbana procura o espaço rural como 

local de moradia e trabalho. Foi constatado No núcleo IV, que 20 chefes de família 

(42,5%) residiam no perímetro urbano antes de morar no assentamento, e que esta 

orientação urbana - rural foi realizada por pessoas que moravam próximo ao 

assentamento, uma vez que 81% (41 representantes das famílias entrevistadas) são 

nascidos na região de Campos dos Goytacazes, São Francisco do Itabapoana e São João 

da Barra, locais em que ocorreram as mobilizações dos movimentos sociais.  

Desta forma, os assentados entrevistados disseram possuir experiências em 

relação às ofertas e demandas de trabalho tanto do campo quanto das cidades próximas, 

e essas experiências impactaram na decisão dos indivíduos sobre se manterem a partir de 

atividades agrícolas, não-agrícolas, e criativas, influenciando a quantidade de famílias 

pluriativas.  

Observou-se que o núcleo IV do PA conta tanto com residentes que participaram 

da mobilização e acampamento em 1997, cerca de 66% (31), quanto com assentados que 

conquistaram os lotes, via cadastro e lista de espera do INCRA, nos anos seguintes, 

conforme a Tabela 2. 

 

 

 

 



48 

 

 

 

Tabela 2 - Alojamento das famílias entrevistadas no PA Zumbi dos Palmares, 2017. 

Ano Nº de famílias 

1997 31 

1998 4 

1999 3 

2000 1 

2001 1 

2002 1 

2003 2 

2004 1 

2008 1 

2014 2 

Total 47 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados da pesquisa.  

 

Conforme dados apresentados na Tabela 2, em 1998 (4) e 1999 (3), sete famílias 

entrevistadas conquistaram os lotes remanescentes. A chegada de outras famílias após os 

anos 2000 foi condiciona pela saída de assentados que abandonaram os lotes ou que foram 

convidados a se retirarem porque infligiram regras do INCRA, por exemplo.  

Além disso, como mostra a Tabela 2, após 1999, apenas nove famílias 

adquiriram os lotes de acordo com a disponibilidade, o que significa que 81% (38) das 

famílias entrevistadas permanecem no Zumbi desde a sua chegada. Segundo os 

assentados, o INCRA e os representantes dos núcleos são os encarregados por 

providenciar a alocação de novas famílias nos lotes vazios. Os candidatos a receberem os 

lotes são famílias inscritas no cadastro do INCRA e que se encontram nos acampamentos 

organizados pelo MST.  

 

3.5 CARACTERIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO NA UNIDADE FAMILIAR 

 

Segundo as respostas obtidas a partir das entrevistas, observou-se que a famílias 

dos assentados são compostas, em média, por três pessoas, sendo pai, mãe e filho (a). A 

população local é formada por 48,7% de pessoas do sexo masculino, e 51,3% do sexo 

feminino cujas faixas etárias estão apresentadas na Tabela 3.  
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Tabela 3- Faixa etária das famílias entrevistadas no núcleo IV, 2017. 

Idade Nº absoluto Proporção (%) 

0 a 3 anos 06 4,25 

3,1 a 6 anos 02 1,41 

6,1 a 12 anos 13 9,23 

12,1 a 20 anos 15 10,64 

20,1 a 40 anos 49 34,78 

40,1 a 65 anos 41 29,07 

65,1 a 90 anos 15 10,61 

Total 141 100 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 3, notou-se que a faixa 

etária de 20,1 a 40 anos (34,78%) representa a maior parcela da população entrevistada, 

e que somados os assentados de 20,1 a 65 anos, tem-se que 63,8% da população é 

constituída por pessoas economicamente ativas que escolheram permanecer na área rural, 

mesmo aqueles que trabalham parte do tempo na cidade. Aproximadamente 11% (15) dos 

moradores são idosos aposentados rurais e titulares dos lotes. 

Em relação à escolaridade segundo Castro (1999), os assentamentos rurais 

apresentam grande precariedade no que tange à continuidade do processo educativo e 

condições socioeconômicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4 - Escolaridade verificada no núcleo IV, 2017. 
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Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

Nota:  Denota-se Ensino Fundamental 1 os anos iniciais da educação básica do Brasil, do 1º ao 5º Ano. Já 

o Ensino Fundamental 2 refere-se aos anos finais (6º ao 9º Ano). 

 

Durante as entrevistas, foi encontrada baixa escolaridade em todas as faixas 

etárias, de modo que parte expressiva da população (30%) afirmaram não possuí o ensino 

primário. A Tabela 4 apresenta o número de pessoas em cada nível de escolaridade. 

Observou-se que a maioria dos assentados concluíram o ensino fundamental 1 (17,73%). 

Já os que não concluíram o ensino fundamental 2 representavam 15,6% e aqueles que 

entraram na escola, mas não concluíram o ensino fundamental 1, 14,89%. Chama atenção 

a quantidade de pessoas sem concluir o ensino fundamental, principalmente por não se 

tratar somente de crianças e jovens. Esta falta de instrução é um fator preocupante, uma 

vez que agricultores afirmaram já terem sofrido golpes e perdas em negociações que não 

pagavam ao menos os custos da produção.  

Verificou-se também que havia na atual área do assentamento somente uma escola 

que oferecia ensino da primeira à quarta série do primário. Entre os motivos que levaram os 

assentados a abandonar ou postergar os estudos, estava a escassez de transporte para o centro 

de Campos ou para o distrito de Santa Ana onde estavam as escolas mais próximas. Segundo 

os moradores, somente uma linha de ônibus transitava no local, uma vez pela manhã e outra 

ao anoitecer, de modo que cabia aos agricultores e seus filhos a escolha de passar o dia inteiro 

na cidade para estudar ou ajudar com o trabalho na roça.  

Os assentados também afirmaram que com a instalação do assentamento, mais 

linhas de ônibus foram ofertadas e os alunos se deslocam a Campos para estudar, uma 

Escolaridade Nº absoluto Proporção (%) 

Analfabetos  16 11,34 

Sabe ler e escrever  6 4,25 

Fundamental 1 incompleto 21 14,89 

Fundamental 1 completo 25 17,73 

Fundamental 2 incompleto  22 15,6 

Fundamental 2 completo  12 8,51 

Ensino médio incompleto 10 7,09 

Ensino médio completo 19 13,47 

Superior completo  7 4,96 

Não soube informar 3 2,12 

Total  141 100 
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vez que não há escolas ou creches para todas as séries no Zumbi dos Palmares. Os 

moradores demandam escolas mais próximas e se possível com a pedagogia de educação 

do campo, que consiste na fundamentação nas práticas sociais que constituem a sociedade 

do campo, como a memória, saberes, valores, sentimentos, modo de se relacionar com a 

terra e cultura, que historicamente vem sofrendo desgaste (CASTRO, 1999). Logo, as 

políticas públicas educacionais voltadas ao campo, como o programa Projovem Campo6, 

precisam ser valorizadas, uma vez que possibilita aos assentados, além do aumento do 

nível educacional, um espaço de regeneração do modo de vida rural a partir da integração, 

troca de produtos, e até mesmo a formação de um novo mercado consumidor que 

influencia positivamente a vida sociopolítica local. 

A partir das entrevistas, confirmou-se que existiam no núcleo IV do PA Zumbi 

dos Palmares, famílias pluriativas, famílias integralmente agrícolas, famílias não 

agrícolas, e um caso de part-time. A maior parcela da população (63,8%) era composta 

por famílias pluriativas, o segundo grupo mais recorrente fora de famílias agrícolas com 

29,8% (14) do total, o terceiro, os núcleos familiares que não exercem qualquer atividade 

agrícola, com 4,3% (2) e, por fim, o caso do part-time, com 2,1% (1 assentado).  

Entre as famílias pluriativas, constatou-se que as atividades não agrícolas são, 

em sua maioria, trabalhos de baixa remuneração, cuja mão de obra não necessita de 

maiores qualificações, como serviços de limpeza, vigilância, atividades da indústria da 

construção, e serviços de transporte. Além disso, observou-se uma forte atuação dos 

assentados nas feiras da cidade, em que tal atividade se qualifica como agrícola quando 

o produtor vende apenas sua produção, mas não agrícola quando o agricultor vende 

também o que comprou do vizinho, denotando-o como revendedor ou atravessador, 

dependendo da quantidade comprada. Verificou-se também a atuação de servidores 

públicos nas áreas da saúde e ensino, artesãos, e trabalhadores da indústria petrolífera.  

Ainda sobre as famílias pluriativas, as atividades agrícolas mais recorrentes 

foram o cultivo na própria terra, o cultivo nas terras de parceiros, o comércio nas feiras, 

e os trabalhos assalariados em determinadas épocas do ano, como a colheita do abacaxi, 

da mandioca, e o corte da cana e tratoristas, em ordem decrescente. Além disso, observou-

se que, assim como nas famílias pluriativas, conforme Carneiro (2002), nas famílias 

                                                 
6 O Projovem Campo é um programa nacional que atende as populações rurais com a faixa etária entre 18 

e 29 anos, que não tiveram acesso ao Ensino Fundamental e por meio da modalidade EJA buscam a 

integração entre trabalho e o processo educativo. O programa inclui uma bolsa em 12 parcelas para o aluno 

matriculado com 75% de frequência nas atividades pedagógicas presenciais. 



52 

 

 

 

agrícolas ocorre a valorização do campo como meio de trabalho, cuja agricultura familiar 

aparece como ator social de desenvolvimento econômico. No entanto, observou-se um 

maior investimento na diversificação da produção, no uso de maquinários, e maior 

participação no comércio e feiras da cidade.  

Já em relação às famílias não agrícolas (2), estas se compõem de agregados 

familiares que residem no lote de parentes, mas em casas distintas, e orientam suas forças 

de trabalho no salão de beleza, serviços de limpeza, transporte e construção civil dentro 

e fora do assentamento. Desta forma, em síntese, a Tabela 5 apresenta uma comparação 

entre as quantidades observadas de famílias pluriativas, agrícolas, não agrícolas e part-

time entre os lotes em que foram entrevistados os titulares, e os lotes em que foram 

entrevistados os agregados. 

 

Tabela 5 - Síntese da fonte de renda das famílias de titulares da posse e famílias 

agregadas. 

  Titulares de posse Agregados Total 

Renda pluriativa 22 8 30 

Renda agrícola 12 2 14 

Renda não agrícola  0 2 2 

Part-time  1 0 1 

Total  35 12 47 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 

 

A partir da análise da Tabela 5, notou-se que nas casas dos titulares uma forte 

conexão com o campo e identificação com o trabalho da terra, uma vez que 22 famílias 

(63%) afirmaram ser pluriativas, 12 (34%), agrícolas, e um único part-time (3%). Essas 

famílias incentivam os filhos a estudar e a se formarem, mas também a manterem o afeto 

pelo ambiente rural. No entanto, mesmo que a conexão ocorra, a população mais jovem 

procurava o trabalho na cidade para ter o acesso a bens e serviços que não estavam 

disponíveis no assentamento. Entre os agregados familiares, 8 (66%) disseram ser 

pluriativos, somente duas famílias (17%) agrícolas e outras duas não agrícolas (17%) 

Considerando a cultura de Campos no cultivo da cana, observou-se certa 

frequência de agricultores que permaneceram no trabalho do corte de cana para as usinas, 

como trabalho esporádico, no período em que as usinas contratam para o corte em toda a 

região do município.  Trata-se de uma situação curiosa, uma vez que esta atividade já não 
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conta com tanto prestigio quanto antes, mas ainda tem impacto significativo tanto em 

relação aos salários recebidos quanto nas condições de trabalho de quem executa tal 

atividade.  

Como citado no capítulo 2, segundo Reis (2012), no ambiente urbano existem 

três características que tornam possível a identificação de uma cidade criativa: i) a 

presença de inovações para solucionar problemas ou criar novas ações; ii) conexões que 

promovem a criatividade nos espaços; iii) a cultura em relação ao sentido de identidade 

e comunidade. Logo, segundo o que se notou PA do Zumbi, é que é possível a adaptação 

dessas características para os bairros, núcleos ou vilas rurais como: i) a presença de 

inovações de âmbito tecnológico, como a adaptação de sistemas de irrigação e utilização 

de métodos agroecológicos, e a diversificação da produção como as confecções 

artesanais, medicinais e não agrícolas; ii) a existência de grupos voltados a promover 

estratégias para melhorar o escoamento produtivo, a inclusão dos assentados e a 

participação em reuniões e Fóruns para o compartilhamento de saberes; e, iii) a conexão 

e identificação com o trabalho na terra, a identidade de agricultor familiar vinculado aos 

movimentos sociais, as práticas solidárias entre vizinhos para realização de colheitas e 

produção. 

De fato, verificou-se que 28 famílias (59,5%) realizavam atividades criativas. 

No total, encontrou-se 99 casos de atividades criativas, distribuídos em publicidade (17), 

design (8), moda (9), expressão cultural (11), patrimônio e artes (17), música (18), artes 

cênicas (2), P&D (16) e TIC (1). Sendo que em 46,4% (46 dos 99 casos verificados) as 

atividades auxiliaram a geração de renda das famílias rurais, permitindo a associação da 

economia criativa à pluriatividade.   
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Logo, com base na Figura 2, que apresenta o fluxograma da cadeia da indústria 

criativa, e nas entrevistas aplicadas aos assentados, propôs-se, na Figura 4, um 

fluxograma alternativo para a cadeia de atividades criativas observadas no núcleo IV do 

PA Zumbi dos Palmares. 

Figura 4 - Fluxograma da distribuição de atividades criativas do núcleo IV, Zumbi dos 

Palmares. 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados da pesquisa, adaptada da FIRJAN, 2014.f 

 

Conforme a Figura 4, verificou-se na categoria Consumo a presença de 

atividades relacionas à publicidade, onde se notou a elaboração de material para 

divulgação da produção, a participação em eventos temáticos, como a Feira Territorial do 

Norte Fluminense, o Encontro de Agroecologia de Paraty, a Feira Solidária, entre outros 

eventos, que levaram a valorização dos produtos e o aumento do volume das vendas. Na 

seção Design, observou-se a confecção de artigos de decoração, como garrafas 
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decorativas, tapetes, móveis e cerâmica. Já na seção Moda, verificou-se a confecção de 

roupas, biquíni, saídas de praia, brincos e colares. Desta forma, na categoria Consumo, 

as atividades desenvolvidas no ambiente rural também contribuem para oferta de 

produtos no comércio varejista de moda, cosmética e artesanato, que, por sua vez, 

promovem a circulação de renda no assentamento.  

Em relação à categoria Cultura, notou-se uma abrangência de casos entre as 

seções. Na seção Expressões Culturais, verificou-se a confecção de esteiras de palha, 

compotas e doces caseiros, como a goiabada e o chuvisco - expressão cultural de Campos-

, licores de fruta, bolos, pães, cosméticos fitoterápicos, xaropes, e repelentes, não apenas 

para a comercialização, mas como forma de preservação cultural do conhecimento rural 

e familiar. Na seção Patrimônio e Artes, constatou-se que alguns assentados já exerceram 

a função de guias turísticos para mostrar os casarões, solares e indústrias da região, e 

receberam hóspedes em suas casas, em ambos os casos (guia e hospedagem) de forma 

solidária, não comercial. Na seção Música, de acordo com os assentados, a religiosidade 

é muito presente no assentamento e influência na afeição das pessoas aos instrumentos 

musicais. Sendo assim, em parte significativa das famílias (64%), ao menos um membro 

da família toca instrumentos musicais, alguns se apresentaram musicalmente, são 

compositores, e já gravaram CDs, e também são professores de música. Assim como na 

seção Música, alguns assentados já atuaram em peças teatrais na igreja, ou durante a 

escola.  

Por fim, na categoria Tecnologia, nas seções P&D e TIC, importantes canais de 

interação social e troca de conhecimento, observou-se a participação dos assentados em 

projetos sociais das universidades. Os casos citados foram as incubadoras sociais, e a feira 

da Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF), assim como a prestação de 

serviços de informática.  

Desta forma, no ambiente rural tradicional, a criatividade é expressa no combate 

às desigualdades, por meio da ação de atividades. A transformação do campo em espaços 

criativos locais apresenta potenciais articulações com o consumo solidário, como faz o 

Coletivo de Mulheres Regina Pinho. Esse grupo gera envolvimento comunitário, ao 

estabelecer laços locais entre trabalhadores do campo e consumidores da cidade, com a 

geração de pequenos empreendimentos, em uma nova relação de reestruturação do tecido 

socioeconômico rural, baseado nas especificidades locais.  
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3.6  CARACTERIZAÇÃO DOS GRUPOS E DA COLETIVIDADE 

 

De modo geral, os assentados foram motivados a morar no assentamento pela 

oportunidade de conquistar uma propriedade, sem que pagar aluguel, e deste espaço poder 

tirar o próprio sustento. Foi declarada a forte apreciação e identificação com a vida no 

campo, ainda mais por aqueles cujo histórico familiar já vinha de trabalhadores do campo.  

Destaca-se que quando os assentamentos de reforma agrária são estabelecidos, 

são também formados grupos de representação, produção e cooperação, como a 

associação de moradores e trabalhadores, cooperativa, entre outros grupos. Desta forma, 

em cada núcleo foi arquitetada uma associação de moradores e trabalhadores para que 

fossem realizadas assembleias para discussões e as tomadas de decisões relativas à 

organização e produção local. Em 1997, foi fundada na agrovila a cooperativa do núcleo 

IV, cujo objetivo era traçar estratégias de produção e comercialização conjunta, de forma 

que todos os cooperados fossem beneficiados.  

Em regra, às lideranças tanto da associação de moradores e trabalhadores, quanto 

da cooperativa, ocorre via eleições a cada quatro anos. Mas os assentados relataram que 

de fato não houveram novas eleição, e que a liderança de ambos os grupos é exercida pela 

mesma pessoa ao longo dos últimos 20 anos. Além do mais, apenas nove (9) assentados 

(19%) alegaram fazer parte da associação de moradores, alertando não ocorrem mais as 

assembleias.  

A insatisfação dos assentados também foi notória em relação à cooperativa. 

Apesar do reconhecimento da importância da cooperativa para os trabalhadores rurais, os 

assentados alegaram que as decisões do grupo eram tomadas por interesses individuais 

de poucos, em um ambiente de desunião entre os cooperados, onde havia pouco ou 

nenhum benefício. Além desses fatores, foram mencionados: pouco diálogo do gestor 

com os cooperados; má divulgação das reuniões; divergência entre os cooperados em 

referência aos projetos futuros; falta de transparência financeira; composição hierárquica 

do sistema gestor. Estes motivos levaram ao esvaziamento do grupo, onde somente três 

famílias mencionaram se beneficiar da cooperativa, e apenas 36% (17 entrevistados) 

ainda se consideram cooperados.  

Ademais, os assentados relataram o desejo de fazer a cooperativa e a associação 

de moradores e trabalhadores atenderem de forma adequada às necessidades dos 

assentados e, com isso, reorientar suas atividades para bem-estar do núcleo IV como um 

todo.  
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Além da cooperativa e da associação de moradores e produtores, o núcleo IV 

contém também o coletivo de mulheres -Regina Pinho-, que atua na confecção de 

produtos medicinais, tanto de higiene quanto de cuidado da pele, como géis calmantes, 

shampoo, condicionador, cremes e pomadas, além de adereços decorativos e assessórios 

como bolsas, carteiras, garrafas, e toalhas, fabricados a partir de materiais reciclados. 

Segundo participantes do coletivo, o trabalho com produtos medicinais foi experimentado 

pela Comissão Pastoral da Terra (CPT) e por organizações sociais durante a década de 

1990 na tentativa de resgatar a cultura e conhecimento popular nos acampamentos, 

assentamentos e quilombos, para que as pessoas passassem a compartilhar os saberes que 

se perdem com o tempo. Para tanto, foram realizados diversos encontros chamados 

“Partilhas” onde se formaram grupos que valorizavam a memória como patrimônio 

imaterial, e atuavam em diversas comunidades. 

Desta forma, criado em 2012 e hoje com seis integrantes, o Coletivo de 

Mulheres- Regina Pinho-, tem como objetivo enaltecer a atuação e a voz feminina dentro 

do assentamento e construir estratégias de escoamento produtivo, principalmente, para 

suprir a produção dos alimentos pouco resistentes à estiagem, como as hortaliças. A falta 

de água foi um dos motivos que as levaram a pensar em diversificação, de modo que o 

artesanato e os produtos processados e medicinais, tanto agrícolas quanto não agrícolas, 

mantivessem a participação das famílias nas feiras, garantindo renda independente das 

condições climáticas.  

Observou-se também que, após um período de articulação, o grupo realizou 

parcerias com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IFF), 

campus Guarús e campus Centro, que forneciam transporte às feirantes para que estas 

pudessem participar das feiras do Instituto. No entanto, em ambos os espaços, houve 

cortes no fornecimento do transporte, o que impactou significativamente nos custos, e 

inviabilizou o trabalho nestes locais. Em 2017, o Coletivo se associou ao Fórum de 

Economia Solidária que proporcionou a atuação em feiras temáticas na cidade de forma 

análoga às realizadas nos bairros Pelinca, e Centro, das quais o grupo participa.  

Segundo as participantes do Coletivo, a fabricação dos produtos é feita 

semanalmente ou a cada 15 dias de acordo com a demanda dos consumidores e a 

disponibilidade das artesãs. Para fidelizar os clientes, o Coletivo investe na 

conscientização do público, informando sobre os motivos que as levam a ter diversidade 

de produtos na banca, como relata A. M, membro do Coletivo: 
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“Se você tem abacaxi o ano todo, significa que tem agrotóxico, porque tem um 

período certo de produção e colheita. Muitas vezes eles (consumidores) pedem 

coisas que não tem. Então, tem que trabalhar a conscientização de quem 

consome, sobre os produtos que tem na época, que é o que o Coletivo leva, e 

que são os produtos sem agrotóxico”. 

 

Como efeito, o grupo iniciou uma rede de consumo solidário, confeccionando e 

enviando aos clientes uma listagem de produtos disponíveis e informando as dificuldades 

e desafios dos agricultores familiares para produzir, chamando também a atenção sobre a 

agroecologia e forma física dos alimentos que não são como os dos supermercados, 

“grandes e vistosos”, dada a não utilização de agrotóxicos. Segundo Rosa e Mourão 

(2011), a agroecologia se insere na busca pelos saberes científicos que visam a 

sustentabilidade e que atendem a agricultura ambientalmente consciente, altamente 

produtiva e economicamente viável, que busca na produção de alimentos mais saudáveis, 

colaborar com a qualidade do solo e lençol freático e valorizar o saber empírico do 

agricultor tradicional, de modo a não só utilizá-lo como também a divulgá-lo.  

Segundo o coletivo, a rede de consumo solidário também gerou parcerias que 

melhoraram o escoamento produtivo, como o projeto Cesta Sabores da Terra 7 , e a 

articulação com os produtores de artesanato dos núcleos IV e V do assentamento. À vista 

disso, no Coletivo de Mulheres -Regina Pinho- a criatividade pode ser vista desde as 

etapas iniciais de produção até a venda dos produtos. Conforme o fluxograma da indústria 

criativa no Brasil, apresentado na Figura 2, o design, a moda, e as expressões culturais 

são categorias criativas que, como tais, são expressas nas atividades do coletivo por meio 

da confecção dos artigos de decoração, acessórios, e produtos medicinais, 

respectivamente.  A própria ideia da diversificação da produção somada à arte de tornar 

os produtos conhecidos em seus melhores aspectos, faz do grupo um exemplo de 

criatividade no espaço rural. A participação no Fórum de Economia Solidária e o uso das 

redes solidárias são também nítidas estratégias de publicidade, que enaltecem a 

agroecologia e os produtos medicinais, em detrimento dos demais comércios.  

Por seguinte, como no fluxograma da indústria criativa da FIRJAM (Figura 2) e 

a adaptação para o rural (Figura 4), as atividades do Coletivo também estabelecem 

ligações entre as indústrias, serviços e os centros que fornecem apoio. Este fluxo pode ser 

visto nas indústrias e varejo que fornecem parte da matéria prima - como as embalagens 

dos produtos -, na capacitação técnica promovida pelos encontros que gera novas ideias 

                                                 
7  Maiores informações na página: https://pt-br.facebook.com/Sabores-da-Terra-1790177367879001/ 
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e estimula o empreendedorismo, na parceria dos centros universitários para a 

comercialização dos produtos agrícolas e não agrícolas, e no engajamento do coletivo que 

fornece produtos e cultura aos consumidores. 

 

3.7 CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS PRODUTIVOS 
 

Realizada a caracterização da unidade domiciliar, ocupação das unidades 

familiares, e a coletividade no assentamento, passou-se a tratar da caracterização do 

processo produtivo no núcleo IV. Assim, quanto à mão de obra utilizada na produção 

local, apresentou-se na Figura 5 a distribuição, em termos percentuais, da mão de obra 

utilizada na produção agropecuária do núcleo IV no assentamento Zumbi.  

 

 

 

Figura 5 - Mão de obra utilizada nas atividades agropecuárias realizadas do núcleo IV, 

2017. 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados coletados durante a pesquisa. 

 

Observou-se, conforme a Figura 5, que além da mão de obra exclusivamente 

familiar em 38% (18) das propriedades, em 24% (11) contratam-se diaristas, e 19% (9) 

dos núcleos familiares entrevistados disseram contratar pessoas e contar com a ajuda de 

parceiros. Notou-se também que 19% (9) das famílias disseram que somente cooperam 

em um regime solidário entre os vizinhos no ambiente rural. 

Dado a importância do crédito para o financiamento da produção agropecuária, 

perguntou-se aos entrevistados, quais as principais fontes de liberação de recursos para a 

produção. As respostas foram apresentadas na Figura 6.  
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Figura 6 - Fontes de recursos para a produção agropecuária. 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados coletados durante a pesquisa. 

 

Quanto ao acesso ao crédito, conforme resultados apresentados na Figura 6, 62% 

(29) dos assentados entrevistados afirmaram que tiveram acesso aos recursos destinados 

ao PRONAF, principalmente durante os primeiros anos de instalação nos lotes. Além do 

PRONAF, 6% (3) adquiriram o Fomento (crédito que objetiva viabilizar projetos 

produtivos iniciais no valor de até R$ 6,4 mil, divididos em duas operações de até R$ 3,2 

mil por família assentada). Além disso, 2% (1) realizou empréstimo em bancos 

comerciais, e 2% fez uso de consórcio para aquisição de maquinários.  

Desta forma, alerta-se que 28% (13) das famílias assentadas não recorreram a 

fontes de recursos desde a instalação no assentamento em função da falta de informação 

sobre como conseguir recursos pelos mesmos, o que gera impacto negativo na produção 

e renda dessas famílias que poderiam ser maiores.  

Ressalta-se que os principais órgãos públicos que fiscalizam e/ou prestam 

assistência técnica nos assentamentos são a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA); a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER), o 

INCRA, e a Cooperativa em Assessoria a Empresas Sociais em Assentamentos de 

Reforma Agrária – COOPERAR. Mas, observou-se que a organização do assentamento, 

desde a sua criação, tem falhado na instrução aos agricultores sobre as possibilidades que 

o próprio INCRA dispõe, como apresenta a Figura 7.   
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Figura 7 - Acesso à Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (DAP), assistência técnica e curso de formação 

(unidade). 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 

 

A partir dos resultados apresentados na Figura 7, observou-se que apenas 31,9% 

(15) disseram possuir DAP. A DAP é o documento que dá acesso às políticas públicas do 

governo, como o crédito rural do PRONAF, e aos programas de compras públicas, como 

o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE). Vale ressaltar que existe a deficiência de informação para a emissão e 

manutenção da DAP, e que isso acaba por se tornar uma dificuldade extra na 

comercialização da produção dos assentados. Em tempo, salienta-se que a DAP pode ser 

obtida tanto por pessoa física quanto pelos estabelecimentos rurais, como associações, 

cooperativas, agroindústrias (pessoa jurídica) em diversas entidades8 como o INCRA e o 

Sindicato de Trabalhadores Rurais de Campos. Notou-se também que 61,7% (29) das 

famílias entrevistadas alegaram não terem assistência técnica nos últimos 20 anos, e 36% 

(17) das famílias procuraram cursos de formação para aumentar a capacidade produtiva 

do lote por conta própria.  

Quanto ao uso de insumos agrícolas, como fertilizantes e agrotóxicos, e técnicas 

de produção para a correção do solo, apresentou-se na Figura 8 a distribuição das 

respostas dos entrevistados no núcleo IV do PA Zumbi dos Palmares. 

 

                                                 
8 Neste site podem-se verificar os estabelecimentos que emitem a DAP por região: 

http://smap4.mda.gov.br/ConsultaCED/Interfaces/FormPesquisaPorRegiao 
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Figura 8 - Uso de agrotóxicos, fertilizantes e componentes voltados à correção do solo 

no núcleo IV do PA Zumbi dos Palmares. 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 

 

Segundo resultados apresentados na Figura 8, observou-se em 32% (15) dos 

lotes, que os assentados aplicavam fertilizantes naturais no solo (como o esterco animal, 

composteira e humos de minhoca), que consistem em técnicas de reciclagem de matéria 

orgânica presente na propriedade, que geram uma boa germinação e aumentam o nível de 

absorção da água no solo. Trata-se de técnicas sustentáveis economicamente e 

ecologicamente, uma vez que segundo os assentados, elas também ajudam tanto na 

correção do solo, que é em parte salinizado, quanto no aperfeiçoamento e o rendimento 

produtivo.  

Verificou-se também que em 4% (2) dos lotes, os assentados responderam que 

utilizavam a mandala agroecológica para a produção de hortaliças. Cabe dizer que, neste 

sistema, o plantio é feito de forma circular, alternando as culturas com tanque de água no 

meio, ou com um galinheiro que produz o esterco animal para a produção. Trata-se de 

um sistema sustentável e integrado de produção agrícola que utiliza melhor os espaços da 

terra e permite a otimização da área plantada, com diversificação de culturas, e também 

o maior retorno possível com o mínimo de investimentos (EMBRAPA, 2017). 

No que concerne ao uso de agrotóxicos, notou-se que 30% (14) das famílias 

afirmaram fazer uso de agrotóxico. No núcleo IV, o agrotóxico é direcionado ao cultivo 

do abacaxi, que detém maior sensibilidade a insetos. É importante expandir entre os 

assentados a discussão em relação ao uso de agrotóxicos na agricultura familiar, pois se, 

por um lado, este aumenta a produtividade, por outro, acaba por reduzir o valor agregado 

do produto, dado que este perde a condição de agroecológico e orgânico. Além de ser 

cada vez mais um diferencial produtivo, os alimentos agroecológicos e orgânicos 
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precisam da cooperação dos estabelecimentos vizinhos, uma vez que a pulverização de 

agrotóxicos atinge a outras produções pelo ar. Logo, verificou-se que existe preocupação 

sobre o tema em 32% (15) das propriedades analisadas, e 34% (16) não usam agrotóxicos, 

insumos, mandala ou fertilizantes, no preparo da terra para plantar. Além disso, notou-se 

que havia no núcleo IV uma possibilidade interessante de promoção de renda por 

alimentos sem produtos sintéticos e de melhor qualidade, caso ocorresse união entre os 

assentados. 

Em relação ao acesso e uso de maquinários para a produção agrícola, apresentou-

se na Figura 9 os resultados em relação ao uso destes equipamentos no assentamento. De 

modo geral, os produtores disseram que havia uma deficiência de tratores concedidos pela 

prefeitura e que este é um problema recorrente no assentamento.  

 

 

Figura 9 - Uso do maquinário no núcleo IV do PA Zumbi dos Palmares. 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 

 

De acordo com os resultados apresentados na Figura 9, 55% (26) das famílias 

entrevistadas afirmaram que faziam uso do trator na sua produção. Por outro lado, 45% 

(19) dos entrevistados disseram que não utilizavam o trator, e nem tampouco bomba de 

irrigação ou qualquer maquinário na propriedade, mas alegaram que gostariam de usar; 

no entanto, afirmaram não possuírem condições financeiras para comprar ou alugar. 

Ressalta-se que o valor do aluguel do trator, por exemplo, varia em torno de 100 reais por 

Trator
Bomba de

irrigação

Picadeira de

ração

Possui acesso 26 1 1

Não possui acesso 21 46 46

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

L
o
te

s 
en

tr
ev

is
ta

d
o
s 



64 

 

 

 

hora na região. Dessa forma, para algumas famílias, pagar pelo uso de maquinários seria 

um investimento caro comparado às suas rendas mensais.  

Destaca-se que, por meio de uma ação da Superintendência de Agricultura e 

Pecuária, um trator da prefeitura de Campos presta serviços ao assentamento por certo 

período – não há calendário divulgado aos assentados. Mas, ocorre que, além de não 

atender a todos os lotes e ser muito concorrido, muitas vezes o serviço ofertado surge 

tardiamente quando os alimentos já foram plantados no solo.  

Além disso, ainda conforme resultados apresentados na Figura 9, apenas uma 

família afirmou que utilizava bomba de irrigação na produção, assim como outra única 

propriedade possuía uma picadeira de ração para preparar o alimento do rebanho. Logo, 

este baixo acesso a maquinários observado, é um fator limitante à produção dos 

assentados, uma vez que sem estes recursos, é necessário maior esforço físico para 

manutenção da produção dos lotes e, ainda, estes equipamentos poderiam ajudar a 

população de mais idade e encorajar os assentados a melhorar e diversificar ainda mais a 

produção. Ademais, este baixo acesso a maquinários pode ser mais uma vez resultado da 

falta de informação, crédito, e assistência técnica para investimento nas propriedades.   

Por fim, em relação à área plantada, 57% dos agricultores entrevistados disseram 

possuí perspectivas de aumentar a produção em 2018, 19% pretendiam apenas manter a 

produção, uma vez que utilizavam a capacidade máxima do lote (geralmente os 

monocultores) e 24% não souberam responder, uma vez que dependiam da renda a ser 

levantada com a venda da produção, além das rendas não agrícolas, no caso das famílias 

pluriativas.  

Ao estudar a produção agrícola, notou-se que a maioria das famílias, 81% (38), 

produzem hortaliças voltadas ao autoconsumo, e 19% (9) se dedicam a culturas como 

verduras, legumes e ovos. Destaca-se que estes produtos eram, em sua maioria, destinados 

à venda, sem intermediário, nas estradas e nas feiras da UENF, Pelinca e do Centro.   

Em relação às frutas e raízes, observou-se a predominância de abacaxi, abobora, 

laranja, coco, manga, limão e goiaba, que são vendidos tanto para atravessadores, quanto 

em pontos de venda nas estradas, nas feiras da UENF, Pelinca e Centro e alguns poucos 

assentados direcionavam a produção para a cidade do Rio de Janeiro, especificamente 

para o CEASA-RJ.  Em relação às raízes, notou-se a presença do aipim (raiz que é vendida 

em natura) e a mandioca. Enquanto o primeiro é diretamente comercializado no mercado 

para o consumo de diversas formas, o segundo é geralmente usado pelo setor 

agroindustrial para a confecção de farinha ou para a produção de tapioca e goma, pois 
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contém ácido cianídrico que precisa ser retirado para o consumo.  Quanto aos cereais, 

observou-se que os assentados produziam feijão e milho, mas esta produção era de 

pequena escala e voltada ao autoconsumo e venda sem atravessador. 

 No que diz respeito à produção animal, observou-se a predominância das aves, 

em que os assentados também afirmaram que vendiam ovos, e um (1) assentado também 

criava peru. Depois das aves, os animais mais recorrentes foram gado leiteiro, porcos, 

cavalos e por último, a criação de carneiro.  Portanto, conforme se observou pelas 

entrevistas, há uma diversidade produtiva no assentamento, que está resumida no Quadro 

1.  

 

 

Quadro 1 - Produção agropecuária do núcleo IV. 

Frutas 

Abacaxi, abóbora, acerola, banana, caju, coco, goiaba, graviola, 

jabuticaba, jaca, jiló, laranja, limão, manga, maracujá, melancia, noni, 

pimentão, quiabo, tomate e uva.   

Hortaliças 
Alface, acelga, agrião, bertalha, brócolis, cebolinha, cheiro verde, couve, 

espinafre, hortelã, maxixe, rúcula e salsa.  

Raízes Aipim, cenoura e mandioca.  

Caules Cana e cebola. 

Cereais Feijão e milho.  

Animais Carneiro, cavalo, gado, galinha, ganso, pato, peru e porco.  

Origem 

animal 
Leite, ovo e queijo  

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa. 

 

Conforme o Quadro 1, notou-se que a diversificação da produção pode garantir 

algumas vantagens aos produtores, como maior segurança em relação à variação de preço 

dos produtos, mais opções aos consumidores e, por conseguinte, maior número de clientes 

que impactaria positivamente a renda das famílias. Segundo as entrevistas, verificou-se 

que 64% (30) dos assentados combinavam pelo menos duas das produções: cana, abacaxi, 

quiabo e aipim, por considerarem esses cultivos mais resistentes à falta de água. No 

entanto, observou-se também a presença de monocultura de abacaxi e cana de açúcar ao 

longo dos lotes e, nesses casos, os produtores mantiveram apenas algumas arvores 

frutíferas próximas das casas da agrovila para o autoconsumo.    
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A respeito da monocultura, os assentados disseram optar por esta forma de 

cultivo por serem produtos com longo processo de maturação com menor consumo de 

água (sem irrigação, seguem os ciclos da chuva), custos de manutenção e mão de obra. 

Sabendo que este tipo de cultivo desgasta o solo, os produtores realizam alternância de 

produção, entre o aipim, abacaxi, cana, e o quiabo.    

Destaca-se que se observou que, apesar de diversificada, a produção no 

assentamento poderia ser mais lucrativa, uma vez que é predominante a venda para 

atravessadores, que dão o preço que querem pagar pelo produto. Além da pouca 

infraestrutura, notou-se poucos canais de comercialização, e, portanto, tal defasagem 

acaba por se tornar empecilho ao maior aproveitamento da terra e geração de renda para 

os assentados.    

 

3.8 PROBLEMATICAS DO ASSENTAMENTO 

 

Em relação aos problemas enfrentados no assentamento, em qualquer 

perspectiva, as respostas obtidas, quase que invariavelmente, apontavam para a falta de 

água, saneamento, baixa qualidade do solo e assistência técnica. De acordo com as falas 

dos agricultores, a falta de água tanto para consumo quanto para a irrigação da produção, 

principalmente em períodos de seca, somada à baixa qualidade do solo para a exploração 

agrícola, são problemas relevantes que afetam diariamente as condições de vida dos 

assentados e implicam na redução da produtividade da lavoura e, por consequência, na 

renda gerada por esta atividade.  

A solução encontrada pelos assentados, segundo as respostas obtidas, foi a 

utilização de poços artesianos; no entanto, destaca-se que nem todos os moradores 

tiveram condições financeiras para fazê-los. Aqueles que possuíam o poço artesiano, 

reclamavam que a água era de má qualidade, ora salinizada, ora ferrosa. Desta forma, os 

entrevistados afirmaram que armazenavam a água da chuva e/ou compravam de carros 

pipas. Tal situação foi apresentada pelos assentados à Prefeitura de Campos, ao INCRA, 

à EMATER e à Secretaria de Desenvolvimento Social, visando soluções para região norte 

do Estado do Rio de Janeiro, a partir da implementação de políticas públicas que 

atendessem também a questões climáticas que, segundo alguns assentados, são 

semelhantes ao semiárido.   

Além da questão da escassez de água, outros aspectos de infraestrutura no 

assentamento também foram apontados. Conforme respostas, notou-se a necessidade de 
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melhorias quanto aos serviços de saneamento básico, telefonia pública, pavimentação e 

transporte. Ressalta-se que, em períodos chuvosos, o escoamento da produção e o acesso 

a serviços educacionais e de saúde pública são comprometidos devido à deterioração das 

ruas e da rodovia que corta o assentamento. (Rod. Cam – Vinte).  

Logo, o que se pôde inferir a partir disso é que, mesmo proporcionando moradia, 

o movimento de ocupação não tem alcançado as condições adequadas de exploração e 

permanência dos residentes nos lotes. Cabe também aos assentados e movimentos em 

prol da ocupação da terra/reforma agrária, fiscalizar e pressionar os órgãos responsáveis 

pela qualidade da infraestrutura dos assentamentos, uma vez que a geração de renda 

agrícola é prejudicada. 

 

3.9 CARACTERIZAÇÃO DA RENDA DOS ASSENTADOS 
 

De acordo com Schneider (2005), no estudo da composição da renda pluriativa, 

é necessário que seja computada apenas a renda dos indivíduos que habitam a unidade 

familiar (casa). No entanto, pôde-se observar que em algumas propriedades havia mais 

de uma casa; logo, mais de uma unidade familiar. Desta forma, as entrevistas foram 

realizadas preferencialmente com as pessoas que tinham a titularidade de posse do lote; 

e, no caso em que o titular não estava em condições de responder ou não estava em casa 

no momento da entrevista, as perguntas então eram direcionadas à família agregada. Para 

que não houvesse dupla contagem da renda entre membros da família agregada e 

membros da família que possuem o documento do lote, houve o cuidado de contabilizar 

apenas uma casa por propriedade. 

Assim, foram 47 lotes entrevistados no total. Deste montante, 35 com os titulares 

da posse e 12 com membros das casas agregadas, como se mostrou na Tabela 5. Para fins 

deste estudo, denominou-se: i) casa titular: onde habitam os titulares de posse do lote; 

casa onde está a primeira geração da família no projeto de assentamento.  ii) casas 

agregadas: onde habitam os agregados, em geral, filhos e netos que constituíram família 

e decidiram permanecer no lote, onde construíram suas próprias casas.  

Ressalta-se que as entrevistas com agregados familiares foram fundamentais 

para entender a dinâmica existente no núcleo IV, pois permitiu comparar perspectivas de 

duas gerações. Inicialmente, observou-se a renda média do grupo estudado como um 
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todo, conforme apresentado na Tabela 6, considerando também os valores das 

aposentadorias rurais e programas assistencialistas, como o Bolsa Família.  

 

Tabela 6 - Renda Média das (47) propriedades do Núcleo IV do PA Zumbi dos 

Palmares, 2017. 

Fontes de renda  Renda média (R$) Percentual (%) 

Renda pluriativa  1749,5 63,8 

Renda agrícola 1718,3 29,8 

Renda não agrícola  993 4,3 

Renda part-time  975 2,1 

Total - 100 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 

 

De acordo com os resultados expostos na Tabela 6, notou-se que, de modo geral, 

as rendas médias mensais das famílias pluriativas e agrícolas eram próximas umas das 

outras, (R$1749,5) e (R$1718,3), mas suas composições de renda agrícola são distintas e 

explicadas a seguir. Observou-se que as famílias não agrícolas e o part-time, possuíam as 

menores rendas. A fim de verificar a composição da renda média das famílias pluriativas, 

apresentou-se na Tabela 7, os resultados em relação às respostas obtidas com as 

entrevistas aos assentados do núcleo IV do PA Zumbi dos Palmares.  

 

 

 

 

Tabela 7 - Composição da renda das propriedades pluriativas (30), núcleo IV, 2017. 

Fontes de renda Média (R$) Valor percentual (%) 

Renda agrícola 713,2 40,8 

Renda não agrícola 902,0 51,6 

Aposentadoria rural  124,9 7,1 

Programa assistencialista (Bolsa Família) 9,3 0,53 

Total 1749,5 100 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 
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Conforme o resultado apresentado na Tabela 7, a renda das propriedades 

pluriativas é composta, em média, pela combinação de 51,6% (R$ 902) de renda não 

agrícola, 40,8% (R$ 713,2) de renda agrícola, somadas a participação de 7,1% (R$124,9) 

de renda vindas da aposentadoria rural, e 0,53% de programas assistencialistas, como o 

Bolsa Família (R$ 9,5), em média. Ao longo das entrevistas, notou-se também uma maior 

quantidade de pessoas jovens no grupo pluriativo do assentamento, o que justifica a baixa 

participação da aposentadoria rural na renda média das famílias.  

Logo, pôde-se inferir que a sobreposição da renda não agrícola à renda agrícola 

impacta a manutenção dessas famílias no assentamento, uma vez que esta renda, segundo 

os assentados, é usada como reserva para períodos em que a produção agrícola possui 

pouco rendimento, ou, quando há o recorrente calote de atravessadores. 

A tabela 8 apresenta a participação da aposentadoria agrícola na renda das 3 

famílias pluriativas com idosos.  

 

  

Tabela 8 - Composição da renda das famílias pluriativas com aposentados (3), núcleo 

IV, 2017. 

Fontes de renda Média (R$) Valor percentual (%) 

Renda agrícola 394,7 14,8 

Renda não agrícola 1021 38,3 

Aposentadoria rural 1249,3 46,9 

Total 2665 100 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 

 

Notou-se nestas famílias, que o valor percentual da previdência tem maior 

impacto na renda total que as rendas agrícolas (14,8%) e não agrícola (38,3%). Além 

disso, observou-se também um menor valor da produção agrícola (R$ 394,7) comparado 

ao total das 30 propriedades pluriativas (R$ 713,2), em média. Além disso, verificou-se 

uma renda média mensal (R$2.665,00) maior que a observada com as 30 famílias 

pluriativas (R$1.749,5).  

Ao analisar a produção dessas famílias de aposentados, notou-se que as mesmas 

se dedicavam ao cultivo de cana, abacaxi, aipim e coco, os quais demandam menor 

esforço físico, em comparação à produção de hortaliças, e menor quantidades de colheitas 
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por ano. As atividades não agrícolas são desempenhadas pelos demais membros da 

família, geralmente em postos de trabalho diurno.  

Ademais, constatou-se que as três famílias tiveram acesso ao PRONAF, nunca 

tiveram assistência técnica, e vendem suas produções aos atravessadores, o que explica a 

baixa margem de retorno anual agrícola e a maior participação da aposentadoria na renda 

média final. 

Apresentou-se também na Tabela 9, o papel desempenhado pelo Bolsa Família 

nas famílias pluriativas. 

 

Tabela 9 - Composição da renda das famílias pluriativas com o auxílio Bolsa Família 

(5), núcleo IV, 2017. 

Fontes de renda  Média (R$) Valor percentual (%)  

Renda agrícola 627,4 51,1 

Renda não agrícola  544,8 44,4 

Auxílio Bolsa Família  56 4,6 

Total  1228,2 100 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 

 

Diferente do perfil pluriativo com as 30 famílias descrito na Tabela 7, verifica-

se que nas propriedades que acessam o Bolsa Família o programa tem maior expressão 

na renda (4,6%). As rendas agrícolas, não agrícolas e renda total também divergem do 

quadro geral. Neste caso, a renda agrícola (51,1%) tem maior expressão que a renda 

agrícola geral (40,8% - Tabela 7) e que a própria renda não agrícola (44,4%).  Mas, suas 

rendas médias totais (R$1.228,2) estão abaixo da média geral das 30 famílias pluriativas 

(1749,5). Neste caso, tratam-se de famílias agregadas, jovens e com filhos, que ofertam 

mão de obra fora do assentamento para complementar a renda familiar.  

Para fins de comparação, na Tabela 10 apresentam-se as famílias pluriativas que 

não participam de programas assistencialistas e/ou previdenciários:  

 

Tabela 10 - Composição da renda das famílias pluriativas sem programas 

assistencialistas ou previdenciários (22), núcleo IV, 2017. 

Fontes de Renda  Média  Valor percentual (%) 

Renda Agrícola  818,8 45,2 

Renda não agrícola  991,5 54,8 

Total  1810,2 100 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 
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Este grupo se aproxima mais do quadro geral das 30 famílias, tanto na 

expressividade da renda não agrícola maior que a agrícola, quanto no valor da renda 

média total. Procurou-se também verificar a composição da renda das famílias agrícolas 

do núcleo IV do assentamento. Os resultados foram apresentados na Tabela 11. 

 

Tabela 11 - Composição da renda das famílias agrícolas (14) do núcleo IV do PA 

Zumbi dos Palmares. 

Fontes de renda Média (R$) Percentual (%) 

Renda Agrícola 1249,8 72,7 

Aposentadoria rural 468,5 27,3 

Total 1718,3 100 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 

 

Conforme resultados apresentados na Tabela 11, as 14 famílias agrícolas 

possuíam, em média, 72,7% (R$1249,8) de suas rendas vindas de atividades agrícolas e, 

27,3% geradas por meio de aposentadoria rural. Ou seja, nas famílias agrícolas a 

aposentadoria possuía maior influência na renda que nas famílias pluriativas.  

 Em relação às famílias essencialmente agrícolas com pessoas aposentadas, na 

Tabela 12 apresentam-se as médias e os valores percentuais de suas rendas.   

 

  

Tabela 12 - Composição da renda das famílias agrícolas com pessoas aposentadas (5) do 

núcleo IV do PA Zumbi dos Palmares. 

Fontes de renda Média (R$) Valor percentual (%) 

Renda agrícola 1777,4 57,5 

Aposentadoria rural 1311,8 42,5 

Total 3089,2 100 

 Fonte: Elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 

 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 12, observou-se que 

diferente das famílias pluriativas aposentadas, nas famílias agrícolas aposentadas, o valor 

percentual da aposentadoria rural (42,5%), ainda que grande, é menor que o da renda 
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agrícola (57,5%) na composição da renda média total. Assim, verificou-se nestas cinco 

famílias, maior diversificação produtiva (cana, abacaxi, mandioca, abóbora, melancia, 

laranja, ovos, banana, manga, goiaba, maracujá e limão).  

Além disso, os assentados destas famílias (5) afirmaram que já fizeram uso de 

crédito rural para melhorar a produção e que, além da venda de produtos para 

atravessadores e usina de farinha de mandioca, também vendem sem intermediários para 

supermercados e nas feiras.  

Destaca-se também que a aposentadoria compõe parte significativa na renda 

tanto nas famílias agrícolas quanto nas pluriativas, que conforme Silva e Del Grossi 

(2000), além de melhorar a renda no campo, a previdência rural causa um efeito sobre o 

fluxo migratório induzindo à contenção de migrações indesejadas, uma vez que os idosos 

deixam de deslocar-se para cidades, e a família se mantém segura, pois sabe que tem uma 

renda garantida. Ou seja, mesmo que de forma não intencional, a previdência rural 

aparece como impactante política para a manutenção da agricultura familiar.  

Por fim, na Tabela 13 apresentou-se a composição da renda, em média, das 

famílias não agrícolas. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 13 - Composição da renda, em média, das famílias não agrícolas (2) do núcleo 

IV do PA Zumbi dos Palmares. 

Fontes de renda  Média (R$) Percentual (%) 

Renda não agrícola  968,5 97,5 

Programa assistencialista (bolsa família) 24,5 2,5 

Total 993 100 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 

 

Conforme resultados apresentados na Tabela 13, a única fonte de renda 

observada, fora a renda não agrícola, foi a do programa Bolsa Família, com 2,5% (R$ 

24,5) em média.  

De acordo com Schneider (2003a), quando o indivíduo é sozinho, estando fora 

do contexto familiar, e tem parte do tempo de trabalho como agricultor em sua 
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propriedade, e parte do seu tempo dedicado a uma atividade não-agrícola, ele é 

denominado Part-time. No único caso encontrado no assentamento, sua renda total é de 

R$ 975 mensais, sendo 43,6% (R$ 425) agrícola e 56,4% (R$ 550) não agrícola com a 

venda de picolés. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Por meio das entrevistas aos assentados do núcleo IV do Zumbi, observou-se 

que a criatividade se insere no contexto das diversas fontes de renda no campo, e desta 

forma, se associa à pluriatividade nas atividades agrícolas,  como pôde ser visto nas 

atividades de artesanato com a palha da bananeira do fundo de casa, em que o indivíduo 

reproduz a sabedoria daqueles que lhe ensinaram o ofício, caso tenha ocorrido, e também 

acrescenta o seu saber em um artigo que demanda apenas uma matéria prima. E da mesma 

forma, verificou que existe a associação entre a pluriatividade e a criatividade nas 

atividades não agrícolas, como a expressão via música, a participação em pesquisas e 

grupos universitários, entre outros.  

De fato, sob a perspectiva da economia criativa, notou-se que existe no 

assentamento a ressignificação das coisas com a inclusão de valor cultural nos produtos, 

a valorização do saber do campo e o estímulo ao sentimento de pertencimento ao rural. 

Desta forma, a criatividade cumpre o papel da promoção da revitalização da criação de 

oportunidades rentáveis, assim como o canal de comercialização aberto, via o coletivo de 

mulheres.  

Pôde-se notar que os assentamentos de reforma agrária de Campos são 

importantes espaços que contribuem para o abastecimento de alimentos da cidade. Além 

disso, observou-se que a transformação de algumas famílias periféricas dos municípios 

de Campos e de São Francisco em agricultores familiares do assentamento, junto às outras 

famílias que já eram agrícolas e conquistaram a titularidade de posse, contribuiu para a 

reprodução social dessas pessoas, reduzindo, em parte, o sentimento de marginalidade, 

uma vez que lhes foram garantidos moradia e segurança alimentar em áreas antes não 

produtivas.  

Ressalta-se também que, pelo fato de as políticas públicas voltadas à agricultura 

familiar não contemplarem a todos os produtores rurais, as atividades não agrícolas 

promovem segurança aos agricultores no campo em períodos cuja renda agrícola é baixa, 

bem como a aposentadoria rural também desempenha forte apoio à manutenção das 

famílias tanto agrícolas como pluriativas. 
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Embora tenha se observado a união entre os assentados, verificou-se a 

necessidade de que adversidades que culminaram no esfacelamento dos núcleos de 

debate, como a cooperativa e as associações, sejam ultrapassadas, uma vez que estes 

espaços possuem enorme potencial para colaborar com todos que sofrem com as 

deficiências do assentamento e com a desatenção do poder público. Deste modo, é 

necessário que os ideais que levaram os assentados a lutar pelo espaço da terra reviva 

internamente no assentamento para que ocorra a reorganização dos espaços existentes.   

Por fim, com a o fortalecimento da cooperativa, o núcleo IV do Zumbi poderia 

contar um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) para aquisições de maquinários 

de uso comum e até mesmo para gerar pequenos processamentos, como queijo, doces em 

compota ou farinhas, que potencializaria a comercialização em mercados diversos e em 

proporções maiores. E com uma associação de moradores estável, os assentados teriam 

maior voz para reclamar a falta de assistência técnica e infraestrutura do assentamento.  
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APÊNDICE  

 

 I - ROTEIRO DAS ENTREVISTAS  

 

ROTEIRO Nº ______ 

Nome:____________________________________________________________________ 

Data:________________Idade:_________Sexo: M (   )  F  (   )  Lote: __________________ 

 

CARACTERÍZAÇÃO DA UNIDADE DOMICILIAR  

1. Onde o Sr (Srª) nasceu (local de origem)? _________________________________________ 

2. Onde morava antes de chegar ao assentamento?_____________________________________ 

( ) Área Urbana ( ) Área Rural  

3. Ano de chegada no assentamento ________  

4. Em relação a este lote você e a sua família são:  

1. Proprietário 2. Agregados familiares   3. Agregados não familiares   

4. Arrendatário 5. Meeiro 6. Outros 

 

Se outros (Explique) ____________________________________________________________ 

 

CARACTERIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO NA UNIDADES FAMILIAR 

5. Característica dos membros e ocupação da unidade familiar 

Sexo: 01. Masculino; 02. feminino 

Escolaridade: 01. analfabeto; 02. lê e escreve; 03. Até 4a Série (Primário); 04. Fundamental 

1incompleto; 05. Fundamental 2 completo; 06. Fundamental 2 incompleto; 07.Médio completo 

(Colegial); 08. Médio incompleto;09 Nível técnico; 10. Superior incompleto;11. Superior 

completo; 12. não soube informar 

Dedicação à agricultura: 01. Mais de 80% do tempo de trabalho total; 02. Entre 50 e 80% ; 03 

Menos de 50% ; 04. Trabalhos esporádicos 

Principal ocupação e ocupação secundária: 01. trabalho por conta-própria na agricultura; 02. 

trabalho assalariado na agricultura; 03.trabalho não remunerado na agricultura; 04. serviços 

domésticos; 05. estudante; 06.aposentado(a); 07. transformação agroindustrial; 08. comércio de 

mercadorias; 09. serviços de transporte; 10 administração pública; 11. atividades de ensino; 12. 

indústria da construção; 13. outras (especificar); 14 não se aplica. 
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6. Na unidade familiar alguém realiza atividade extra para gerar dinheiro? (Atividade não 

agrícola, bico) 

INDIVIDUO/PARENTESCO COM 
O CHEFE DE FAMILIA 

ATIVIDADE EXTRA 

  

  

  

  

  
 

7. Marcar X  na atividade que já foi feita pelo agricultor ou membro da família. E marcar o 

cifrão caso a atividade foi fruto de renda para a família. São consideradas importantes? Se sim, 

por quê? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

PUBLICIDADE DESIGN MODA 

Participa de feira da 

roça/agrícola                        

[$] 

Faz mobília                           

[$] 

Produz roupas                     

[$] 

Produz material de 

divulgação (panfleto)          

[$] 

Faz artigos de decoração         

[$] 

Produz acessório                

[$] 

EXPRESSÕES 

CULTURAIS  

PATRIMÔNIO E ARTES  MUSICA 

Faz esteira de palha ou 

outro material                                 

[$] 

Recebe visita / hospeda 

pessoas de fora                   

[$] 

Toca algum instrumento  

[$] 

Faz bebida alcoólica        

[$] 

Já foi guia para mostrar as 

indústrias de álcool e 

cerâmica, rio Paraíba 

(pesca) [$] 

Compõe/gravou musicas    

[$] 

Faz doce/ melado            

[$] 

 Se apresenta musicalmente                       

[$] 

ARTES CENICAS  EDITORIAL AUDIOVISUAL 

Nom
e       

Parente
sco 

com o 
respons

ável 

sex
o 

Idad
e 

Escolar
idade 

Dedicaç
ão a 

agricultu
ra 

principal 
ocupaçã

o 

Ocupação 
secundári

a 

Reside 
no lote? 
Sim/nã

o 
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Participa de escola de 

teatro [$] 

Trabalha com algum tipo 

de jornal/radio local                 

[$] 

Produz vídeos para a 

internet (com algum tema 

especifico ex: plantio, 

colheita)           [$] 

Participa de escola de 

dança [$] 

  

P&D BIOTECNOLOGIA TIC 

Participa de projetos de 

pesquisa de universidades 

EX: incubadoras sociais     

[$] 

Participa de pesquisa em 

laboratório de 

universidades do 

município.   [$] 

                                              

Já prestou serviço de 

informática ou participa de 

projetos do tema junto a 

universidades.                    

[$] 
 

CARACTERIZAÇÃO DOS GRUPOS E COLETIVIDADE 

 

8. Por que decidiu se tornar um assentado (a)?   

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

9. Você participa de algum grupo organizado neste assentamento?  

Ex: Cooperativa ( ) Associação de moradores ( )  

Sindicato dos trabalhadores rurais de Campos ( )  Outro _______________________________ 

 

CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS PRODUTIVOS 

10. Possui mão-de-obra extra para ajudá-lo nas atividades agropecuárias?  

Sim ( ) Não ( )  

11. Em caso positivo, por quem ela é formada:  

 ( ) Parceiros ( ) Diaristas ( ) Outros (especificar) ____________________________________ 

12.  Desde que chegou ao lote, já recebeu/fez algum tipo de crédito financeiro? 

1. Credito 

rural  

2. Empréstimo 

privado 

3.  Empréstimo com 

pessoa física 

4.Não fez 5.Outr

o 

 

13.  Sobre as políticas públicas PAA e PNAE 

 Já ouviu falar? 
Sim/não 

Possui o DAP ? 
Sim/não 

Participa? 
Sim/não 

Já participou? 
Sim/não 

PAA     

PNAE     
 

14. Já teve assistência técnica? 
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( ) Sim ( ) Não  ( ) Não respondeu/ Não sabe 

15. Você já participou de algum curso que tinha conteúdo ambiental (Educação ambiental)?  

( )Sim ( ) Não ( ) Não respondeu/ Não sabe 

16. Você já utilizou ou utiliza alguma técnica ou utensílio que faz a produção/qualidade dos 

produtos aumentarem?   

Ex: mandala, fertilizante natural, utensílio para perfurar a terra/por semente, tempo de colheita 

diferente, etc. 

( ) sim ( ) não 

Se sim, qual? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Foi você que a inventou/produziu?  

(  )Sim (  )não 

17. Vocês utilizam algum remédio/agrotóxico no cultivo? ( ) Não ( ) Sim ( ) Não respondeu/ Não 

sabe 

18. Quanto à utilização de máquinas agrícolas, quais vocês usam aqui na sua propriedade? 

 

19. Pretende aumentar a área plantada em 2018?  ( ) Não  ( ) Sim  ( ) Não respondeu/ Não sabe 

20. Comercialização 

Produç
ão da 
unidad
e 
familia
r 

Autoconsu
mo 

Venda 
sem 
intermedi
ário 

Feir
as  

Cooperat
iva  

Atravessa
dor 

Supermerc
ados 

Out
ro  
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21. Você cria animais aqui no lote? ( ) Não  ( ) Sim ( ) Não respondeu/ Não sabe 

Em caso afirmativo, que tipo? ( ) bois ( ) galinhas ( ) porcos ( )patos 

( ) outros, especifique 

____________________________________________________________________________ 

 

RELAÇÃO COM O ASSENTAMENTO 

 

22. As condições de vida melhoraram ou pioraram após a ida para o assentamento?  

(    ) sim   (     ) não  

porquê?______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

23. Existe algum problema enfrentado no assentamento? Se sim, quais? 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DA RENDA DOS ASSENTADOS 

  

24. Possui outras fontes de renda fora da agricultura? Quais? 

 

 (  ) Aposentadoria (  )Aluguel ( ) Poupança ( ) Comércio (  ) Programas assistencialistas  (  ) 

Não possui   

(  ) outra (especificar): 

____________________________________________________________________________ 

 

25. Característica econômica dos assentados: 

TIPO DE RENDA VALOR 

AGRÍCOLA  

NÃO AGRÍCOLA  

TOTAL  
 

(Em caso positivo para renda não agrícola) o que levou a procurar por esse trabalho (não-

agrícola)? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

26. De quanto é a renda proveniente da produção? 

a) Até ½ SM(R$ 468,50 

b) De½ a 1 SM (R$ 468,50 a 937,00 ) 

c) De 1 a 2SM (R$ 937,00 a 1.874,00) 

d)De 2 a 3 SM(R$ 1.874,00 a 2.811,00) 
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e)De 3 a 4SM(R$2.811,00 a 3.748,00) 

f) Mais de 4 SM 

g) Não sabe responder 

h) Não quis responder 

 

27. Você gostaria de falar mais alguma coisa que não tenha sido perguntado sobre a sua situação 

aqui no lote?  

II – ILUSTRAÇÕES  

 

 

Figura 1A - Pré campo com amigos no PA Che Guevara, 2017. 

Fonte: Arquivo pessoal da autora. 
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Figura -2A - Ruínas da Usina São João, Campos dos Goytacazes, 2017. 

Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

 

Figura 10 - Visita ao Coletivo de Mulheres Regina Pinho junto à classe de Serviço 

Social da UFF Campos, 2017. 

Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

 

Figura 4A - Banca de assentada na Feirinha da Roça, 2017. 

Fonte: Arquivo pessoal da autora. 
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Figura 5A - Produtos do Coletivo de Mulheres Regina Pinho. 

Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

 


