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A pluriatividade no meio rural surge como uma forma de utilizar as múltiplas
oportunidades locais para a geração de renda. A produção em pequena escala, e o
emprego temporário em atividades não agrícolas foram usadas como uma opção de
complementação de renda dos agricultores, dado a inconstância da mão de obra na
produção agrícola, simultânea à tendência ao desaparecimento do agricultor em
tempo integral. Assim, a Economia Criativa aparece como potencial redutor das
desigualdades, ao relacionar aspectos de criatividade à lógicas de produção
inovadoras, como uma proposta de desenvolvimento inclusivo e sustentável. Neste
sentido, essa pesquisa tem como objetivo investigar a possibilidade da associação
entre pluriatividade da renda rural e o conceito de Economia Criativa, como
instrumento de sustentabilidade financeira. Para tanto, a partir de uma combinação
de metodologias qualitativas e quantitativas, pretende-se realizar levantamento
bibliográfico sobre o tema proposto, a fim de observar como estes se inserem no
contexto das diversas fontes de renda no campo. O que se pretende é realizar um
estudo a nível local baseado na apuração de características de famílias de um
assentamento com aplicação de questionários a produtores assentados, via
amostragem por conveniência, visando compreender as dinâmicas dos processos
produtivos. Assim, procura-se avaliar a contribuição das atividades não agrícolas
como instrumento de geração e complementação de renda em Campos dos
Goytacazes. Além disso, espera-se obter a contribuição da atividade não agrícola
para a redução das disparidades social no meio rural. Por fim, acredita-se que estes
resultados contribuam para o debate sobre a Economia Criativa e ainda sirva como
meio de incentivar a geração de renda, a fixação do homem no campo e a
manutenção da cultura local.
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