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A temática que propomos a trabalhar nesse artigo refere-se às estratégias de
reprodução social no campo, em particular, a pluriatividade no assentamento rural
Ilha Grande localizado no município de Campos dos Goytacazes, RJ. O objetivo
principal é de analisar as causas e as conseqüências da pluriatividade e a
importância das múltiplas fontes de renda no assentamento Ilha Grande. Para tanto,
adotamos os seguintes procedimentos metodológicos: levantamento bibliográfico da
temática apresentada; Levantamento de dados de fonte secundária, basicamente, a
partir do SIDRA/IBGE, nos Censos Agropecuários e da CPT (Comissão Pastoral da
Terra) e a elaboração e aplicação de um questionário semi estruturado com 15
famílias, envolvendo questões sobre a caracterização do entrevistado, do grupo
familiar, a composição orçamentária, as atividades desenvolvidas e as dificuldades.
A pluriatividade, entendida nesse trabalho, como a combinação de atividades
agrícolas e não agrícolas na composição da renda familiar, é considerada uma
forma de estratégia de reprodução social, pois a renda obtida fora (do lote e da
agricultura) permite a manutenção da família no campo. Constatamos que a
pluriatividade e a aposentadoria surgem como estratégias que possibilitam a
permanência destas famílias no campo, pois segundo relato dos assentados as
dificuldades são muitas, dentre elas a falta de acesso a água para consumo, o
acesso a maquinário agrícola também é dificultado assim como a ausência de
programas que busquem incentivar o setor. O grande desafio dos agricultores é
almejar um conjunto de estratégias para permanecer na terra. Comprovamos, por
meio da pesquisa empírica, que a luta para se manter na terra envolve estratégias
orçamentárias e de técnicas de cultivos. Mas vimos a necessidade de estratégias
visando a comercialização e organização coletiva, como a inserção em políticas
públicas e novos canais de comercialização. Essa constatação se deve a presença
significativa do intermediário na compra dos produtos agrícolas desses assentados.
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