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Introdução 

A Geografia do subdesenvolvimento, em diálogo com disciplinas das ciências sociais, 

teve sempre como referência a história colonialista e imperialista da América Latina. Desse 

modo, a referência estrutural histórica, articulando passado e presente foi a tônica. Não 

obstante, mais de 500 anos se passaram e novos patamares de modernização, de 

inovações tecnológicas e sociais foram criados, engendrando um grande vale entre riqueza 

e pobreza na América Latina. Nesses contrapontos, as metrópoles aparecem como a 

expressão mais aguda da modernização x exclusão social. Nestes patamares de 

modernização excludente, formas de sobrevivência são criadas, da mesma forma que inova 

o território à luz da modernidade ocidental, inovamse as estratégias de sobrevivência. 

Assim, buscaremos apresentar como estratégia de sobrevivência os trabalhadores 

ambulantes em trens que cortam municípios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro e os 

pescadores artesanais que atuam o leste da metrópole do Rio de Janeiro. O objetivo desta 

pesquisa é compreender ações portadoras de sentidos (práxis) para quem está na disputa 

pelo território e, desse jeito, pensando coletivamente, na alteridade e poderá identificar 

estratégias de desenvolvimento para a América Latina que vislumbrem outros caminhos e 

superem a proposta sedutora – a secularização/ocidentalização – e imaginar o futuro a partir 

das ações de nossa gente. 

Revendo a Geografia do Subdesenvolvimento 

O conceito de subdesenvolvimento já muito analisado pela Geografia e pelas Ciências 

Sociais e pelaa Economia tem no reconhecimento histórico da formação do Estado a 

compreensão da origem da exploração e das formas de subordinação de um país sobre 

outro. Além disso, os ditos estágios de desenvolvimento, como uma orientação única e 

universal de progresso, seguem modelos europeus e americanos e já foram duramente 

criticados por intelectuais latino-americanos. Apesar da crítica, modelos externos continuam 

sendo referências paradigmáticas para o desenvolvimento nacional territorial. Na questão do 
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trabalho, o reconhecimento dos processos de modernização econômica - industrialização e 

urbanização - em muitos países da América latina diversificam e engrendram novas 

ocupações profissionais, mas alteram também as formas de vida coletiva, as formas de 

moradia, de uso dos equipamentos coletivos: água, iluminação, esgoto, transporte, impondo 

uma cultura de consumo de massa. Tais processos são fenômenos amplamente 

interpretados como produto do modelo do “desenvolvimento único”. As criticas à 

ocidentalização da América Latina ganharam vozes em muitos autores (GALEANO, 1985; 

SANTOS, 1991 ), principalmente, durante os anos 70-80. 

Não obstante, os anos 90 foram atravessados por ideários e ideologias defensoras da 

globalização, do pós-fordismo, política neo-liberal e da terceira revolução industrial. A força 

destes ideários minimizou a possibilidade da autonomia e da crítica e foram seduzidos por 

estes ideários empresários, governos e trabalhadores (SILVA, 2002, 2003), conforme 

veremos a seguir. Neste sentido, buscamos ampliar o debate sobre a problemática do 

trabalho na América Latina, dividimos o texto em duas partes: uma trata de forma breve, 

algumas proposta de modernização do trabalho, com apoio de empresários, trabalhadores e 

Estado, a segunda parte trata de análise de estratégias de sobrevivência de trabalhadores 

em trens metropolitanos e da pesca artesanal na metrópole do Rio de Janeiro. Tal análise 

tem o objetivo de buscam compreensão a respeito de limites e possibilidades na 

organização do trabalho em contexots específicos e periféricos, onde a periferia poder ser 

concebida como o lugar da criação e da ruptura.. 

As câmaras setoriais e o debate da modernização: Seminário Trabalhadores e o 
Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade 

Este seminário, ocorrido em Campinas - SP, nos dias 30 e 31 de agosto e primeiro de 

setembro de 1993, marcou um momento importante da relação sindicato-Estado-empresa 

no país. O movimento sindical e o DIEESE - que há tempo se dedicam ao estudo das 

inovações tecnológicas, da reestruturação produtiva e das questões relativas à qualidade, 

produtividade, competitividade e terceirização – participaram, ativamente, da organização e 

da realização deste seminário. 

Por outro lado, havia, nos anos 90, uma conjuntura política favorável ao movimento 

sindical, em decorrência da democratização do espaço público. Foram constituídos fóruns 

como as Câmaras Setoriais, o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade (PBQP); o 

Programa de Apoio à Capacitação Tecnológica da Indústria (PACTI); o Conselho Consultivo 

dos Trabalhadores para a Competitividade (CTCOM); o Programa de Educação para a 

Competitividade da FINEP; e o Estudo de Competitividade da Indústria Brasileira (ECIB), 

apenas para citar os mais diretamente relacionados aos temas tratados nesta Tese. 
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Estes fóruns tiveram a participação das Centrais Sindicais. No caso, mais específico 

do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade (PBQP), desde 1993, o movimento 

sindical brasileiro, por meio do DIEESE, coordenava a Comissão de Valorização do 

Trabalho e do Emprego – CVTE. Neste seminário, tal comissão realizou avaliação das 

reuniões e encontros ocorridos no período anterior (1991-1992). 

A contribuição do meio acadêmico no seminário deu-se, fazendo referência à 

Difusão da Terceira Revolução Industrial, a partir do final dos anos 70, que 

se intensifica em decorrência da crise estrutural vivida pelo capitalismo nesse 

período. Essa crise, relacionada com o esgotamento do padrão de regulação 

fordista, teve três características principais: 1. o fim do padrão monetário 

internacional, construído após a 2a Guerra, na esteira da estabilidade do dólar; 2. 

o esgotamento do padrão de industrialização norte-americano, que era, 

basicamente, um modelo de difusão dos setores da chamada Segunda 

revolução Industrial e 3. o colapso do Estado de Bem-Estar social (...) (DIEESE 

& CVTE-PBQP,1994, p.36) 

Assim, ao final dos anos 70, havia no país um parque industrial complexo, com 

elevado grau de competitividade. Esse crescimento industrial não resultou, 

porém, num processo de homogeneização social, semelhante ao dos países 

centrais. O Brasil permaneceu com baixos salários e políticas sociais e fiscais de 

pequena eficácia. A legislação do trabalho, por sua vez, não incorporou o 

contrato coletivo, nem a atuação do sindicalismo no local de trabalho. Em suma, 

o país não se tornou uma democracia industrial, nos moldes dos países centrais. 

(idem, p. 37) 

Realiza-se a na leitura da nova revolução a partir do modelo italiano, sueco e 

japonês, sendo, porém, reconhecido que "não existem modelos universais e nessa medida, 

transponíveis a outro país. É possível sim criar formas de resolução dos problemas de 

competitividade industrial e de desenvolvimento econômico próprias ao país, levando em 

conta as experiências internacionais" (1994, p.37). 

Assim, a partir desta perspectiva, os participantes neste seminário apresentam o 

modelo japonês de organização do trabalho, da produção e da empresa. Reconhecem que a 

organização do trabalho e da empresa constitui a parte do modelo japonês mais facilmente 

transferível, enquanto conjunto de métodos e técnicas: just-in-time/kaban, círculos de 

controle de qualidade (CQ), controle estatístico de processo (CEP), controle de qualidade 

total (CQT). O uso de tais métodos "faz-se no interior de uma organização de trabalho em 

grupos e se funda na polivalência que consiste na multifuncionalidade entre 

fabricação/manutenção/controle de qualidade/gestão da produção” (Idem, p. 40). Esta 
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multifuncionalidade é maior ou menor segundo o sexo, a qualificação, a situação de 

emprego e o ramo industrial, como, por exemplo: "(...) no Japão encontramos esse tipo de 

multifincionalidade mais desenvolvida na indústria metalúrgica que na indústria de vidro ôco" 

(DIEESE & CVTE-PBQP,1994, p.41). 

Os autores formuladores do documento acreditam que a organização em grupos de 

trabalho e a polivalência são menos facilmente transferíveis, pois são práticas tornadas 

possíveis no interior do sistema de emprego japonês, que permitem tanto o trabalho em 

grupo e a polivalência quanto formas de envolvimento e mobilização dos trabalhadores em 

torno dos objetivos propostos pela empresa. 

Além disso, argumentam que essa participação, tendo em vista o aumento da 

produtividade e a melhoria de qualidade na produção, é possível por três tipos de fatores: 

(1) o envolvimento dos trabalhadores é possível porque a hierarquia gerência-chefias-

trabalhadores, é menos acentuada, em comparação com os países ocidentais. Além disto, a 

colaboração entre diferentes categorias de trabalhadores é facilitada pela relação de 

confiança e de colaboração técnica; (2) pontuam que há fatores extra-empresa que explicam 

a hierarquia menos acentuada de funções: o Japão, que conheceu desde os anos 60 

períodos longos de progresso técnico e de crescimento econômico sustentado, com 

aumento dos salários reais, é um dos países de menor concentração de renda do mundo (o 

oposto do Brasil onde a concentração de renda é uma das maiores do mundo); (3) o terceiro 

fator é constituído pelo estímulo ao envolvimento dos trabalhadores no funcionamento da 

empresa japonesa, ação obrigatória. Por estarem sempre sujeitos a perder compensações 

salariais e benefícios. Os trabalhadores submetem-se ao modelo das relações 

interindustriais que, por sua vez, coloca o trabalhador, permanentemente, frente ao risco de 

ser deslocado para empresas fornecedoras, terceirizadas, em geral, de tamanho pequeno 

ou médio, recebendo baixos salários e menos benefícios sociais e prestígio. Essa ameaça 

constituiria característica essencial do modelo japonês; garantindo a continuidade do 

envolvimento do trabalhador nos programas de qualidade e produtividade e, de maneira 

mais ampla, nos sistemas participativos da empresa, inclusive através do sindicato, onde 

todos os assalariados participam, com exceção da chefia. 

No que diz respeito às críticas feitas ao Brasil, afirmam que os programas do governo 

brasileiro, relativos à qualidade e à produtividade, orientam-se por esse modelo japonês. No 

entanto, diferentemente do observado, na experiência japonesa que valoriza o papel do 

trabalhador no processo de produção, as propostas do governo brasileiro teriam como 

preocupação exclusiva, da qualidade do produto e dos processos industriais. 

(...) A qualidade do trabalho, das condições de trabalho e da vida do trabalhador 

estavam ausentes do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade (PBQP, 
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1990). Apenas em 1993, com a criação de uma Comissão de Valorização do 

Trabalho e do Emprego, coordenada pelo DIEESE, foi introduzida essa 

dimensão essencial dos novos modelos de produção da qualidade: o papel 

essencial do produtor direto, do trabalhador de linha, na produção da qualidade 

(DIEESE & CVTE-PBQP,1994, 1994, p.46) 

Pode ser observada, portanto a adesão à difusão do modelo japonês no país, sendo 

salientado o fato de que os consultores de empresas que apregoam a adoção dos 

programas de qualidade total ou de controle de qualidade total, o fazem porque crêem que 

apenas com a adoção de certos métodos e técnicas utilizados nas empresas japonesas 

obtém-se qualidade. Em contraste, os participantes deste seminário acreditam que a 

qualidade depende, fundamentalmente, do envolvimento do trabalhador no processo do 

trabalho e da produção. Quanto ao processo de adaptação e da difusão de novos métodos, 

que visam a qualidade na indústria brasileira, observam que estes métodos dependem em 

larga medida, do desempenho dos operários envolvidos diretamente na produção. Por isso, 

um certo número de empresas analisadas no seminário teria realizado tentativas de 

envolvimento de trabalhadores nas novas práticas, através de uma série de modificações 

nas relações de trabalho. (DIEESE & CVTE-PBQP,1994, p.46). 

A grande questão que se coloca quanto à inserção do Brasil na nova revolução 

industrial, o avanço na relação capital-trabalho, o que demonstra, assim a retomada da 

ideologia ocidentalista e universal da única possibilidade de desenvolvimento, seguindo 

modelo externo, além do pouco diálogo com os governos da América Latina apesar do 

Mercosul. 

Por outro lado, no que se refere à questão do trabalho, a crise econômica, crise da 

acumulação que se acirra na conjuntura dos anos 90, aumenta o desemprego 

principalmente nas grandes e velhas metrópoles, tas como Rio de Janeiro, São Paulo e Belo 

Horizonte, que passam por processos de saídas de plantas industriais, restruturação 

produtiva e fechamento de empresas, somado ainda – é o caso do rio de Janeiro – da 

política neo-liberal que realiza o ajuste do Estado, o que engendra na “demissão voluntária” 

e liberação de trabalhadores de setores administrativos terciarizados. 

As estratégias de sobrevivência que já existiam desde os anos 60 e o período de 

Milagre Brasileiro emergem a modernização já com perfil profundo de excludência. Estas 

estratégias, nos anos 90, tornam-se múltiplas e densas, o que representa um acirramento 

maior, uma vez que as políticas repressoras pressionam e são pressionadas pela presença 

mais intensiva destes trabalhadores informais. 

Conforme já analisado, esta crise econômica, nos anos 90, é mais aguda nas 

metrópoles (SILVA, 2002). Por isso, buscando compreender a natureza de sua mutação e 
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permanência, estaremos analisando as estratégias de sobrevivência de trabalhadores do 

comercio ambulante em trens metropolitanos e da pesca artesanal. 

Trabalho e informalidade em trens metropolitanos do Rio de Janeiro 

Esta parte do trabalho tem a intenção de apresentar as condições de trabalho de 

trabalhadores informais em comércio em trens do Ramal de Japeri. Na Região Metropolitana 

do Rio de Janeiro há duas importantes linhas que saem da central da cidade do Rio de 

Janeiro. Uma em direção ao bairro de São Cruz, passando por diferentes bairros cariocas. A 

outra linha – ramal central do Rio-Japeri - vai a direção da Baixada Fluminense passando 

por diversos municípios. O trabalho de campo, buscando reconhecer as condições de 

sobrevivência dos trabalhadores foi feito nesta linha. 

Nas entrevistas, foi constatada que todos os depoentes vierem do trabalho, formal, a 

maioria tinha carteira assinada. Foram desempregados, nos setores de ocupações 

profissionais tais como: garçom, atendentes, auxiliares e outros. Em todas as entrevistas 

realizadas os mesmos já procuraram emprego e não acharam, ficando como possibilidade o 

mercado informal. Os ambulantes nos trens urbanos são muitos perseguidos, muitos já 

perderam as mercadorias para os guardas (segurança) da empresa de trem, denominada 

Supervia. 

Vimos uma cena de um vendedor de amendoins que aparentava entre 20 a 25 anos 

para fugir dos guardas, escondeu seu amendoim em uma lixeira, mesmo assim ele foi 

levado, deixando a mercadoria à mercê dos usuários do transporte, que vendo isto dividiram 

seu motivo de sustento. 

A maioria dos entrevistados é casada e com filhos. Outra constatação confirmada e 

que a economia formal se beneficia com este comercio, tendo em vista que é predominante 

a venda mercadoria original, confirmando a relação mutua entre os dois circuitos da 

economia urbana, analisada por Milton Santos. . a formalidade do produto vendido, que 

muitas vezes são mercadorias fabricadas por empresas formais, gerando empregos no 

modo formal, apesar de muitos destes advirem de empresas concorrentes aos produtos de 

empresas já instaladas nos mercados, com alta publicidade, existem grandes empresas, 

inclusive multinacionais, que utilizam o comércio ambulante para venda dos seus produtos. 

Ex: Coca cola, amendoim nakaiama, Bombons de chocolate garoto e Nestle. 

A maioria das mercadorias usada era pequena, porém com uma grande variabilidade, 

desde gêneros alimentícios até materiais de escritório, nota-se que em cada trem circula em 

média de 30 a 40 trabalhadores do comércio ambulante, por viajem entre Japeri - Central, 

por dados levantados em trabalho de Campo, como também por dados empíricos, Santa 

Cruz - Central, tendo em vista que para este comércio, os dois ramais são muito parecidos, 
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excetuando algumas viagens efetuadas, que não havia camelo, por causa da fiscalização no 

trem. 

Outro levantamento efetuado foi junto à própria empresa, que nos cedeu material do 

número de pessoas que viajam nos trens urbanos, demonstrando a capacidade deste 

mercado de consumo, que apesar de não ser de pessoas com grandes rendas financeiras, 

são consumidores dos produtos por eles vendidos 

Em relação à raça foi observado, que a variação foi pequena, tendo em vista a 

variabilidade das mesmas neste trabalho. Outrossim não se pode deixar de reparar que não 

esta ocorrendo ainda, uma grande inserção da mulher, coisa que já acontece no mercado 

formal. 

Quanto à marginalização deste comércio, tendo em vista a perseguição sofrida, pela 

Supervia, os trabalhadores, recorrem a táticas de maneira a esconder as mercadorias em 

bolsas de viajem, sacolas e mochilas, onde até o formato são aderidos a uma maneira de 

fugir dos perseguidores. 

Para finalizar esta parte do texto, concluímos que este comércio, cresceu nos anos 90, 

devido, principalmente, ao desemprego, apesar do fato da privalização da Empresa Estatal 

Federal e sua compra pela SUPERVIA ter imposto um controle maior à entrada de 

ambulantes nas ferrovias. O elemento estimulador, que permitiu a resistência dos 

trabalhadores no exercício de sua profissão é o mercado consumidor nos trens urbanos, que 

levam em média de 1 a 2 horas de viagens em suas trajetórias diárias. A dimensão informal 

desse tipo de comercio está ligado ao fato do Estado não tr controle e não receber impostos. 

Desse modo, apesar do Estado afirmar que tem prejuízo gigantesco com o comercio 

informal, se analisar com profundidade a estrutura criada pela modernização excludente, 

fruto do modelo de desenvolvimento capitalista em países periféricos, em que o Estado é 

um parceiro, junto ao capital internacional e a burguesia nacional. 

 A crise social expressa na violência, no crescimento do tráfico de drogas e a crise de 

valores do trabalho, demonstra que o trabalho informal, ação antiga que altera a sua 

natureza durante as formas de sobrevivência, torna-se uma possibilidade, pois representa a 

transcendência do valor trabalho. Apesar das condições adversas, pois o aumento cada vez 

maior do orçamento estadual em segurança, demonstra-se que o comércio informal pode de 

alguma forma, reduzir um pouco a miséria maior para a população. 

Iremos agora apresentar a análise de outra forma de estratégia de sobrevivência. 

A pesca artesanal e sua problemática dentro da Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro 
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Introdução 

Apesar dos trabalhadores da pesca artesanal serem reconhecidos legalmente pelo 

Estado no Brasil, este setor pesqueiro é carente de informações a respeito dos 

investimentos governamentais destinados para o setor, possuindo, portanto, ausência de 

políticas de zoneamento pesqueiro artesanal. Nessa situação, a frota de embarcações é 

obsoleta e, em sua maioria, sem registro junto às secretarias estaduais e federais, sendo 

composta por barcos de médio e pequeno porte mal equipados. Devido a esta realidade, os 

trabalhadores artesanais navegam sempre próximo à costa, procurando manter uma 

referência de localização. Concomitantemente, a falta de fiscalização do governo sobre a 

frota abre margem para as embarcações não autorizadas a navegar em águas brasileiras e 

a capturarem recursos. 

A significativa parcela dos trabalhadores do setor pesqueiro não possuem vínculos 

empregatícios com os proprietários dos barcos e têm, em média, grau de estudo até o 

ensino fundamental. Esse problema é particularmente grave na pesca artesanal e de 

pequena escala, nas quais a relação de trabalho em sua vasta maioria se dá de maneira 

informal, por meio da parceria. Neste sentido, a compreensão da pesca enquanto natureza 

do trabalho em contexto da geografia de subdesenvolvimento ganha importância, por isso 

iremos apresentar a problemática da pesca artesanal na Região leste metropolitano do Rio 

de Janeiro. 

Pesca artesanal no Leste da Região Metropolitana do Rio de Janeiro: atividade 
pesqueira na área da Colônia Z8 

A atividade pesqueira, como inicialmente ressaltado, é predominantemente voltada 

para o mercado interno dos municípios ao leste da Baia da Guanabara e pequenas 

localidades próximas. A partir de seu crescimento quantitativo tornou-se uma das principais 

atividades nos municípios de Niterói e São Gonçalo, devido, principalmente, a instalação de 

indústrias de beneficiamento de pescado, abrangendo grandes áreas do mercado local. 

Esta, juntamente como outra tradição industrial do município, a indústria naval, possibilitou a 

renovação da frota e a instalação de portos em vários locais. 

Na década de 80, com o declínio da indústria pesqueira e a chegada de novas 

indústrias de pescado, que passaram a importar suas matérias-primas de outros estados e 

outros países, houve a decadência deste tipo de comercio e atividade, onde também 

podemos estabelecer uma relação com agravamento da situação de poluição da Baía da 

Guanabara4. 

                                                 
4 A Baía da Guanabara reflete, hoje, o uso indevido do ambiente à sua volta durante séculos. Ela é o 
corpo receptor dos despejos de sua Região Hidrográfica de 4000 km², em grande parte coincidente 
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No entanto, apesar de todas as dificuldades vivenciadas pelos municípios, estes 

mantêm uma forte ligação com esta atividade, podendo ser notada pelos diversos pontos de 

venda tradicionais de pescado e/ou pela procura do mesmo junto à colônia de pesca Z8. 

A colônia de pesca Z8, localizada em Jurujuba/Niteroi5, foi fundada oficialmente, em 

1919, no início da República brasileira, quando ainda não existia a vida de relação ligada a 

urbanização e a metropolização. incorporando, na atualidade, o município de São Gonçalo, 

Itaboraí e Guapimirim, com aproximadamente 11.600 pescadores. A colônia tem a função 

social de apoiar estes em suas necessidades, tanto ajudando a obter registros juntos aos 

órgãos competentes (SUDEPI, Capitania dos Portos e Ministério da Agricultura), como 

dando apoio jurídico, médico, odontológico, entre outros. Um pescador registrado junto à 

colônia tem todos os seus direitos reconhecidos, como, por exemplo, auxílio durante as 

entre safras (época de reprodução) e aposentadoria. 

Além destes apoios, a colônia possui, como meta futura, a formação de entreposto 

(cooperativas) em vários pontos do leste da Baia da Guanabara (cerca de 150 pontos de 

venda localizados nas praias), visando eliminar os atravessadores e aumentar a renda 

obtida com a venda do pescado. 

Entre os 11.600 membros da Colônia, a maioria é composta de homens; o que não 

significa que as mulheres não exerçam nenhuma atividade ligada à pesca. Elas, em seu 

cotidiano, desempenham atividades complementares: em muitos casos, são responsáveis 

pela limpeza e venda do pescado, remenda das redes, além de agregarem as tarefas de 

dona de casa; sem possuírem seus direitos reconhecidos, dificultando a aposentadoria. 

Dificuldades da pesca artesanal na Colônia Z8 

Os pescadores da Colônia inserem-se na categoria de pesca artesanal, eles utilizam 

pequenas embarcações a motor, muitas ainda movidas a remo, motivo que os impedem de 

se afastarem do litoral, limitado sua área de atuação e os tipos de peixes que conseguem 

capturar. Sua produção, em parte, é negociada na sede da colônia, onde posteriormente é 

levada para mercados especializados em pescado e para o CEASA-RJ. No entanto, muitos 

                                                                                                                                                         
com a Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A maior parte do lixo e dos esgotos da população de 
8,2 milhões vai através de 35 rios e, quase sempre, sem nenhum tratamento prévio. Embora a 
indústria tenha feito grandes investimentos no controle de seus resíduos, falta muito ainda e a grande 
concentração de estabelecimentos em um dos maiores pólos industriais do país, traz grandes riscos 
para a Baía da Guanabara. Seus aspectos morfológicos, a biota, a qualidade de suas águas e até os 
usos que dela fazemos foram profundamente alterados com o passar do tempo e ainda, hoje, sofrem 
ameaças crescentes. 
5 O bairro de Jurujuba relaciona-se historicamente com a fundação do Município, e, até mesmo, do 
Estado, por sediar a Fortaleza de Santa Cruz que, juntamente com outras, guardava a entrada da Baía 
da Guanabara. Hoje é ponto tradicional e de referência da atividade pesqueira do município, atraindo 
diversas outras relacionadas com a mesma: possui duas indústrias de pescado, uma cooperativa de 
marisco, uma fábrica de gelo e restaurantes especializados em frutos do mar.  
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não conseguem transporta o seu pescado até a sede da colônia, pelo fato de não possuírem 

caminhão refrigerado, obrigando a venda da produção na própria praia para os 

atravessadores, que pagam pouco para obter grandes lucros. 

Em função disto, estas praias tornaram-se pontos de referência, levando pessoas 

durante a madrugada para compra do pescado fresco e, em casos não raros, ainda vivo 

diretamente do pescador. Não obstante, essa prática não garante a venda de toda a 

produção daquele dia, mantendo-os nas mãos dos atravessadores. 

Apesar de toda essa aparente atividade, não temos grande prosperidade da pesca 

artesanal, devido, principalmente, a poluição da Baía da Guanabara e a concorrência com 

grandes barcos de pesca, tanto locais, como de outros estados ou, até mesmo, 

internacionais. 

O litoral brasileiro é dividido em colônias. No entanto, estas são restritas aos 

continentes, não havendo divisões no mar, permitindo a atuação em qualquer de suas 

partes (pescadores de são Paulo podem pescar no rio ou vice-versa), aumentando, em 

muito, a concorrência, obrigando os pescadores artesanais, quando não estão conseguindo 

pescado em quantidade, a procurarem emprego em grandes embarcações. 

Para tentar suprir a necessidades dessas famílias que vivem do pescado e da coleta 

de marisco em Jurujuba/Niterói, foi criada uma cooperativa para beneficiar o marisco e dar 

sustentabilidade a cerca de 80 famílias. Porém, o projeto foi implantado mas não teve uma 

continuidade, em função da ausência de orientações técnicas por parte das entidades não-

governamentais e governamentais. Assim sendo, as famílias que iriam viver das fazendas 

de mariscos, e não mais coleta destes no litoral, acabaram por retornar a esta última. 

Portanto, devido à má administração, houve o abandono do processo de criação do marisco 

e passou-se a exercer outra atividade que não estava prevista para o projeto: compra e 

revenda de pescado e marisco coletados na Baia, fazendo com que este perdesse seu 

caráter de cooperativa, equivalendo a um atravessador da região. Agravando tal situação, 

há, também, o fato de que todo o rejeito da produção (casca dos mariscos e resto do 

pescado) é lançado no mar, acarretando no assoreamento do local. 

No mesmo sentido social do projeto da comunidade de Jurujuba, há, na comunidade 

do bairro Gradim/São Gonçalo, o projeto “Escola de Pesca Estadual Ascânio de Faria”, com 

cursos voltados para as famílias de pescadores, visando a aprimoração das técnicas de 

produção do pescado. Este projeto conta com o apoio do Instituto de Pesca do Estado 

(FIPERJ) e tem alcançado significativo êxito, conseguindo beneficiar as famílias da região e, 

conseqüentemente, estimular a atividade. 

Segundo CASTELLS (1983) “Por sistema econômico, entendemos o processo social 

 14300 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

pelo qual o trabalhador, agindo sobre o objeto de seu trabalho (a matéria-prima), com a 

ajuda de meios de produção, obtém um certo produto. Este produto esta na base da 

organização social”. Sendo assim, percebemos, tal definição, na relação do pescador da 

Colônia Z8, na qual encontramos nos bairros de Jurujuba/Niterói a do Gradim/São 

Gonçalo,com a atividade pesqueira, estabelecendo-se uma profunda e significativa 

identidade. Esta, por sua vez, é reconhecida e legitimada, por outras localidades, a partir da 

inserção desigual e excludente na dinâmica capitalista de produção. 

No entanto, com o passar do tempo, essa identidade local não se reflete como antes, 

pois, em cada um dos bairros, apesar de mantida a atividade e os mercados, não se vêem 

mais como produtores de uma atividade primaria. Além disso, seus governos não dão a 

devida importância a esta atividade e a suas comunidades, agravando , dessa forma, a 

degradação destas. Como Harvey (1989) disse “O capitalismo tem de preparar o terreno par 

a uma expansão do produto e um crescimento em valores reais (e, eventualmente atingi-

los), pouco importam as conseqüências sociais, políticas, geopolíticas ou ecológicas” 

podemos observar na foto 01, o processo de ocupação irregular das encostas6 no bai O 

setor pesqueiro artesanal brasileiro, havendo uma carência de informações a respeito dos 

investimentos governamentais destinados para o setor, possuindo, portanto, ausência de 

políticas de zoneamento pesqueiro artesanal. Nessa situação, a frota de embarcações é 

obsoleta e, em sua maioria, sem registro junto às secretarias estaduais e federais, sendo 

composta por barcos de médio e pequeno porte mal equipados. Devido a esta realidade, 

navegam sempre próximo à costa, procurado manter uma referência de localização.. 

A significativa parcela dos trabalhadores do setor pesqueiro não possuem vínculos 

empregatícios com os proprietários dos barcos e têm, em média, grau de estudo até o 

ensino fundamental. Esse problema é particularmente grave na pesca artesanal e de 

pequena escala, nas quais a relação de trabalho, em sua vasta maioria, se dá de maneira 

informal, por meio da parceria. 

A precariedade da legislação trabalhista específica para o setor pesqueiro, 

especialmente aquela relacionada aos segmentos feminino e artesanal, estimula a 

conivência entre o pescador e o armador no desrespeito à legislação, agravando a ausência 

da cobertura assistencial e social aos pescadores. As poucas linhas de credito se tornam 

restritas tanto pela falta de informação dos mesmos como pelos empecilhos impostos pelos 

bancos, aumentando a dificuldade de aquisição de novas embarcações e tecnologia do 

setor. 

. 

                                                 
6 Devido à inserção de trabalhadores de outras atividades na pesca e a localização, próxima a áreas 
com grande poder financeiro e maiores oportunidades de emprego. 
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 A atividade Pesqueira na área da colônia Z8 

A atividade pesqueira, como inicialmente ressaltado, é predominantemente voltada 

para o mercado interno dos municípios ao leste da Baia da Guanabara e pequenas 

localidades próximas. A partir de seu crescimento quantitativo tornou-se uma das principais 

atividades nos municípios de Niterói e São Gonçalo, devido, principalmente, a instalação de 

indústrias de beneficiamento de pescado, abrangendo grandes áreas do mercado local. 

Esta, juntamente como outra tradição industrial do município, a indústria naval, possibilitou a 

renovação da frota e a instalação de portos em vários locais. 

Na década de 80, com o declínio da indústria pesqueira e a chegada de novas 

indústrias de pescado, que passaram a importar suas matérias-primas de outros estados e 

outros países, houve a decadência deste tipo de comercio e atividade, onde também 

podemos estabelecer uma relação com agravamento da situação de poluição da Baía da 

Guanabara7. 

No entanto, apesar de todas as dificuldades vivenciadas pelos Municípios, estes 

mantêm uma forte ligação com esta atividade, podendo ser notada pelos diversos pontos de 

venda tradicionais de pescado e/ou pela procura do mesmo junto à colônia de pesca Z8. 

A colônia de pesca Z8 foi fundada oficialmente em 1919 em Jurujuba/Niteroi8, 

incorporando, na atualidade, o município de São Gonçalo, Itaboraí e Guapimirim, com 

aproximadamente 11.600 pescadores. A colônia tem a função social de apoiar estes em 

suas necessidades, tanto ajudando a obter registros juntos aos órgãos competentes 

(SUDEPI, Capitania dos Portos e Ministério da Agricultura), como dando apoio jurídico, 

médico, odontológico, entre outros. Um pescador registrado junto à colônia tem todos os 

seus direitos reconhecidos, como, por exemplo, auxílio durante as entre safras (época de 

reprodução) e aposentadoria. 

Além destes apoios, a colônia possui, como meta futura, a formação de entreposto 

(cooperativas) em vários pontos do leste da Baia da Guanabara (cerca de 150 pontos de 

                                                 
7 A Baía da Guanabara reflete, hoje, o uso indevido do ambiente à sua volta durante séculos. Ela é o 
corpo receptor dos despejos de sua Região Hidrográfica de 4000 km², em grande parte coincidente 
com a Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A maior parte do lixo e dos esgotos da população de 
8,2 milhões vai através de 35 rios e, quase sempre, sem nenhum tratamento prévio. Embora a 
indústria tenha feito grandes investimentos no controle de seus resíduos, falta muito ainda e a grande 
concentração de estabelecimentos em um dos maiores pólos industriais do país, traz grandes riscos 
para a Baía da Guanabara. Seus aspectos morfológicos, a biota, a qualidade de suas águas e até os 
usos que dela fazemos foram profundamente alterados com o passar do tempo e ainda, hoje, sofrem 
ameaças crescentes. 
8 O bairro de Jurujuba relaciona-se historicamente com a fundação do Município, e, até mesmo, do 
Estado, por sediar a Fortaleza de Santa Cruz que, juntamente com outras, guardava a entrada da Baía 
da Guanabara. Hoje é ponto tradicional e de referência da atividade pesqueira do município, atraindo 
diversas outras relacionadas com a mesma: possui duas indústrias de pescado, uma cooperativa de 
marisco, uma fábrica de gelo e restaurantes especializados em frutos do mar.  
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venda localizados nas praias), visando eliminar os atravessadores e aumentar a renda 

obtida com a venda do pescado. 

Entre os 11.600 membros da Colônia, a maioria é homens; o que não significa que as 

mulheres não exerçam nenhuma atividade ligada a pesca. Elas, em seu cotidiano, 

desempenham atividades complementares: em muitos casos, são responsáveis pela 

limpeza e venda do pescado, remenda das redes, além de agregarem as tarefas de dona de 

casa; sem possuírem seus direitos reconhecidos, dificultando a aposentadoria. 

Dificuldades da pesca artesanal na Colônia Z8 

Os pescadores da Colônia inserem-se na categoria de pesca artesanal, eles utilizam 

pequenas embarcações a motor, muitas ainda movidas a remo, motivo que os impedem de 

se afastarem do litoral, limitado sua área de atuação e os tipos de peixes que conseguem 

capturar. Sua produção, em parte, é negociada na sede da colônia, onde posteriormente é 

levada para mercados especializados em pescado e para o CEASA-RJ. No entanto, muitos 

não conseguem transporta o seu pescado até a sede da colônia, pelo fato de não possuírem 

caminhão refrigerado, obrigando a venda da produção na própria praia para os 

atravessadores, que pagam pouco para obter grandes lucros. 

Em função disto, estas praias tornaram-se pontos de referência, levando pessoas 

durante a madrugada para compra do pescado fresco e, em casos não raros, ainda vivo 

diretamente do pescador. Não obstante, essa prática não garante a venda de toda a 

produção daquele dia, mantendo-os nas mãos dos atravessadores. 

Apesar de toda essa aparente atividade, não temos grande prosperidade da pesca 

artesanal, devido, principalmente, a poluição da Baía da Guanabara e a concorrência com 

grandes barcos de pesca, tanto locais, como de outros estados ou, até mesmo, 

internacionais. 

Apesar de o litoral brasileiro ser dividido em colônias, estas são restritas aos 

continentes, não havendo divisões no mar, permitindo a atuação em qualquer de suas 

partes (pescadores de são Paulo podem pescar no rio ou vice-versa), aumentando, em 

muito, a concorrência, obrigando os pescadores artesanais, quando não estão conseguindo 

pescado em quantidade, a procurarem emprego em grandes embarcações. 

Para tentar suprir a necessidades dessas famílias que vivem do pescado e da coleta 

de marisco em Jurujuba/Niterói, foi criada uma cooperativa para beneficiar o marisco e dar 

sustentabilidade a cerca de 80 famílias. Porém, o projeto foi implantado mas não teve uma 

continuidade, em função da ausência de orientações técnicas por parte das entidades não-

governamentais e governamentais. Assim sendo, as famílias que iriam viver das fazendas 

de mariscos, e não mais coleta destes no litoral, acabaram por retornar a esta última. 

 14303



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Portanto, devido à má administração, houve o abandono do processo de criação do 

marisco e passou-se a exercer outra atividade que não estava prevista para o projeto: 

compra e revenda de pescado e marisco coletados na Baia, fazendo com que este perdesse 

seu caráter de cooperativa, equivalendo a um atravessador da região. Agravando tal 

situação, há, também, o fato de que todo o rejeito da produção (casca dos mariscos e resto 

do pescado) é lançado no mar, acarretando no assoreamento do local. 

No mesmo sentido social do projeto da comunidade de Jurujuba, há, na comunidade 

do bairro Gradim/São Gonçalo, o projeto “Escola de Pesca Estadual Ascânio de Faria”, com 

cursos voltados para as famílias de pescadores, visando a aprimoração das técnicas de 

produção do pescado. Este projeto conta com o apoio do Instituto de Pesca do Estado 

(FIPERJ) e tem alcançado significativo êxito, conseguindo beneficiar as famílias da região e, 

conseqüentemente, estimular a atividade. 

Segundo CASTELLS (1983) “Por sistema econômico, entendemos o processo social 

pelo qual o trabalhador, agindo sobre o objeto de seu trabalho (a matéria-prima), com a 

ajuda de meios de produção, obtém um certo produto. Este produto esta na base da 

organização social”. Sendo assim, percebemos, tal definição, na relação do pescador da 

Colônia Z8, na qual encontramos nos bairros de Jurujuba/Niterói a do Gradim/São 

Gonçalo,com a atividade pesqueira, estabelecendo-se uma profunda e significativa 

identidade. Esta, por sua vez, é reconhecida e legitimada, por outras localidades, a partir da 

inserção da dinâmica capitalista de produção. 

Titulo: Vista do bairro de Jurujuba/Niterói 

 

Foto 01: Constatação da ocupação irregular do bairro de Jurujuba. 

Fonte: Alberto Toledo Resende 

Por fim, apesar da atividade da Colônia proporcionar emprego à cerca de 11.600 

trabalhadores em uma região, que faz parte da metrópole do Rio de Janeiro, apresenta 

índices elevados de desemprego, não está sendo considerada para futuros investimentos, 
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tanto estruturais, conto sociais. Isso nos leva a uma análise profunda das implicações 

futuras da questão do trabalho na região metropolitana e sua importância para a mesma. 

Nesse sentido, nos aprofundo, na pesquisa utilizamos com base as informações do 

Ministério do Trabalho (RAIS), ressaltando o confronto entre os dados Municipais e aqueles 

fornecidos pela Colônia Z8, no intuito de melhor compreendermos esta situação. 

Considerações Finais: Para Pensar estratégias de trabalho na América Latina 

 Para finalizar este texto, torna-se fundamental aprofundar o conhecimento das 

diferentes formas de sobrevivência dos trabalhadores no Brasil, principalmente em 

contextos metropolitanos onde a crise e o desemprego são mais agudos, devido 

principalmente ao processo de desindustrialização e de reestruturação produtiva que 

experimentam estes espaços, engendrando a queda dos postos de trabalho, sobretudos de 

profissões mais tradicionais e que estão ligadas diretamente à substituição do trabalho pela 

tecnologia. 

Por outro lado, é necessário o reconhecimento da resistência ao ideário do desenvolvimento 

orientado por modelos exteriores. Embora seja necessário a leitura dos processos internos. 

Buscando autonomia, criatividade de sua gente e investimento nas estratégias solidárias. 

Portanto, existem limites à incorporação de modelos externos de modernização, 

como exemplificam as intervenções dirigidas ao trabalho e à qualificação, principalmente 

porque impedem a compreensão do trabalho como ação humana, que sua plenitude, limita-

se, assim, o entendimento da profissão como processo de formação do sujeito trabalhador 

portador de projetos, e processo criador de novas possibilidades que aparecem com tanta 

força nos espaços urbano-metropolitanos. Processo criador, este, em geral, pouco 

reconhecido por nós, apesar do nosso desiderato pelo construção de um projeto da/para a 

América Latina, que reconheça as diferenças e as possibilidades da construção de um 

projeto moderno conciliador. 

A ativação da sensibilidade compreensiva do território, dos homens lentos, das 

possibilidades das novas articulações e de usos mais democráticos dos recursos e da 

seriedade na análise da das formas de trabalho informais ou periféricos que desejamos e 

que precisamos, não é exercício fácil, sobretudo porque a força referencial de modelos 

externos é muito grande. Trata-se da força da ideologia e da hegemonia cultural na inscrição 

da secularização nas relações sociais, que colonizam o futuro e buscam racionalizar o 

território. Para esta sensibilidade compreensiva é necessário buscar novas visões de 

mundo, de Homem, de sociedade, de território e, principalmente, do que é o Brasil urbano 

moderno, do que é a América Latina, com suas diversidades e complexidades.. Estamos 

tentamos iniciar esta sensibilidade compreensiva e analítica. É o início. É necessário 

continuar a caminhada. Não é uma tarefa individual ou solitária, mas coletiva, compartilhada. 
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