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Resumo 

A pesquisa expressa as transformações sociais sofridas pela Comunidade de 

pescadores do Jequiá (Colônia Z-10) – Ilha do Governador (RJ) e as táticas desenvolvidas 

pelas mulheres que vivem e trabalham nesse local, frente aos impasses impostos à pesca. 

Essas transformações decorrem tanto dos investimentos na modernização da pesca, através de 

políticas públicas, como pelas relações desiguais de poder que, principalmente, o Estado e a 

indústria petrolífera exercem sobre o território e na apropriação dos recursos naturais. A 

escolha da comunidade se deve à presença de conflitos ambientais pautados por disputas entre 

o modelo de desenvolvimento do capitalismo extrativista – representado nas áreas apontadas 

pela indústria petrolífera, com destaque para a PETROBRAS – e a diversidade de modos de 

vida possíveis. Com isso, pretendemos ressaltar que o modelo hegemônico de 

desenvolvimento expressa o êxito do “sistema-mundo capitalista/moderno/colonial/patriarcal” 

sendo necessariamente predatório. Porém, buscaremos salientar aqui os contextos de 

resistência cotidiana coletiva a esse modelo. 

Palavras- chaves: desenvolvimento, conflitos ambientais, pescadoras artesanais, território 

 

Abstract 

 

The research expresses an essay on the social transformations suffered by the community of 

fishermen of the Jequiá (Colonia Z-10) - Governador Island (RJ) and the strategies developed 

by the women who live and work there, facing the impasses imposed on fishing. These 

transformations stem both from investment in the modernization of fisheries through public 

policies and from the unequal power relations that the State and the oil industry exert over the 

territory and the appropriation of natural resources. The choice of the community is due to the 

presence of environmental conflicts based on disputes between the development model of 

extractive capitalism - represented in the areas indicated by the petroleum industry, especially 

PETROBRAS - and the diversity of possible ways of life. With this, we want to emphasize 

that the hegemonic model of development expresses the success of the "capitalist / modern / 

colonial / patriarchal world-system" being necessarily predatory. However, we will try to 

emphasize here the contexts of daily collective resistance to this model. 

 

Keywords: development, environmental conflicts, artisanal fishermen, territory 
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Apresentação 

A pesquisa em questão consiste na dissertação de mestrado junto ao Programa de Pós-

Graduação em Serviço Social e Desenvolvimento Regional (PPGSSDR) da Universidade 

Federal Fluminense (UFF). 

Nosso objeto de estudo expressa as transformações sociais sofridas por comunidades 

pesqueiras no contexto urbano e as táticas desenvolvidas pelas mulheres que vivem e trabalham 

nesses locais, frente aos impasses à pesca. Essas transformações decorrem tanto dos 

investimentos na modernização da pesca através de políticas públicas, como pelas relações 

desiguais de poder que, principalmente, o Estado e a indústria petrolífera exercem sobre o 

território1 e na apropriação dos recursos naturais. 

A reflexão se realiza a partir da experiência das mulheres que habitam a Comunidade de 

pescadores do Jequiá (Colônia Z-10) localizada no bairro Zumbi, na Ilha do Governador, 

situada à Zona Norte da Cidade do Rio de Janeiro (RJ), na foz do Rio Jequiá, que corta o sul da 

Ilha do Governador, localizada na Baía de Guanabara. 

Para compreender as mudanças ocorridas no local, realizando um “diagnóstico” dos 

conflitos, daremos enfoque à memória de mulheres mais velhas sobre a atividade pesqueira. 

A análise é realizada durante nossa inserção no curso de mestrado entre os anos de 2018 

e 2019, visando entender as transformações referentes às “práticas profissionais, domésticas e 

relacionais” (PRADO, 2002, p.20) das mulheres2 na comunidade citada, assim como suas 

                                                           

1 O conceito de território não é unânime, além de possuir diversos aspectos que podem ser enfatizados para a 

análise das dinâmicas espaciais. Enquanto Raffestin (1993) parte da compreensão de espaço em si que se torna 

território pela ação de atores dotados de intenção, tornando-se um espaço representado que revela relações 

marcadas pelo poder, concordamos com abordagem de Haesbaert (2002), que entende o território como produto de 

uma relação desigual de forças, envolvendo domínio ou controle político-econômico do espaço e sua apropriação 

simbólica. Ou seja, as relações de poder espacialmente delimitadas é que operam definindo um território a partir 

dos conflitos gerados (SOUZA, 1995). Esse conceito se aproxima com o de espaço social em Lefebvre (2006), 

com quem também dialogaremos, pela sua dimensão política. Tanto o “território” quanto o “espaço social” são 

constituídos a partir das relações de poder. 

 

2Nem todas as mulheres dessa comunidade foram ou são pescadoras, ou possuem trabalho vinculado a essa 

prática. Aquelas que o são, não estão necessariamente vinculadas à colônia que representa pescadores da área e 

além disso, algumas pescadoras são associadas à colônia, porém, moram fora desse espaço. Essas particularidades 

serão especificadas na nossa dissertação. 
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principais demandas e expectativas, tratando além de seu trabalho produtivo e reprodutivo3, 

como elas percebem e usam o espaço que ocupam. 

Pretendemos estudar suas formas de existências e resistências na produção do espaço e 

reprodução da vida nesta comunidade, a partir de recorte temporal que se assenta sobre três 

eventos significativos para aqueles que vivenciaram seu momento anterior e posterior: a 

implementação da Área de Proteção Ambiental e Recuperação Urbana (APARU) do Jequiá em 

1993, o controle do local transferido da Marinha do Brasil para a Prefeitura em 1994, e mais 

tarde, o derramamento de óleo da Petróleo Brasileiro S/A (PETROBRAS) na Baía de 

Guanabara, no ano 2000, o que praticamente inviabilizou o pescado no local. 

Portanto, consideramos que a memória sobre o trabalho pesqueiro, a sociabilidade em 

torno dessa atividade e seus rumos face às complexas mudanças no processo de acumulação 

capitalista e no avanço predatório do Capital, assim como as práticas de zoneamento ambiental 

promovidas pelo Estado, são momentos e elementos conjugados de nossa pesquisa. 

Com isso, buscamos evidenciar a lógica que associa a dinâmica da acumulação 

capitalista à distribuição discriminatória dos riscos ambientais, como propõe Acselrad (2002), 

expondo que as injustiças ambientais são também decorrentes da natureza inseparável das 

opressões de raça, gênero e classe.  

O trabalho consiste em pesquisa de caráter teórico – bibliográfico e documental -e 

empírico, na medida em que envolve pesquisa em campo na comunidade pesqueira, conforme 

mencionaremos no item “Metodologia”. 

Nossa hipótese de pesquisa considera que o trabalho dessas mulheres é fundamental 

para manutenção do modo de vida pesqueiro e configura uma forma de organizar o social, 

econômico, ecológico e cosmológico que está em tensão com a produção de conhecimento 

pautada na racionalidade moderna capitalista racista e patriarcal (LUGONES, 2014) 

                                                           

3A categoria trabalho possui centralidade em nossa dissertação, porém temos ciência de que esta conforma um 

campo complexo de apreensões, não apenas nas matrizes liberais e marxistas tradicionais. Assim, procuraremos 

trabalhá-la a partir do nosso objeto e das suas especificidades por não ser um trabalho vinculado aos mecanismos 

da economia industrial, como o tempo de trabalho submetido aos ciclos naturais. Logo, Consideramos a crítica 

realizada pelo Grupo Krisis (1999) sobre a subsunção de diversas atividades sob a alcunha de trabalho, que se 

trata, na verdade, de uma abstração que só faz sentido no sistema capitalista para a produção de valor. Porém, a 

clássica distinção entre trabalho produtivo e reprodutivo construída pela perspectiva marxista, contribui para 

nossos estudos, assim como o seu deslocamento no que se refere ao lugar do trabalho feminino na divisão social e 

sexual do trabalho no capitalismo ocidental e periférico. 



14 
 

Porém, essas mulheres vivenciam redirecionamentos de suas atividades – já tão pouco 

valorizadas anteriormente. Percebemos que essas refuncionalizações advêm das mudanças 

estruturais na acumulação capitalista e dos impactos predatórios sobre o ambiente e a vida 

relacionados à dinâmica endógena do capital (MÉSZAROS, 2009). Portanto, consideramos que 

a invisibilidade sobre os trabalhos e as formas de existências e de resistências dessas mulheres 

é produzida como violação nessa sociabilidade pelo próprio Estado – constituído na 

Modernidade como marcadamente patriarcal, mercantil e racista. 

Nossas questões norteadoras consistem na expectativa de, a partir dos registros da 

memória dessas mulheres, entender as mudanças sociais induzidas por modernizações 

engendradas pela indústria petroquímica e pelo planejamento urbano estatal na área zoneada 

inicialmente como colônia pesqueira, devido a base da economia local ser predominantemente 

a pesca, mas que vem sofrendo reconfigurações devido aos impactos dos conflitos ambientais 

enfrentados, principalmente considerando as especificidades da relação entre Capital, Estado e 

trabalho em uma economia colonizada e dependente. Dessa forma, é preciso considerar 

também as reestruturações produtivas e ressignificações do trabalho no capitalismo em crise 

estrutural (MÉSZÁROS, 2009), que impõem a essas mulheres refuncionalizações e 

reconstruções do sentido laboral de sua atividade.  

Para problematizar as particularidades que o trabalho assume nessa sociabilidade para 

essas mulheres, que são pretas, indígenas e oriundas de povos e comunidades tradicionais4 em 

geral, refletiremos sobre o escravismo colonial como um elemento constitutivo da formação 

das classes sociais no Brasil.  

Ressaltamos assim que a conformação da sociabilidade burguesa conta com o racismo e 

a ordem patriarcal que impõe papéis sexuados enquanto formas estruturais de dominação. 

Como indica Martins (2014), para organizar a dominação simultânea das oligarquias 

econômicas e dos colonizadores, dentro e fora da Europa, é fundamental a classificação do 

mundo em dualismos opostos e hierarquizados. 

                                                           

4 Por tratar-se de uma noção que está em construção desde a década de 1990, há uma evolução na compreensão e 

uso do termo por diversos autores. Aqui, chamaremos de povos e comunidades tradicionais (PCTs), por 

entendermos que este seja o termo atualmente adotado nas políticas públicas mais recentes. São considerados 

povos ou comunidades tradicionais, além dos Povos Indígenas e Quilombolas, os Seringueiros, Castanheiros, 

Quebradeiras de coco-de-babaçu, Comunidades de Fundo de Pasto, Catadoras de mangaba, Faxinalenses, 

Pescadores Artesanais, Marisqueiras, Ribeirinhos, Varjeiros, Caiçaras, Povos de terreiro, Praieiros,  Sertanejos, 

Jangadeiros, Ciganos, Pomeranos, Açorianos, Campeiros, Varzanteiros, Pantaneiros, Geraizeiros, Veredeiros, 

Caatingueiros, Retireiros do Araguaia, entre outros. 
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 Nesse sentido, a ideia de raça é fundada como primeira categoria social da 

modernidade, segundo Quijano (2006), naturalizando relações de poder que impõe aos povos 

que possuíam diversas autodeterminações, a identidade racializada de “índios” e “negros” 

enquanto inferiores ao “branco” que os subjuga. Assim como é forjado o patriarcado, um 

“projeto de dominação-exploração da categoria social homens” (SAFIOTTI, 2001, p.115) em 

relação às mulheres, auxiliado pela violência. 

O recorte de gênero adotado na pesquisa se deve ao trabalho das mulheres pesqueiras 

não ser reconhecido como tal e tratado de forma subsidiária ao trabalho dos pescadores em um 

contexto de exploração do trabalho cada vez mais predatório humana e ambientalmente. Para 

compreender a atividade pesqueira em sua totalidade, é necessário então resgatar as 

especificidades da condição feminina no “setor”, frequentemente desconsideradas e não 

contabilizadas em estudos e dados oficiais. Isso porque quando se faz referência à pesca, a 

principal atividade reconhecida como própria de sua categoria de trabalhadores é a pesca em 

alto mar, geralmente realizada por homens - construção que reitera a demonstração de Beauvoir 

(1960) sobre a alteridade realizar-se no feminino.  

Na pesquisa, ao darmos enfoque à divisão sexual do trabalho, trazendo um elemento 

importante para pensarmos o grau de exposição à exploração e opressão vivenciado pelas 

mulheres nessa sociabilidade, precisamos pôr em relevo a definição da categoria “trabalho” nas 

diferentes formas em que é compreendida e no seu deslocamento e centralidade que adquire na 

modernidade. 

Partimos de como a categoria foi formalizada pela economia política clássica, por sua 

crítica – e, especialmente, pelas diferentes contribuições feministas a respeito, que são 

fundamentais para complexificar sua compreensão. Ressaltamos, ainda que não tenhamos como 

nos aprofundar nessas abordagens, as contribuições importantes da crítica do valor para a 

compreensão do caráter contraditório no capitalismo. Partimos da compreensão que o trabalho 

não é um fenômeno transhistórico, mas assume forma específica nessa ordem e com as próprias 

mudanças da dinâmica do capital, vivencia ressignificações.  

Para realizar essa reflexão, sinalizamos ser importante tratar na dissertação como o 

“trabalho” adquire centralidade e forma específica na formação da Era Moderna – já sendo 

sinalizado como algo sagrado pelos liberais. Realizaremos pequena síntese para entender como, 
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para John Locke, David Ricardo e Adam Smith - com inspiração nas Reformas Protestantes na 

Europa, o trabalho passa a ser o sentido e a forma de existência e definição do que é humano.  

Consideramos importante entender como essa construção traz em si determinada 

concepção de mundo, de ser humano e de natureza, expressos a partir de um lugar – a Europa, e 

suas bases cristãs. É no século XIX que Marx vai rediscutir o sentido e a especificidade do 

trabalho no âmbito da sociedade burguesa.  

No entanto, os movimentos feministas dos anos 1970, preocupados em analisar o 

trabalho doméstico não remunerado, majoritariamente realizado por mulheres, também 

questionam o conceito marxiano de trabalho, problematizando a dualidade entre trabalho 

produtivo/improdutivo e apontando a importância da reprodução da força de trabalho para a 

acumulação de capital. Dessa forma, indicam que a divisão sexual do trabalho5, que sob a ação 

do patriarcado naturaliza que as tarefas domésticas sejam realizadas exclusivamente pelas 

mulheres, mantém sua invisibilidade para a sustentação do trabalho dito produtivo. 

Porém, ao tratarmos do trabalho feminino nas Américas, é preciso nos atentarmos para a 

condição das mulheres “negras”, que o vivenciaram sob a forma da subjugação violenta da 

escravidão, destoando da imagem de mulher frágil, dócil e cuidadora do lar atribuída às 

mulheres brancas, como trata Davis (2013). 

É preciso então historicizar e debater a categoria trabalho, que possui centralidade para 

o pensamento marxiano e que na modernidade é positivada a partir das influências do 

Iluminismo, das reformas protestantes e das revoluções burguesas, expondo suas determinações 

violentas numa sociabilidade anunciada como “civilizatória”, especialmente na América 

Latina. 

Ao tratarmos da pesca artesanal, trabalho que não está vinculado diretamente aos 

mecanismos da economia industrial, destacamos que as teorias da modernização e 

desenvolvimento que reafirmam a oposição entre atraso/progresso, campo/cidade 

desenvolvido/subdesenvolvido, numa compreensão linear e cumulativa de história, tornam as 

atividades correspondentes a populações tradicionais sinônimo do atraso que deve ser superado 

                                                           

5Para Kergoat (1987), essa forma de divisão do trabalho conta com dois princípios: O primeiro, da separação entre 

trabalhos de homens e de mulheres, e o segundo, da hierarquização, em que trabalho do homem teria mais valor. 

Segundo a autora,“Esses princípios podem ser aplicados graças a um processo específico de legitimação, a 

ideologia naturalista, que empurra o gênero para o sexo biológico, reduz as práticas sociais a papéis sociais 

sexuais, os quais remetem ao destino natural da espécie.” (KERGOAT, 1987, p. 56) 
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pelo progresso, com base na Europa e na sociedade norte-americana contemporânea fortemente 

idealizada, como modelo universal a ser seguido. Portanto, a divisão social, racial e sexual do 

trabalho é base material das relações sociais na sociedade capitalista. 

Ao expor esse processo, buscamos imprimir ao estudo um caráter de denúncia, mas 

também registrar memórias como forma de salientar os contextos de resistência cotidiana ao 

“sistema-mundo capitalista/moderno/colonial/patriarcal” (GROSFOGUEL, 2010, p.386) 

A despeito das invisibilidades, opressões e contradições do desenvolvimento predatório 

capitalista, entendemos que essas mulheres constituem formas de resistência no território em 

relação aos seus modos de vida específicos, de acordo com a perspectiva de Lugones (2014, 

p.939): 

[...]em vez de pensar o sistema global capitalista colonial como exitoso em 

todos os sentidos na destruição dos povos, relações, saberes e economias, 

quero pensar o processo sendo continuamente resistido e resistindo até hoje. 

E, desta maneira, quero pensar o/a colonizado/a tampouco como simplesmente 

imaginado/a e construído/a pelo colonizador e a colonialidade, de acordo com 

a imaginação colonial e as restrições da empreitada capitalista colonial, mas 

sim como um ser que começa a habitar um lócus fraturado, construído 

duplamente, que percebe duplamente, relaciona-se duplamente, onde os 

"lados" do lócus estão em tensão, e o próprio conflito informa ativamente a 

subjetividade do ente colonizado em relação múltipla.  

Com base na abordagem da autora, que entende a resistência como a tensão entre a 

sujeitificação e subjetividade ativa, não se pretende aqui pensar a resistência e as formas de 

existência como um fim em si mesmo, mas como uma possibilidade de luta política. 

Portanto, ao tratar de conflitos ambientais em comunidades pesqueiras pela perspectiva das 

mulheres pescadoras, trazemos seus discursos sobre a violência das relações sociais de sexo 

considerando também os processos combinados de racialização, colonização e exploração 

capitalista, que Lugones (2014) denomina como “colonialidade6 do gênero”. 

 

 

                                                           

6 A referida  autora utiliza o termo fazendo menção à expressão “colonialidade do poder”, desenvolvida por 

Quijano (2010), que considera este um eixo central, somado a modernidade, do sistema de poder capitalista 

mundial. A expressão significa a imposição de uma classificação racial étnica do mundo para dominação em 

dimensões materiais e subjetivas, da existência cotidiana e de escala societal. Para o autor, as múltiplas 

manifestações da existência foram articuladas numa só ordem cultural global sob a hegemonia europeia: “Como 

parte do novo padrão de poder mundial, a Europa também concentrou sob sua hegemonia o controle do todas as 

formas de controle da subjetividade, da cultura e em especial do conhecimento, da produção de conhecimento.” 

(IDEM, IBIDEM, p.79) 
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 Metodologia 

Optamos por privilegiar em nossa análise uma comunidade pesqueira próxima à Baía de 

Guanabara, na capital do Rio de Janeiro, apesar de, sabidamente, a pesca artesanal ter uma 

organização mais estruturada nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, por nos interessar os 

desafios específicos enfrentados pelas trabalhadoras da pesca no contexto de uma região 

metropolitana com a grande projeção econômica da cidade, que vive o processo de 

ressignificação territorial da forma contemporânea de produção globalizada de forma 

acentuada. 

Nessa discussão, as relações sociais de sexo e raciais são estruturantes às áreas 

interdisciplinares e temas distintos em que investimos: Trabalho, urbano, território, 

desenvolvimento, Estado e políticas públicas. 

Nesse sentido, como orienta Kosik (1976), buscamos compreender essas categorias para 

além das mistificações do mundo da pseudoconcreticidade, da aparência.  

As relações sociais de sexo e raciais, assim como a representação de “progresso” em 

contraste com “atraso” não significa “uma qualidade natural da coisa e da realidade: é a 

projeção, na consciência dos sujeitos, de determinadas condições históricas petrificadas.” 

(KOSIK, 1976, P15).  

Logo, no desafio de construir conhecimento e superar a forma ideológica sob a qual o 

mundo se manifesta na práxis feitichizada, faremos um desvio para apreender as mediações da 

“coisa em si”, compreendendo a totalidade. Isto não significa destrinchar todos os fatos que 

compõe um fenômeno, o que seria inapreensível devido a dinâmica da realidade, mas apreender 

um todo estruturado, dialético, do qual um fato pode ser apreendido racionalmente (KOSIK, 

1976). 

Lowy (2000) indica que tal processo de conhecimento é condicionado 

fundamentalmente pelas visões de mundo, que determinam a análise das casualidades e 

conexões, assim como a construção teórica e interpretação geral. Isso significa dizer que o 

pensamento é socialmente condicionado. 

Entre as principais perspectivas metodológicas e epistemológicas que contribuíram para 

a construção de um modelo de objetividade para as ciências humanas e sociologia do 

conhecimento, ligadas às ciências sociais modernas (LOWY, 2000), dialogaremos com o 
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marxismo para refletir sobre fetichismo das relações sociais, evidenciando as ideologias de 

classe presentes nos discursos que se dizem neutros. 

No entanto, consideramos a perspectiva de Quijano (2010) - no contexto de ser um 

sociólogo peruano que debate a colonialidade do poder e do saber7–que caracteriza tal forma de 

produção de conhecimento, devido a seu caráter e origem, como eurocêntrica.  

Para o materialismo histórico, vertente mais difundida da herança marxista, as estruturas 

da sociedade se conformam sobre a base das relações de produção constituídas a partir da 

realidade européia. Assim, como recurso para configuração do poder, afirma a primazia do 

controle do trabalho e seus produtos (relações de produção) sobre o controle de outros meios de 

existência social: o sexo e seus produtos e a subjetividade e seus produtos (incluindo o 

conhecimento). 

Quijano (2010) questiona essa perspectiva ressaltando que ela pressupõe uma estrutura 

configurada por elementos historicamente homogêneos, lineares, unidirecionais, por fora de 

toda a subjetividade. 

Toda estrutura societal é, nessa perspectiva, orgânica ou sistêmica, mecânica. E 

essa é, exatamente, a opção preferencial do eurocentrismo na produção do 

conhecimento histórico. Nessa opção, algo chamado “sociedade”, enquanto uma 

articulação de múltiplas existências sociais numa única estrutura, ou não é 

possível, ou não tem lugar na realidade[...] (QUIJANO, 2010, p.78) 

Logo, o autor sugere que para uma perspectiva de conhecimento que dê conta da 

experiência histórica, devem ser consideradas as articulações entre elementos históricos que são 

heterogêneos, descontínuos, incoerentes, conflituosos e de espaços-tempos distintos em cada 

momento. De outro modo, não seria possível apreender os componentes do padrão do poder. 

Optamos então por uma análise que refaça o percurso da acumulação primitiva do 

capital por três vias: A primeira, a colonização e extermínio dos povos do Novo Mundo, a 

segunda, o tráfico de escravizados africanos para o trabalho forçado nas colônias europeias na 

América e seus desdobramentos para os descendentes de africanos e por fim, a perseguição 

genocida às mulheres na Europa no século XVI e XVII, denominado de caça às bruxas, que 

prepara o terreno para um regime patriarcal mais opressor (FEDERICI, 2017).  

                                                           

7Com esse conceito, Quijano (2010) chama atenção para o fato de que além do legado das injustiças sociais 

decorrentes do colonialismo e imperialismo, há um legado epistemológico do eurocentrismo que nos impede de 

compreender o mundo a partir do próprio mundo em que vivemos e das epistemes que lhe são próprias. 
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Entendemos que tais aspectos violentos da gênese da sociedade capitalista são 

reafirmados a cada fase de seu processo histórico, sendo assim a violência um elemento 

fundante e método constantemente necessário para a manutenção dessas relações sociais 

(LUXEMBURGO, 1985). Dessa forma, entendemos que, conforme os megaprojetos do capital 

adentram os territórios, acentuam-se opressões fundamentais de raça, gênero e classe social. 

Investiremos no cuidado de não reduzir a vida social dessas mulheres a aspectos para 

ilustrar teorias. Mas tratando-se de uma categoria composta por mulheres majoritariamente não 

brancas e suas memórias, é relevante que iniciemos este estudo entendendo como os modelos 

explicativos advindos do Iluminismo8, a ideia de raça e do ideal de mulher, e ainda a 

conformação territorial e conflitos na Europa , constroem laços de dominação com o que virá a 

ser nomeado o “Terceiro mundo”. 

Assim, a imposição colonial de gênero, discutida por Lugones (2014), é um conceito 

chave para nossa pesquisa 

A imposição colonial do gênero atravessa questões sobre ecologia, 

economia, governo, relaciona-se ao mundo espiritual e ao conhecimento, 

bem como cruza práticas cotidianas que tanto nos habituam a cuidar do 

mundo ou a destruí-lo.(LUGONES, 2014, P.935) 

Analisaremos dados e informações com base nos conceitos e matrizes teóricas chaves 

de nossa pesquisa. Nosso recurso analítico central situa-se no campo da teoria social crítica, 

com especial recurso a matrizes distintas, porém que consideramos ser capazes de dialogar 

entre si, tais como a dialética marxista e feminismos decoloniais9.  

                                                           

8O Iluminismo – ou Ilustração – consiste no movimento intelectual de meados do século XVIII ao começo do 

século XIX que foi essencial para as ideias da Revolução Francesa de 1789. Essa filosofia afirma que pela razão 

científica, o homem é capaz de evoluir libertando-se de preconceitos religiosos, sociais, morais, da superstição e 

do medo. Para os iluministas, o aperfeiçoamento da razão se realiza pelo progresso das civilizações, que vão das 

mais atrasadas (chamadas de primitivas” ou “selvagens ”) às mais adiantadas (as da Europa Ocidental). (CHAUÍ, 

2000) 

9A crítica decolonial, ao relativizar a ideia de ciência universal, tem como desafio a desconstrução do poder e 

conhecimento impostos pela colonização. Organizando um paradigma crítico ao ocidentalismo, o pensamento 

decolonial visa a reconstrução de práticas e experiências nascidas em sociedades não europeias, algumas 

provenientes de tradições milenares. Não se trata, portanto, de romper com a sociologia moderna, mas salientar o 

que foi reprimido pela colonização. (MARTINS, 2014) 



21 
 

Com esse acúmulo referencial para a interpretação do problema, a ida a campo foi realizada 

primeiramente como uma aproximação exploratória, buscando uma familiarização com o 

campo e com os sujeitos, sem a realização de intervenções, mas com caráter de observação 

participante. O projeto foi aprovado pelo CEP para que a pesquisa fosse realizada junto ao 

grupo sinalizado.  

A pesquisa de campo possui caráter qualitativo, na medida em que o resgate das 

memórias sobre vida social pesqueira e suas transformações expressa-se a partir das falas e 

narrativas de pescadoras que ali vivem desde a formação da comunidade. Para realização desse 

registro, serão utilizadas transcrições diretas das falas dessas mulheres.  

Para isso, inicialmente, nos aproximamos de 6 mulheres da Comunidade de pescadores 

do Jequiá, visando recuperar através de entrevistas (questionário com poucas perguntas 

abertas), de diário de campo e observação participante, registros que auxiliem na construção da 

dissertação, aprofundando percepções sobre suas existências, memórias e formas de resistência 

a partir da inserção na pesca. Ou seja, ao utilizar uma metodologia de pesquisa qualitativa 

descritiva, incorporamos a esta estrutura aspectos da abordagem etnográfica. 

Ao longo da pesquisa, para a construção de um modelo explicativo dos conflitos 

ambientais que pense a partir destes sujeitos, é essencial nos debrucemos, via tal perspectiva, 

sobre projetos, documentos e legislações em vigor.  

Participaram da pesquisa as mulheres adultas a partir de 18 anos, que atuam ou atuaram 

na cadeia produtiva pesqueira no território da Comunidade dos pescadores de Jequiá (Colônia 

Z-10, Ilha do Governador) independente da associação oficial às colônias. 

A apresentação da proposta inicial e dos resultados finais para as participantes da 

pesquisa faz parte do procedimento metodológico. 

Neste estudo, em detrimento da ciência que se diz neutra e objetiva, mas que toma o 

homem branco ocidental como sujeito universal, buscaremos adotar a objetividade proposta por 

Haraway (1995).  

Utilizando seu conceito de “saberes localizados” pretendemos uma produção científica 

que corporifique seus limites e contradições, ou seja, atente para o modo ativo e parcial de 

apreender o mundo. Assim, não pretendemos narrar as táticas de resistência nas colônias 

pesqueiras como um retrato homogêneo e pacificado, nos debruçando especialmente sobre os 

pontos de tensão tanto internos quanto constituídos a partir dos conflitos ambientais, 

compreendendo que as representações são parciais. 
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Com isso, temos como objetivo geral entender como se dão as formas de resistência (e 

de existência) de enfrentamento das condições estruturais do modo de produção capitalista 

pelas pescadoras artesanais em seu contexto específico. 

Para se chegar a este, percorreremos os seguintes objetivos específicos: a) Recuperar a 

memória em torno das formas de organização da comunidade pesqueira e do lugar dessas 

mulheres nas relações de trabalho da pesca, analisando também seus processos de 

transformações, induzidas por projetos pautados no discurso modernizante; b)Evidenciar a 

variedade de sistemas técnicos, sociais e simbólicos inventivos do coletivo em seu cotidiano ; 

c) Descrever as relações que se estabelecem no coletivo e deste com o território e seus recursos 

naturais, a partir das mudanças vivenciadas ; d) Apontar os conflitos ambientais da perspectiva 

das agentes locais da comunidade estudada. 
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Capítulo I- Formação da Modernidade: colonialidade, trabalho e as 

mulheres. 

 

Para tratarmos das mulheres pesqueiras e como a dinâmica do Estado atrelado ao capital 

implica no seu processo de produção e reprodução social, é necessário tematizar sobre a noção 

de indivíduo, trabalho e Estado na Modernidade, compreendendo assim o lugar imposto à 

mulher – que se conecta ao dos sujeitos coloniais europeus na transição para o capitalismo. 

(FEDERICI, 2017). Tais construções também expressam dinâmicas de apropriação, uso e 

significação do espaço. 

Como aponta Gonzales (1988), as sociedades que vieram a constituir a chamada 

América Latina foram herdeiras históricas das ideologias de classificação social (racial e 

sexual) e das técnicas jurídico-administrativas ibéricas. 

Logo, as contribuições teóricas sobre a necessidade do Estado como uma instância 

reguladora, nos auxiliam na compreensão sobre o indivíduo portador de direitos e deveres 

atrelados à sociabilidade burguesa, e como no modo de produção capitalista estes valores são 

incorporados para a intensificação da exploração do trabalho. 

 

1.1 Formação da noção moderna de mundo e os elos de dominação colonial. 

 

A interpretação hegemônica no que se refere à “Modernidade”, diz respeito, de maneira 

geral, a tentativa de submeter os acontecimentos da vida social e individual, assim como as leis 

da natureza, ao controle absoluto do ser humano, sob a direção segura da razão científico-

técnica, superando assim a visão teocêntrica que dominava a Europa na Idade Média 

(CASTRO-GÓMEZ, 2005). 

 

A razão seria uma “saída” do ser humano de sua menoridade (KANT, 2011), de forma que 

é possível o controle da natureza e do progresso social, fundamental para sua emancipação das 

irracionalidades dos mitos, religiões, superstições e uso arbitrário de poder. Ou seja, o 

progresso do gênero humano rumo à emancipação seria possibilitado pela razão moderna 

(HABERMAS, 1975). 
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Esse processo ocorreria essencialmente no século XVIII na Europa, tendo como 

acontecimentos históricos fundamentais para sua implementação a Reforma protestante, a 

Ilustração e as Revoluções burguesas10. 

No entanto, no esforço de não partir exclusivamente da Europa e seus fenômenos 

internos para explicar a simultaneidade dos diferentes lugares na conformação de nosso mundo, 

recorremos a autores do grupo latino-americano Modernidade/Colonialidade (DUSSEL, 2005; 

LANDER, 2005; QUIJANO, 2005) para tratar do tema. 

Dussel (2005) propõe uma segunda visão da “Modernidade” que supere o mito ao seu 

respeito, já que nunca houve uma história mundial até 1492, quando começa a ser operado o 

sistema mundo. Como indica o autor, antes dessa data, os impérios ou sistemas culturais 

coexistiam entre si, e “o eurocentrismo da Modernidade é exatamente a confusão entre a 

universalidade abstrata com a mundialidade concreta hegemonizada pela Europa como centro” 

(DUSSEL, 2005, p.28) 

Dessa forma, a narrativa hegemônica de uma história universal tem a Europa como único 

sujeito significativo, como trata Mbembe (2014, p.9-10) 

 

O pensamento europeu sempre tendeu a abordar a identidade em termos de 

pertencimento mútuo (copertencimento) a um mesmo mundo, mas antes na 

relação do mesmo com o mesmo, do surgimento do ser e da sua 

manifestação em seu ser primeiro ou, ainda,em seu próprio espelho. 

 

Podemos citar como exemplo, o silenciamento pela historiografia ocidental da Revolução 

Haitiana (1791-1804), em que a colônia de São Domingos fez realidade os ideais da Revolução 

Francesa (liberdade, igualdade e fraternidade) para os “negros” escravizados por esse país, 

conquistando sua independência e se tornando a primeira república “negra” das Américas 

(SADER, 2004) 

                                                           

10 Hobsbawan (2015) usa o termo “Revoluções burguesas” se referindo a revolução industrial Inglesa e a 

revolução política Francesa. Para o autor, estes eventos estão intimamente atrelados. Dessa forma, 

assinala:"Palavras como "indústria", "industrial", "fábrica", "classe média"', "classe trabalhadora", "capitalismo" e 

"socialismo". Ou ainda "aristocracia" e "ferrovia", "liberal" e "conservador" como termos políticos, 

"nacionalidade", "cientista" e "engenheiro", "proletariado" e "crise" (econômica). "Utilitário" e "estatística", 

"sociologia" e vários outros nomes das ciências modernas, "jornalismo" e "ideologia", todas elas cunhagens ou 

adaptações deste período. Como também "greve" e "pauperismo". Imaginar o mundo moderno sem estas palavras 

(isto é, sem as coisas e conceitos a que dão nomes) é medir a profundidade da revolução que eclodiu entre 1789 e 

1848, e que constitui a maior transformação da história humana desde os tempos remotos quando o homem 

inventou a agricultura e a metalurgia, a escrita, a cidade e o Estado. Esta revolução transformou, e continua a 

transformar, o mundo inteiro. [...] A grande revolução de 1789-1848 foi o triunfo não da "indústria" como tal, mas 

da indústria capitalista; não da liberdade e da igualdade em geral, mas da classe média ou da sociedade "burguesa" 

liberal; não da "economia moderna" ou do "Estado moderno", mas das economias e Estados em uma determinada 

região geográfica do mundo (parte da Europa e alguns trechos da América do Norte), cujo centro eram os Estados 

rivais e vizinhos da Grã-Bretanha e França. A transformação de 1789-1848 é essencialmente o levante gêmeo que 

se deu naqueles dois países e que dali se propagou por todo o mundo."(HOBSBAWM, 2010, p.19-20) 
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Quijano (2005) indica que o primeiro sistema-mundo global, constituído com a 

conquista ibérica do continente americano, se articula em torno de três elementos centrais: a 

colonialidade do poder, o capitalismo e o eurocentrismo. Sua globalidade está na existência de 

um piso básico de práticas sociais comuns para todo o mundo, e dessa forma, instituições 

hegemônicas de cada âmbito da existência, que se tornam universais como modelos 

intersubjetivos. Assim são o Estado-nação, a família burguesa e a racionalidade eurocêntrica.  

Institui-se assim uma universalidade que parte de uma experiência particular, sendo por isso 

radicalmente excludente (LANDER, 2005), como podemos observar nas proposições de grande 

influência de Hegel (2003) sobre a realização do espírito universal, que não participam 

igualmente todos os povos 

 

(...) Porque a história é a encarnação do espírito na forma do evento, da 

realidade natural imediata, os graus de evolução são dados como princípios 

naturais imediatos e estes princípios, enquanto naturais, existem como uma 

pluralidade de termos exteriores de modo a cada povo receber um. É a 

existência geográfica e antropológica do espírito. O povo que recebe tal 

princípio como seu princípio natural fica com a missão de aplicá-lo no 

decorrer do progresso e na consciência de si do espírito universal que se 

desenvolve. Tal povo é o povo que, na época correspondente, domina a 

história universal. Mas só uma vez pode ser o povo dominante, e em face 

do direito absoluto que lhe cabe como representante do grau atual do 

desenvolvimento do espírito do mundo, nenhum direito têm os outros 

povos que, tais como aqueles que já representaram uma época passada, 

nada são na história universal. (HEGEL, 2003, p.309) 

 

Podemos perceber essa concepção de universalismo também em conclusões anteriores, 

como no Segundo tratado sobre o Governo, obra de John Locke (1632- 1704) que teve forte 

influência nas revoluções liberais da época Moderna. 

Assim como Hobbes (1979), Locke (1994) defende uma trajetória civilizatória 

eurocêntrica, em que partindo de um estado de natureza primitivo, o ser humano deveria 

progredir realizando um contrato social para constituir a sociedade civil. No entanto, ao passo 

que Hobbes (1979) realiza essa defesa por acreditar que “o homem é o lobo do homem” e seria 

necessário delegar o controle de todas as dimensões da vida a um governo centralizado que os 

protegesse um dos outros, Locke (1994) afirma que o objetivo principal da união dos homens 

em comunidades sociais e de sua submissão a governos é a preservação de sua propriedade – 
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“que implicava também o direito do proprietário aos bens produzidos pelo trabalhador 

assalariado” (COUTINHO 2012, p.44) - um direito natural11. 

Chauí (2000) contribui com a reflexão de que a teoria do direito natural e do contrato 

evidenciam uma inovação no pensamento político ao substituir a ideia de “comunidade” por 

“sociedade”. A primeira remete à noção de uma coletividade natural e homogênea, enquanto a 

outra diz respeito a uma coletividade voluntária e histórica, dotada de direitos individuais que 

por interesses recíprocos se associam transferindo esses direitos a um soberano, vivendo assim 

sob o direito civil, ou seja, leis promulgadas e aplicadas pelo Estado. 

É importante ressaltar que enquanto para Hobbes a propriedade seria um direito civil, 

efeito do contrato social, para Locke trata-se de um direito fundamental do homem concedido 

por Deus, um direito natural, não criado ou instituído, mas a ser garantido pelo Estado, desde 

que esta propriedade seja fruto do trabalho nela empregado.  

Ainda que a terra e todas as criaturas inferiores pertençam em comum a 

todos os homens, cada um guarda a propriedade de sua própria pessoa; 

sobre esta ninguém tem qualquer direito, exceto ela. Podemos dizer que o 

trabalho de seu corpo e a obra produzida por suas mãos são propriedade 

sua. Sempre que ele tira um objeto do estado em que a natureza o colocou e 

deixou, mistura nisso o seu trabalho e a isso acrescenta algo que lhe 

pertence, por isso o tornando sua propriedade. Ao remover este objeto do 

estado comum em que a natureza o colocou, através do seu trabalho 

adiciona-lhe algo que excluiu o direito comum dos outros homens. Sendo 

este trabalho uma propriedade inquestionável do trabalhador, nenhum 

homem, exceto ele, pode ter o direito ao que o trabalho lhe acrescentou. 

(LOCKE, 1994, p.42) 

 

Essa teoria trouxe legitimidade à burguesia em ascensão, que passa a ser considerada 

tanto superior moralmente aos reis e nobres, quanto merecedora do direito à propriedade em 

detrimento dos pobres graças ao que acumulou com seu trabalho. Chauí (2000, p.223) expõe 

essa perspectiva: 

De fato, se Deus fez todos os homens iguais, se a todos deu a missão de 

trabalhar e a todos concedeu o direito à propriedade privada, então, os 

pobres, isto é, os trabalhadores que não conseguem tornar-se proprietários 

privados, são culpados por sua condição inferior. São pobres, não são 

proprietários e são obrigados a trabalhar para outros seja porque são 

perdulários, gastando o salário em vez de acumulá-lo para adquirir 

                                                           

11A reflexão de Coutinho (2012) permite a compreensão de que ainda que haja uma verdade parcial no pensamento 

jusnaturalista, pois de certo modo o direito é algo que antecede – e é mais amplo – que o direito positivo - pois têm 

sempre sua primeira expressão sob a forma de expectativas de direito- essas demandas são formuladas por classes 

ou grupos históricos em um momento determinado. Ou seja, não existem direitos naturais já que esses são 

resultado do processo histórico de luta permanente.  
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propriedades, seja porque são preguiçosos e não trabalham o suficiente 

para conseguir uma propriedade. 

O sentido que Locke confere ao trabalho e ao trato com a terra, pautado nas designações 

do Deus cristão, a quem Locke atribui a concessão do direito natural à propriedade, pode ser 

compreendido pelo trecho bíblico Gênesis 3:17: 

Javé deus disse para o homem: "já que você deu ouvidos à sua mulher e 

comeu da árvore cujo fruto eu lhe tinha proibido comer, maldita seja a terra 

por sua causa. Enquanto você viver, você dela se alimentará com fadiga. 18 

A terra produzira para você espinhos e ervas daninhas, e você comerá a 

erva dos campos. 19 Você comerá seu pão com o suor do seu rosto até que 

volte para terra, pois dela foi tirado, você é pó e ao pó voltará". (BÍBLIA 

SAGRADA, 1991). 

 

Nas religiões de matriz afro-pindorâmicas12, como apresenta Bispo (2015), a terra, ao 

invés de ser amaldiçoada, é uma das materializações do divino. Como não existe pecado e sim 

uma força vital que integra todas as coisas, as pessoas, ao invés de trabalharem, interagem com 

a natureza e o resultado se concretiza em condições de vida. 

Observamos assim a colisão entre dois modelos explicativos: A centralidade no trabalho 

e na capacidade de adquirir bens e propriedades x a centralidade em trocas biointerativas. 

Na premissa de Locke, ao indicar qual seria o uso ideal da terra para que o ser humano 

conquistasse o direito a ela – não como um bem de uso comum ou um direito coletivo, mas um 

direito individual – é negado que o fato da terra já ser habitada ou manejada de formas distintas 

das pensadas como ideais – pautadas numa ética protestante13 do trabalho- constitua algum 

direito aos seus nativos, o que traz legitimidade a sua “conquista” pelos colonizadores. Seus 

argumentos são os seguintes: 

(...)admite-se que a coisa pertence àquele que lhe consagrou seu trabalho, 

mesmo que antes ela fosse direito comum de todos. E entre aqueles que 

contam como a parte civilizada da humanidade, que fizeram e 

multiplicaram leis positivas para a determinação da propriedade, a lei 

original da natureza, que autoriza o início da apropriação dos bens antes 

comuns, permanece sempre em vigor (LOCKE, 1994, p.43) 

(...)Porque eu gostaria que me respondessem se, nas florestas selvagens e 

nas terras incultas da América, abandonadas à natureza sem qualquer 

aproveitamento, agricultura ou criação, mil acres de terra forneceriam a 

seus habitantes miseráveis uma colheita tão abundante de produtos 

                                                           

12Pindorama (Terra das Palmeiras) é uma expressão tupi-guarani para designar todas as regiões e territórios da 

hoje chamada América do Sul. Bispo (2015) utiliza a expressão “afro-pindorâmica” se referindo aos não brancos 

enquanto um exercício de descolonização da linguagem e do pensamento. 

13Para maior aprofundamento sobre a gênese da cultura capitalista moderna nos fundamentos morais e simbólicos 

enraizados nas tradição religiosa dos povos de tradição protestante puritana, ver em Weber (2004) 
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necessários à vida quanto dez acres de terra igualmente fértil o fazem em 

Devonshire, onde são bem cultivadas? (LOCKE, 1994, p.45, grifo nosso) 

 

A concepção de trabalho em Locke (1994, p.46), ao afirmar que o “trabalho que 

estabelece em tudo a diferença de valor”, pode ser considerada a percursora da teoria valor-

trabalho, desenvolvida posteriormente por Smith e Ricardo e rediscutida por Marx no século 

XIX. 

Marx (1985) destaca que a diferença de sua teoria para  Smith e Ricardo é o fato dos 

liberais clássicos não terem apreendido o processo de produção da mercadoria ou o fato deste 

ser um traço característico do capitalismo 

Uma das insuficiências fundamentais da economia política clássica está no 

fato de ela nunca ter conseguido descobrir, a partir da análise da 

mercadoria e, mais especificamente, do valor das mercadorias, a forma do 

valor que o converte precisamente em valor de troca. Justamente em seus 

melhores representantes, como A. Smith e Ricardo, ela trata a forma de 

valor como algo totalmente indiferente ou exterior à natureza do próprio 

valor. A razão disso não está apenas em que a análise da grandeza do valor 

absorve inteiramente sua atenção. Ela é mais profunda. A forma de valor 

do produto do trabalho é a forma mais abstrata mas também mais geral do 

modo burguês de produção, que assim se caracteriza como um tipo 

particular de produção social e, ao mesmo tempo, um tipo histórico. Se tal 

forma é tomada pela forma natural eterna da produção social, também se 

perde de vista necessariamente a especificidade da forma de valor, e assim 

também da forma-mercadoria e, num estágio mais desenvolvido, da forma-

dinheiro, da forma-capital etc. (MARX, 1985, p. 606) 

 

Marx (1985) então rediscute o sentido e a especificidade do trabalho no âmbito da sociedade 

burguesa. 

O autor caracteriza o trabalho, independentemente de suas formas históricas, como a 

modificação da natureza pelo homem, ao mesmo tempo que modifica a si mesmo, a fim de 

satisfazer suas necessidades.  

Ou seja, nos seus elementos simples é uma atividade orientada para a produção de 

valores de uso. Porém o trabalho, tal como resulta do ponto de vista de seu processo simples, 

não basta para o processo de produção capitalista. Dessa forma, o esforço do autor consiste em 

compreender essa categoria situada no modo de produção capitalista, atrelado a forma valor 

enquanto forma social do produto do trabalho. 

Este modo de produção exige como condição prévia a separação entre trabalhadores e 

meios de produção (a terra é o principal deles), fazendo com que o trabalhador possua apenas 

sua força de trabalho, que vende como qualquer outra mercadoria para o capitalista - agora 
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proprietário dos meios de produção - em troca de um salário. Considerando as colocações de 

Adam Smith em “A riqueza nas nações”, Marx (1980) indica que a mesma espécie de trabalho 

pode ser produtiva ou improdutiva. O trabalho produtivo consiste naquele que seu produto se 

subsume ao capital para valorizá-lo, visto que o processo de produção não é só processo de 

produção de mercadorias, mas também de mais- valia, motor de todo esse processo. Já o 

trabalho improdutivo – também referido como reprodutivo - seria aquele que não fornece mais-

valia, ou seja, ao ser realizado não é convertido em capital, não o valoriza. O autor exemplifica:  

Compro o trabalho de alfaiate em virtude do serviço que presta como 

trabalho de alfaiate, para satisfazer minha necessidade de vestuário, ou 

seja, uma das minhas necessidades. O dono da alfaiataria compra-o para 

fazer 2táleres com 1. Compro-o por produzir determinado valor de uso, por 

prestar determinado serviço. Ele o compra por fornecer mais valor de troca 

do que custa, como simples meio de permutar menos trabalho por mais 

trabalho. (MARX, 1980, p. 397) 

Para Hirata e Zarifian (2009), a atividade do trabalho situada nesses dois tipos de 

relação (homem-natureza e homem-homem) é insuficiente para sua compreensão. Primeiro 

porque parte de um modelo assexuado de trabalho em que o masculino é apresentado como seu 

sujeito universal, segundo porque as relações homem- natureza tendem a ser fixadas como uma 

base imutável da produção da vida humana enquanto somente as condições sociais do trabalho 

são historicizadas. Para os autores “não existem trocas genéricas entre o homem e a natureza, 

mas trocas sempre específicas entre os homens e as naturezas. E os próprios homens são os 

homens e as mulheres: assim, pode-se falar em sexo do trabalho” (HIRATA; ZARIFIAN, 2009, 

P.252). 

Entendendo que o capitalismo não deve ser analisado somente do ponto de vista da 

produção de mercadorias, mas também, e sobretudo, da perspectiva da produção das 

subjetividades que fazem essa experiência possível (CASTRO-GÓMEZ, 2009), exploramos 

aqui como esse modo de produção, longe de realizar as promessas da Modernidade, utiliza-se 

das diferenças sexuais para seu processo de aprofundamento das desigualdades. 

Para grande parte dos filósofos iluministas a razão não era um atributo presente ou 

desejável nas mulheres. Em Emílio ou da educação,obra publicada por Rousseau em1762 que 

teve grande influência moral, política e pedagógica para o contexto em que foi gestada, o autor 

propõe uma educação distinta para os sexos (representados por Emílio e Sofia) que 

impulsionava a família moderna baseada no amor materno. Nessa construção, enquanto o 

homem é direcionado para a liberdade civil, a virtude da mulher estaria principalmente na 

maternidade. Seguem algumas proposições do autor sobre o ideal de mulher: 
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Segue-se que a mulher é feita especialmente para agradar ao homem. Se o 

homem deve agradar-lhe por sua vez, é necessidade menos direta: seu 

mérito está na sua força; agrada, já, pela simples razão de ser forte. Não se 

trata da lei do amor, concordo; mas é a da natureza, anterior ao próprio 

amor. Se a mulher é feita para agradar e ser subjugada, ela deve tornar-se 

agradável ao homem ao invés de provocá-lo. Sua violência está nos seus 

encantos; é por eles que ela deve constrangê-lo a encontrar sua força e 

empregá-la. A arte mais segura de animar essa força consiste em fazê-la 

necessária pela resistência. Então o amor-próprio une-se ao desejo, e um 

triunfa da vitória que o outro o obrigou a ganhar. Daí nascem o ataque e a 

defesa, a ousadia de um sexo e a timidez de outro, finalmente a modéstia e 

o pudor com que a natureza armou o fraco para escravizar o forte. 

(ROUSSEAU, 1979, p.306) 

O macho só é macho em certos momentos, a fêmea é fêmea durante a vida 

toda, ou, ao menos, durante a sua mocidade; tudo a leva sem cessar a seu 

sexo, e, para bem desempenhar-lhe as funções, precisam uma constituição 

que se prenda a ele; precisam cuidados durante a gravidez; precisam 

repouso quando do parto; precisam de vida fácil e sedentária para aleitar os 

filhos; precisam, para bem os educar, paciência e doçura, um zelo e uma 

afeição que nada perturbe; só elas servem de ligação entre eles e os pais, só 

elas os fazem amá-los e lhes dão a confiança de considerá-los seus. Quanta 

ternura e cuidado não precisam para manter a união em toda a família! E, 

finalmente, tudo isso não deve ser virtudes, mas sim gostos, sem o que a 

espécie humana seria dentro em breve destruída. (ROUSSEAU, 1979, 

p.307) 

Pelo próprio fato de se achar a conduta da mulher submetida à opinião 

pública, sua crença submete-se à autoridade. Toda jovem deve ter a 

religião de sua mãe, e toda mulher a de seu marido. Ainda que essa religião 

seja falsa, a docilidade que prende a mãe e a família à ordem da natureza 

elimina, junto a Deus, o pecado do erro. Incapacitadas de serem juízes elas 

próprias, devem receber a decisão dos pais e dos maridos como sendo a da 

Igreja. Não podendo tirar somente de si mesmas a regra de sua fé, as 

mulheres não podem dar-lhe por marcos os da evidência e da razão; mas, 

deixando-se arrastar por mil impulsos estranhos, acham-se sempre aquém 

ou além da verdade. Sempre extremadas, são todas libertinas ou beatas; 

não se veem que saibam unir a sabedoria à devoção. A fonte do mal não 

está somente no caráter arrebatado de seu sexo, como também na 

autoridade mal regrada do nosso: a libertinagem dos costumes leva a 

desprezá-la, o medo do arrependimento torna-a tirânica, e eis como nunca 

se verifica um equilíbrio. Desde que a autoridade deve regular a religião 

das mulheres, trata-se menos de explicar-lhes as razões de crer que de lhes 

expor claramente o que se crê: pois a fé em ideias obscuras é a fonte 

primeira do fanatismo, e a que se exige para coisas absurdas leva à loucura 

ou à incredulidade (ROUSSEAU, 1979, p. 323) 

Para realizar a discussão sobre conceito de mulher presente na sugestão de Rousseau, é 

importante ressaltar a crítica de Oyewmi (2004) sobre a família nuclear ocidental ser a base que 

fundamenta grande parte das teorias feministas sobre a divisão sexual do trabalho, lembrando 

que apesar das suas contribuições, o gênero não faz sentido como o modelo explicativo para 

compreender a subordinação e opressão das mulheres em todo o mundo. 
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A categoria social mulher não é universal, como sinaliza Oyewmi (2004), não existindo, 

por exemplo, no grupo etnolinguistico Iorubá – predominante no Brasil no ciclo da escravidão - 

no período pré-colonial. A autora indica que a generificação dos corpos é fundante do 

estabelecimento e funcionamento da família nuclear, uma configuração institucional e espacial 

especificamente euro-americana, não universal 

A família nuclear é uma família generificada por excelência. Como uma 

casa unifamiliar, é centrada em uma mulher subordinada, um marido 

patriarcal, e as filhas e filhos. A estrutura da família, concebida como tendo 

uma unidade conjugal no centro, presta-se à promoção do gênero como 

categoria natural e inevitável, porque dentro desta família não existem 

categorias transversais desprovidas dela. Em uma família generificada, 

encabeçada pelo macho e com dois genitores, o homem chefe é concebido 

como ganhador do pão, e o feminino está associado ao doméstico e ao 

cuidado. (OYEWMI, 2004, p.3-4) 

A obra de Federici, ao trazer as conexões entre o capitalismo em ascensão e uma nova 

divisão sexual do trabalho, nos auxilia na compreensão dessa configuração ao demonstrá-la 

como um fenômeno histórico e de modo algum estático, já que o poder das mulheres e suas 

relações com os homens no seio do feudalismo estiveram determinados pelas mudanças 

induzidas pelas lutas sociais. 

Enquanto Marx examina a acumulação primitiva do ponto de vista do proletariado 

assalariado, Federici (2017) - compreendendo que o trabalho doméstico não remunerado das 

mulheres tem sido um dos pilares da produção capitalista - analisa a acumulação primitiva do 

ponto de vista da reprodução da força de trabalho e das mudanças na posição social das 

mulheres na Europa, no período de transição para o capitalismo. 

Para Federici (2017), na sociedade capitalista, a feminilidade é construída como uma 

função-trabalho que oculta a produção da força-trabalho sob o disfarce de um destino 

biológico. Dessa forma, “mulher” constitui uma categoria de análise que tem as atividades 

associadas à reprodução como um terreno de luta fundamental, e um nexo de união com a 

história das chamadas “Bruxas”. 

A autora, primeiramente, situa o capitalismo não como uma evolução do feudalismo 

para uma forma social mais elevada, mas uma contrarrevolução14 que destruiu as possibilidades 

                                                           

14“O capitalismo foi uma resposta dos senhores feudais, dos mercadores patrícios, dos bispos e dos papas a um 

conflito social centenário que chegou a fazer tremer seu poder e que realmente produziu “uma grande sacudida 

mundial” (FEDERICI, 2017, p.44) 
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emergidas da luta antifeudal, onde se encontram os primeiros indícios, na história europeia, de 

um movimento de mulheres que contribuíam para construção de modelos alternativos de vida 

comunal. 

O aspecto mais importante da servidão foi o direito concedido aos servos aos meios de 

sua reprodução. Em troca do trabalho que eram obrigados a realizar na terra do senhor, 

recebiam uma parte desta, o que gerou uma experiência de autonomia pelos camponeses, tendo 

também um potencial político e ideológico. Como as terras eram entregues à unidade familiar, 

as mulheres não somente trabalhavam nelas, mas podiam dispor do produto de seu trabalho. 

Logo, apesar de estarem sobre a autoridade do senhor feudal, as servas se diferenciavam menos 

em aspectos físicos, sociais e psicológicos de seus parentes do sexo masculino, e estavam 

menos subordinadas às suas necessidades do que estariam as mulheres na sociedade capitalista. 

(FEDERICI, 2017) 

Na aldeia feudal não existia uma separação social entre a produção de bens 

e a reprodução da força de trabalho: Todo o trabalho contribuía para 

sustento familiar. As mulheres trabalhavam nos campos, além de criar os 

filhos, cozinhar, lavar, fiar e manter a horta; suas atividades domesticas não 

eram desvalorizadas e não supunham relações sociais diferentes das dos 

homens tal qual ocorreria em breve na economia monetária, quando o 

trabalho doméstico deixou de ser visto como um verdadeiro trabalho. Se 

também levarmos em consideração que, na sociedade medieval, as relações 

coletivas prevaleciam sobre as familiares e a maioria das tarefas realizadas 

pelas servas (lavar, fiar, fazer a colheita e cuidar dos animais nos campos 

comunais) era realizada em cooperação com outras mulheres, nos damos 

conta que a divisão sexual do trabalho, longe de ser uma fonte de 

isolamento, constituía uma fonte de poder e de proteção para as mulheres. 

Era a base de uma intensa sociabilidade e solidariedade feminina que 

permitia as mulheres enfrentar os homens, embora a igreja pregasse pela 

submissão e a lei canônica santificassem o direito do marido a bater em sua 

esposa. (FEDERICI, 2017, p. 52-53) 

As mulheres, segundo a autora, assumiam uma elevada posição nas seitas hereges e com 

frequência formavam suas próprias comunidades, além de buscarem controlar sua função 

reprodutiva.  

No entanto, no período subsequente à crise demográfica causada pela peste negra, a 

escassez de mão de obra que modifica as relações de poder em favor das classes baixas15, é 

                                                           

15 Em épocas em que a terra era escassa, era possível controlar os camponeses por meio da ameaça de 

expulsão. Porém, uma vez que a população foi dizimada e havia abundância de terra, as ameaças dos senhores 

deixaram de ter um efeito significativo, pois os camponeses podiam mudar-se livremente e achar novas terras para 

cultivar 
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enfrentada com uma contra revolução no final do século XV que ataca principalmente as 

mulheres.  

Em primeiro lugar, as autoridades políticas empreenderam importantes 

esforços para cooptar os trabalhadores mais jovens e rebeldes por meio de 

uma maliciosa política sexual, que lhes deu acesso a sexo gratuito e 

transformou o antagonismo de classe em hostilidade contra as mulheres 

proletárias. Como demonstrou Jacques Rossiaud em Medieval Prostitution 

(1988) [A prostituição medieval], na França, as autoridades municipais 

praticamente descriminalizaram o estupro nos casos em que as vítimas 

eram mulheres de classe baixa. (FEDERICI, 2017, p.103) 

Outro aspecto da política sexual fragmentadora que príncipes e autoridades 

municipais levaram a cabo com a finalidade de dissolver o protesto dos 

trabalhadores foi a institucionalização da prostituição, implementada a 

partir do estabelecimento de bordéis municipais que logo proliferaram por 

toda a Europa. Tornada possível graças ao regime de salários elevados, a 

prostituição gerida pelo Estado foi vista como um remédio útil contra a 

turbulência da juventude proletária, que podia desfrutar na Grande Maison 

— como era chamado o bordel estatal na França — de um privilégio antes 

reservado aos homens mais velhos (Rossiaud, 1988). O bordel municipal 

também era considerado um remédio contra a homossexualidade (Otis, 

1985), que em algumas cidades europeias (por exemplo, Pádua e Florença) 

se praticava ampla e publicamente, mas que depois da Peste Negra 

começou a ser temida como causa de despovoamento (FEDERICI, 2017, p. 

104-105) 

Criou-se assim um clima intensamente misógino, que insensibilizou a população diante 

da violência contra a mulher, preparando terreno para o caça às bruxas que começaria nesse 

período: O controle das mulheres sobre a reprodução passa a ser visto como uma ameaça à 

estabilidade econômica e social, o que faz com que sejam perseguidas com métodos 

disciplinares do Estado sob a alcunha de “bruxas”. 

A autora identifica que o desdobramento de uma crise populacional alinhado à crescente 

privatização de propriedades que gerou ansiedade com relação a paternidade e a conduta das 

mulheres assim como o mercantilismo – que fez da existência de uma grande população a fonte 

a prosperidade de uma nação – , converteram o corpo das mulheres numa máquina de produção 

de trabalhadores, sua nova função na divisão sexual do trabalho. É nesse contexto , com a 

aparição da figura da dona de casa e redefinição da família como lugar para produção da força 

de trabalho, que as mulheres também são excluídas da esfera do trabalho socialmente 

reconhecido. Dessa forma, suas atividades foram definidas como não trabalho, se parecendo 

com um recurso natural disponível para todos. (FEDERICI, 2017) 

Na Europa pré-capitalista, a subordinação das mulheres aos homens esteve 

atenuada pelo fato de que elas tinham acesso às terras e a outros bens comuns, 

enquanto no novo regime capitalista as próprias mulheres se tornaram bens 
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comuns, dado que seu trabalho foi definido como um recurso natural que estava 

fora da esfera das relações de mercado (FEDERICI, 2017, p.192) 

Federici (2017) conclui então que a discriminação sexual, além de uma bagagem 

cultural trazida da Europa pelos colonizadores, trata-se de uma destruição da vida comunitária, 

uma estratégia pelo interesse econômico de se criarem condições para uma economia 

capitalista. 

A partir da crítica da não incorporação das mulheres e seu trabalho dentro desse modelo 

econômico, a economia feminista questiona os paradigmas da economia dominante que 

reconhece apenas a produção mercantil. 

Assim, enquanto a teoria econômica feminista, que considera o conjunto de práticas 

necessárias para a produção do viver, pleiteia ser necessário também ampliar o conceito de 

trabalho, recuperando o trabalho doméstico e de cuidados como parte fundamental dos 

processos de produção e reprodução da vida (MORENO; MARCELINO; FARIA, 2014), 

Scholz (1992) problematiza que ao determinar o “valor” do trabalho doméstico, corre-se o 

perigo de abrir caminho para reificação ainda maior das relações sociais no plano teórico, já 

que a “produção da vida” passaria a ser apreendida com categorias que se orientam pela 

produção de mercadorias. 

Isso não significa que as atribuições patriarcais vinculadas à esfera feminina sejam 

melhores ou indiquem modelos para o futuro. As qualidades que lhe são atribuídas indicam 

apenas o outro lado do trabalho abstrato ligado a forma valor16 (SCHOLZ, idem). 

No entanto, a presença negra e indígena que marca profundamente as comunidades 

pesqueiras, exige que nos atentemos especialmente para escravidão racial como um elemento 

que se relaciona com a questão de gênero, o que confere às mulheres não brancas uma história 

distinta das europeias. 

                                                           

16Ainda que não nos aprofundemos nesse debate, consideramos relevante a contribuição do grupo Krisis, crítico ao 

trabalho na sua definição ontológica, sobre o tema: a esfera da intimidade, como avesso do trabalho, é declarada 

pela ideologia burguesa da família como o refúgio da "vida verdadeira" – mesmo se na realidade ela é, antes, um 

inferno da intimidade. Trata-se justamente não de uma esfera de vida melhor e verdadeira, mas de uma forma de 

existência tão reduzida quanto limitada, só com os sinais invertidos. Essa esfera é ela própria um produto do 

trabalho, cindida dele, mas só existente em relação a ele. Sem o espaço social cindido das formas de atividade 

"femininas", a sociedade do trabalho nunca poderia ter funcionado. Este espaço é seu pressuposto silencioso e ao 

mesmo tempo seu resultado específico(GRUPO KRISIS, 1999, p.27) 
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Para as mulheres não brancas escravizadas nas Américas, o trabalho era ditado pela 

demanda da força de trabalho nas plantations, o que pouco as diferenciava em relação aos 

homens na mesma condição, como expõe Davis (2013) 

Como escravas, o trabalho compulsoriamente ofuscou qualquer outro 

aspeto da existência feminina. Parece assim, que o ponto de partida de 

qualquer exploração da vida das mulheres negras sob a escravatura começa 

com a apreciação do papel de trabalhadoras. O sistema da escravatura 

define os escravos como bens móveis. As mulheres eram olhadas não 

menos que os homens, eram vistas como unidades rentáveis de trabalho, 

elas não tinham distinção de gênero na medida das preocupações dos donos 

de escravos. Na opinião de um historiador “as mulheres escravas eram 

primeiro trabalhadoras a tempo inteiro para o seu dono e depois apenas 

incidentalmente uma esposa, uma mãe, uma dona de casa”. Tendo em 

conta que no século XIX a ideologia de feminilidade enfatizava os papéis 

de mães cuidadoras, companheiras dóceis e donas de casas para os seus 

maridos, as mulheres negras eram praticamente uma anomalia. (DAVIS, 

2013, p.10 ) 

Os agricultores consideravam mais lucrativo que os escravizados e escravizadas 

trabalhassem e fossem consumidos como mercadorias até a morte do que estimular sua 

reprodução. Dessa forma, as hierarquias sexuais não eram pronunciadas, o que não significava 

alguma igualdade para as mulheres, que recebiam menos comida e estavam mais vulneráveis 

aos ataques sexuais de seus senhores. (FEDERICI, 2017) 

No entanto, em 1807, quando o parlamento do Reino Unido aboliu comércio de 

escravos, é adotada uma política de “criação de escravos” para controlar os hábitos 

reprodutivos das mulheres escravizadas, que também apresenta especificidades em relação a 

política adotada para as mulheres europeias, como indica Federici (2017, p.224) 

Na Europa, a coação de mulheres à procriação havia levado à imposição da 

pena de morte pelo uso contraceptivos. Nas plantations, onde os escravos 

estavam se transformando numa mercadoria valiosa, a mudança para uma 

política de criação tornou as mulheres mais vulneráveis aos ataques 

sexuais, embora tenha levado a certas “melhorias” nas suas condições de 

trabalho: Foram reduzidas as horas de trabalho, construíram-se casas de 

parto, ofereceram-se parteiras para assistirem o parto, expandiram-se os 

direitos sociais, por exemplo, de viagem e de reunião. 

De nenhuma forma essas mudanças reduziam os danos contra as mulheres pelo trabalho 

escravo. Exceto em Barbados, as taxas de natalidade permaneceram anormalmente baixas, o 

que indica uma resistência dessas mulheres à perpetuação da escravidão, já que logo que a 

mesma foi erradicada as comunidades de escravos libertos começaram a crescer (FEDERICI, 

2017) 
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A escravidão racial é um momento da exploração e dominação da força de trabalho 

empreendida pelo projeto colonial de conquista do continente americano fundamental para 

acumulação de capital. Esse processo demonstra a extensão das medidas de expulsão de terras, 

campanha pela “cristianização” e destruição da autonomia e relações comunais para o Novo 

Mundo, tendo como intuito a expansão do capitalismo europeu. (FEDERICI, 2017) 

Williams (2012) expõe que com a população reduzida na Europa no final do século XV, 

seria inviável a quantidade necessária de trabalhadores livres para uma produção em grande 

escala de cana-de-açúcar, tabaco e algodão no Novo Mundo. Por isso a escravidão foi um 

recurso, e para isso os europeus recorreram primeiro aos aborígenes e depois à população 

africana. Nas palavras do autor “os negros foram roubados na África para trabalhar nas terras 

roubadas aos índios na América.” (WILLIAMS, 2012, P.37). 

Tal empreendimento pautou-se, no início da colonização da América em 1492, pela 

ideia de progresso e civilização, em que o homem branco, heterossexual, cristão e europeu, que 

se crê portador da razão universal, teria a missão humanitária de civilizar os selvagens 

indolentes e sem alma de outros povos das terras conquistadas. 

Para Quijano (2010) origina-se aí um novo padrão de poder mundial que tem como eixo 

fundamental a ideia de raça. Negro e raça, como expressa Mbembe (2014), são figuras centrais, 

ainda que negadas, do discurso euro-americano sobre o ser humano. 

Produto de um maquinário social e técnico indissociável do capitalismo, da 

sua emergência e globalização, este termo foi inventado para significar 

exclusão, embrutecimento e degradação, ou seja, um limite sempre 

conjurado e abominado. Humilhado e profundamente desonrado, o Negro 

é, na ordem da modernidade, o único de todos os humanos cuja carne foi 

transformada em coisa e o espírito em mercadoria – a cripta viva do 

capital. (MBEMBE, 2018, p.19) 

Bispo (2015) elucida que a generalização das diversas autodeterminações dos povos se 

assemelha a técnica usada por adestradores, pois quando se quer adestrar um animal a primeira 

coisa que se altera é seu nome. Ou seja, impondo a esses povos uma  identidade generalizada 

de “negros”, a pretensão dos colonizadores era desumanizá-los. 

Assim, uma suposta distinção biológica baseada em diferenças fenotípicas situava os 

conquistadores numa posição naturalmente superior em relação aos outros, produzindo 

identidades históricas atreladas a um lugar natural na nova estrutura global de controle do 

trabalho. Ou seja, o trabalho, enquanto meio para acumular riquezas, ganha centralidade 
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concomitantemente a invenção da raça (QUIJANO,2010), o que marginaliza o “negro” tanto na 

esfera produtiva quanto na ocupação do território. 

No Brasil, isso é evidente no período de transição do escravismo para o trabalho livre 

em que o negro, que era considerado apto para o trabalho escravo, é classificado como inapto 

para o trabalho formal, sendo necessária a importação de trabalhadores europeus para os postos 

mais qualificados enquanto os negros são direcionados ao subemprego. A imigração estrangeira 

era estimulada para clarear a população brasileira, já que a cor da pele dos europeus 

simbolizava o progresso aspirado pelas elites do país (BALBINO; MENEGAT, 2015). 

O acesso à terra também é negado aos negros nesse período, o que se expressa 

especialmente com a Lei de Terras (1850), como discute Martins (2010). Diante do 

esgotamento do escravismo e inevitabilidade do trabalho “livre”, essa medida é implementada 

duas semanas após cessar o tráfico negreiro, instituindo um novo regime de propriedade em 

que o acesso à terra não depende mais da condição de homem livre como outrora, mas passa a 

se dar mediante sua compra.“O país inventou a fórmula simples da coerção laboral do homem 

livre: se a terra fosse livre, o trabalho tinha que ser escravo; se o trabalho fosse livre, a terra 

tinha que ser escrava.” (MARTINS, 2010, p.7) 

Os aspectos da nossa integração às dinâmicas do capital serão discutidos com mais 

profundidade no item seguinte, ao tratarmos de formação social brasileira. Por agora cabe 

ressaltar a compatibilidade entre a nossa “marcha para a civilização” - com uma república que 

alardeia promessas de igualdade e cidadania (SCHWARCZ, 2012) - e uma distribuição do 

espaço que privilegia grupos raciais de status social posto como superior (OLIVEIRA, 2017). 

Entendendo o espaço como o produto de um conjunto de relações que intervém na 

própria produção (LEFEBVRE, 2006), podemos avaliar que a estruturação das cidades 

brasileiras conta com uma histórica gestão racista do urbano moderno. 

No início do século XX, tendo a Europa como vitrine inspiradora para a primeira 

República no Brasil, são inaugurados no país – imbuídos das heranças coloniais- o movimento 

sanitário e a medicina social, institucionalizada como a especialidade capaz de ordenar a 

formatação do espaço urbano eliminando os espaços insalubres. Nesse contexto, a população 

do Rio de Janeiro, capital da República, era composta em sua maioria por negros ex-

escravizados, extremamente empobrecidos, que habitavam cortiços alocados no centro da 

cidade. As crenças e costumes dessa população, originados de culturas africanas, são 
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considerados uma ameaça à ordem pública e ao objetivo de modernizar o país, o que num 

contexto de cientificismo das políticas públicas somado às precárias condições sanitárias nas 

quais os negros viviam, bastou para serem condenados a marginalidade no espaço urbano. 

(BARROSO, 2008). 

Atualmente, capitalistas urbanos conjuntamente com Estado realizam a gestão racial da 

cidade através de sua mercantilização, especulação imobiliária e obras de renovação e 

revitalização de pontos estratégicos no Rio de janeiro voltados para o turismo e/ou espaços-

vitrines.Oliveira (2017, p.99) aponta: 

No Brasil, devido a ambiguidade da legislação antirracismo que exige que 

o racismo seja intencional e que se limita aos tipos de racismo mais 

ostensivo, muitas empresas que promovem injustiças ambientais 

racialmente caracterizadas em vários países sendo processadas veem o 

Brasil  como um mercado promissor. 

Dessa forma, é caro para o nosso tema o conceito de racismo ambiental17, que diz 

respeito ao racismo na implementação de políticas públicas ou obras do setor privado que 

submetem a um maior risco ambiental grupos historicamente invisibilizados e subalternizados, 

como as pescadoras e pescadores. 

Concordamos assim com a perspectiva de Martins(2010), ao indicar que no estudo da 

modernidade em países latino-americanos, como o Brasil, devemos superar a interpretação de 

fundo positivista que relega ao passado e ao residual aquilo que supostamente não faria parte 

do tempo da modernidade.  

As misérias, como o desemprego e o subemprego, os valores e as 

mentalidades produzidos pelo desenvolvimento dependente são partes 

integrantes da modernidade, embora de um ponto de vista teórico e 

tipológico não façam parte do moderno. (MARTINS, 2010, p.18) 

A modernidade não se reduz então aos signos do moderno, não chega às sociedades da 

América Latina, e no Brasil particularmente, de um modo puro, mas constituída 

simultaneamente por temporalidades que não são suas (MARTINS, 2010), delineando as 

especificidades sociais, econômicas e políticas que trataremos a seguir. 

 

                                                           

17O termo racismo ambiental foi cunhado pelo reverendo e liderança do movimento negro norte-americano, 

Benjamim Chavis a partir da ocasião dos moradores da comunidade negra Warren Country (Carolina do norte) 

descobrirem que um aterro contendo rejeitos tóxicos seria instalado na vizinhança em 1982. Assim, em 1987 a 

comissão de justiça racial da United Church Christ, dirigida por Benjamim chavis, realizou um estudo 

evidenciando que a distribuição espacial de resíduos químicos perigosos acompanhava a distribuição territorial das 

etnias emprobrecidas nos Estados Unidos. (HERCULANO, 2008) 
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1.2 Formação social brasileira, obsessão pela modernização e as especificidades do 

trabalho 

Neste item, temos como objetivo tratar da formação social brasileira, nos debruçando 

sobre a justaposição entre arcaico e moderno (OLIVEIRA, 2003) em seu processo de transição 

para o capitalismo, assim como sobre o padrão da incorporação dos trabalhadores na ordem 

incipiente.  

Para Martins (2010), trata-se do “problema da produção capitalista de relações não 

capitalistas de produção no marco da reprodução capitalista do capital de origem não 

capitalista” (MARTINS, 2010, p.15) 

Os acelerados processos de industrialização e de urbanização no início do século XX 

nos auxiliam na reflexão sobre os esforços para inserção do país na dinâmica capitalista 

mundial e superação do “atraso”. 

Porém, as particularidades do ritmo e formas de disseminação desse modo de produção 

no Brasil e a falta de uma relação dinâmica entre capitalismo e descolonização, indicam a 

constituição de uma modalidade de capitalismo que tem como consequência “a lentidão 

histórica e a postergação da ascensão social dos condenados à servidão da espera, geratriz de 

uma sociedade conformista e despolitizada.” (MARTINS,2010, p.3) 

Entendemos aqui que a opção pela modernização, que exigiu a adequação da mão de 

obra a uma nova lógica de regulação social, e os conflitos provocados pela implementação de 

políticas públicas de desenvolvimento no território, tem rebatimentos na pesca promovendo sua 

crescente mercantilização. 

Para iniciar essa discussão, retomamos o debate sobre a já mencionada Lei de Terras 

(1850). O regime de propriedade instituído pela Lei de Terras (1850), refuncionalizou as 

formas econômicas e sociais como a grande propriedade agrária, ao invés de realizar 

transformações estruturais que rompessem com o modelo agro-exportador de base 

escravocrata.  

Aqui, a propriedade da terra se institucionalizou como propriedade 

territorial capitalista, presidiu o processo de instauração, difusão e 

consolidação do capitalismo entre nós, acasalou terra e capital, concentrou 

a repartição da mais-valia e avolumou a reprodução ampliada do capital. 

Foi o modo de acelerar a entrada do país no mundo moderno, o recurso 

compensatório da pilhagem colonial que nos condenara ao atraso, o modo 
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de acumular mais depressa para mais depressa se modernizar. (MARTINS, 

2010, p.3)  

Delineia-se assim no Brasil uma vinculação do sistema colonial com o capitalismo 

comercial pois toda economia colonial se volta para promover drenagem de riquezas da 

América Latina para a Europa e expandir o capitalismo central.  

Ou seja, a entrada do Brasil na dinâmica capitalista é condenada a uma modalidade de 

coerção do trabalho e concentração econômica, em que as mudanças eram presididas pela 

economia de exportação e latifúndio na qual se baseava. Essa questão é um aspecto importante 

para o sentido do nosso trabalho, na medida em que práticas tradicionais e de relação com a 

natureza, são refuncionalizadas desde as formas de dominação colonial, passando pela 

escravidão e pelos esforços de modernização.  

Dessa forma, a transição do escravismo para o trabalho livre possui também suas 

especificidades e, em função de fundamentar essa reflexão, nos aprofundaremos nas 

contribuições de Martins (2010). Segundo esse autor, a servidão negra - ao contrário do que 

afirmam trabalhos prestigiosos como o do historiador Caio Prado Jr e do sociólogo Florestan 

Fernandes -não é superada por relações capitalistas, uma vez que as relações de trabalho que 

predominavam com a substituição do escravo pelo trabalhador livre não resultam 

imediatamente no assalariamento, mas em outras formas de exploração. 

Desse modo, conformam-se diversas modalidades de relacionamento entre colonos e 

fazendeiros, mantendo-se a exploração do colono, porém de formas obscurecidas.O autor 

reconstitui a diversidade de mediações das relações de produção que configuraram o regime de 

trabalho conhecido como colonato18, sob o qual, até fins dos anos 1950, foi realizada a maior 

parte das tarefas no interior das fazendas de café em São Paulo. Visto que a imposição da 

                                                           

18 Segundo o autor, o colonato se caracteriza pela combinação dos seguintes elementos: “um pagamento baixo em 

dinheiro pelo trato do cafezal, um pagamento proporcional em dinheiro pela quantidade de café colhido e 

produção direta de alimentos, como meios de vida e como excedentes comercializáveis pelo próprio trabalhador, 

portanto, um componente camponês pré-capitalista na relação laboral. Além do que o colono não era um 

trabalhador individual, mas um trabalhador familiar, modo camponês de trabalhar, estranho ao mundo do 

assalariamento e aos requisitos de sua efetivação. É, porém, a produção direta dos meios de vida, com base nesse 

trabalho familiar, que impossibilita definir essas relações como relações propriamente capitalistas de produção. A 

prévia mercantilização de todos os fatores envolvidos nessas relações, mediante a qual o salário não pode ser um 

salário aritmético, isto é, disfarçado, mas deve ser salário em dinheiro para que os meios de vida necessários à 

produção da força de trabalho sejam adquiridos e regulados socialmente pela mediação do mercado, é condição 

para que as relações de produção se determinem como relações capitalistas de produção. Tal condição, porém, não 

se dá neste caso. O salário aritmético é um salário que entra nos cálculos e na cabeça do capitalista, mas que não 

entra no bolso do trabalhador, não produz uma relação social.” (MARTINS, 2010, p.34) 
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desigualdade não se dava mais por meio da chibata, o autor investiga como se legitimou a 

exploração contida no processo de trabalho (MARTINS, 2010). 

 Martins (2010) identifica que as novas relações de produção dependiam de novos 

mecanismos de coerção, de forma que a exploração da força de trabalho fosse legitimada pelo 

trabalhador livre.“Nessas relações não havia lugar para o trabalhador que considerasse a 

liberdade como negação do trabalho, mas apenas pra o trabalhador que considerasse o trabalho 

como uma virtude da liberdade” (MARTINS, 2010, p.34). No entanto, numa sociedade em que 

as relações fundamentais sempre foram entre senhor e escravo, não existiam as circunstâncias 

necessárias para a promoção desse tipo de trabalhador, sendo necessária sua importação, de 

onde o trabalho livre tivesse outro sentido.  

O autor ressalta então as distinções entre o trabalho livre gerado pela crise da escravidão 

negra19 e o trabalho livre do imigrante europeu, parecem hierarquicamente distintos nas suas 

formas de dominação. Porém, na riqueza de sua pesquisa, nos mostra que as formas de 

dominação são distintas e relacionam-se às marcas do colonialismo escravista, para os (as) 

negros (as) subjugando-os (as) ao racismo estrutural de nossa formação. Ao mesmo tempo, a 

ideia de trabalhador livre, destituído de tudo, para imigrantes, apresentava outro tipo de 

contexto de violações – centrada, como nos lembra o autor, “na liberdade de vender a sua força 

de trabalho” (p.33). Em especial, Martins ressalta que  

Por essas razões, a questão abolicionista foi conduzida em termos da 

substituição do trabalhador escravo pelo trabalhador livre, isto é, no caso das 

fazendas paulistas, em termos da substituição ϐísica do negro pelo imigrante. 

Mais do que a emancipação do negro cativo para reintegrá-lo como homem 

livre na economia de exportação, a abolição o descartou e minimizou, 

reintegrando-o residual e marginalmente na nova economia capitalista que 

resultou do ϐim da escravidão. O resultado não foi apenas a transformação do 

trabalho, mas também a substituição do trabalhador, a troca de um trabalhador 

por outro. O capital se emancipou, e não o homem. (MARTINS, 2010, p.33) 

 

Ressaltamos que o desenvolvimento de relações capitalistas no Brasil ocorria de forma 

regional e territorialmente desigual, mas integrado, de modo que o destino de outras regiões 

não estava desarticulado da dinâmica paulista, porém o modelo paulista de transição para o 

trabalho livre não foi representativo dos desdobramentos verificados no restante do país. De 

                                                           

19Ressaltamos aqui as limitações da pesquisa no que tange a escravidão e trabalho indígena, que apresentam suas 

especificidades e são relevantes para compreender a formação social brasileira por perspectivas subalternizadas em 

nossa história. O enfoque maior na escravidão negra se deve à observação de que grande parte da comunidade 

estudada pertence a essa população. 
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certa forma, São Paulo foi exceção, já que apenas ali a imigração se apresentou como a única 

solução para aquilo que os contemporâneos perceberam como “o problema da mão-de-obra”.  

Para Cardoso (2008), devemos considerar que não houve somente um tipo de transição para o 

capitalismo, mas várias transições, em distintos momentos históricos e regiões do país.Ele 

fundamenta essa assertiva demonstrando que  

As diferenças regionais quanto ao ritmo da transição são reflexo de outro 

aspecto relevante da ordem escravista: a existência de diversos regimes de 

escravidão.Sabe-se hoje com muito mais propriedade que eram diferentes 

os padrões de sujeição dos cativos nos canaviais de Pernambuco ou da 

Bahia, nos pampas gaúchos, nas minas de ouro e diamantes das Gerais, nos 

cafezais do Vale do Paraíba, em cidades pequenas do interior de São 

Paulo,numa cidade grande como o Rio de Janeiro ou no interior dos 

engenhos de açúcar. Neste último caso, por exemplo, hierarquias 

ocupacionais distinguiam os escravos segundo a qualificação para o uso 

adequado do maquinário, a capacidade de produção do açúcar com 

determinado padrão de qualidade etc., gerando expectativas de ascensão 

social e de alforria que não existiam nos campos de cana ou de algodão 

(CARDOSO, 2008, p.74) 

Cardoso (2008) indica que a importância da identificação de diversos regimes de 

escravidão é a constatação que a partir do século XVIII o trabalho escravo coexistiu com 

diversos regimes de trabalho não escravo. Ou seja, a transição para o trabalho não escravo foi 

muito lenta tendo 1850 como um marco apenas convencional. 

Ressaltamos, no entanto, a centralidade da instituição da propriedade privada da terra no 

Brasil, a partir da Lei de Terras (1850), como mencionamos antes.  

Ao se libertarem da escravidão, os negros passam a compor uma população dispersa 

pelo território nacional, numa migração constante em busca de meios de vida, e que não 

participava diretamente do setor dinâmico da economia (que então se deslocava para as 

lavouras de café de São Paulo),mas eram parte da dinâmica social mais geral. Assim, poderiam 

ser considerados “cativos de outros mecanismos de sujeição,como o colonato e a parceria,mas 

ainda assim seu status era inequívoco,mesmo que definido na negativa:era um grupo composto 

por não-escravos.” (CARDOSO, 2008, p.77) 

O autor explana então cinco desdobramentos dessa transição lenta, para compreensão da 

configuração social que deu sentido às relações de classes tecidas no início do capitalismo no 

Brasil: em primeiro lugar, a opção paulista pela mão de obra imigrante em detrimento da 

nacional, o que expressa a inércia da estrutura social em crise e o impacto de séculos de 

escravidão no imaginário da elite paulista. Em segundo lugar, a coisificação do escravo de 
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maneira reiterada gerou a deterioração do trabalho que ele, como coisa, executava. O trabalho 

manual é desvalorizado e assume a imagem de indigna de outro que não do negro, que ainda 

que fosse considerado indolente e propenso ao não-trabalho, poderia ser dobrado pela força. 

Em terceiro lugar, a consolidação de um padrão de violência estatal e privada transferida para 

as diversas esferas da relação entre o Estado e o “mundo do trabalho”.  

As formas de resistência como a revolução haitiana (1804) e a Revolta dos Malês na 

Bahia (1835) geraram ameaças a essa ordem hegemônica, criando no imaginário das elites a 

ideia de agressividade dos escravos20, o que mantinha seus senhores em permanente tensão e 

estimulava a ferocidade dos castigos infligidos diante de qualquer manifestação de resistência 

escrava.  

No entanto, a quarta consequência da lenta transição, é que no âmbito das relações 

sociais entre capitalistas e operários, com o início da industrialização, se sobressai o ponto de 

vista de que os trabalhadores brasileiros seriam pacíficos, ordeiros e cordiais, em oposição aos 

imigrantes portadores de ideologias como o anarquismo e comunismo. Segundo o autor, essa 

perspectiva “legitima a repressão e a violência (privada e estatal) quando essas mesmas classes 

se rebelam ou afirmam sua autonomia.” (CARDOSO, 2008, p.84). O último desdobramento 

apontado pelo autor é relativo às expectativas dos trabalhadores acerca do seu padrão de vida” 

fruto de uma divisão social do trabalho incipiente e de uma escassez de recursos generalizada, 

de modo que os integrantes dessas comunidades se mantinham apenas com “mínimos vitais” 

(CARDOSO, 2010, p.86) 

Dessa forma, como trata Robert Schwarz (2000) em texto clássico, as ideias do 

liberalismo europeu – com sua difusão associada ao trabalho livre - é permeada por diversas 

tensões na sociabilidade capitalista constituída no Brasil – uma sociedade escravista 

É claro que a liberdade do trabalho, a igualdade perante a lei e, de modo 

geral, o universalismo eram ideologia na Europa também; mas lá 

correspondiam às aparências, encobrindo o essencial - a exploração do 

trabalho. Entre nós, as mesmas idéias seriam falsas num sentido diverso, 

por assim dizer, original. A Declaração dos Direitos do Homem, por 

exemplo, transcrita em parte na Constituição Brasileira de 1824, não só não 

escondia nada, como tornava mais abjeto o instituto da escravidão. A 

mesma coisa para a professada universalidade dos princípios, que 

transformava em escândalo a prática geral do favor. Que valiam, nestas 

                                                           

20Mesmo em literaturas críticas e importantes sobre a nossa formação social, a dualidade entre o civilizador e o 

bárbaro está presente – de forma naturalizada, como é o caso da narrativa de Prado Jr. (2000) 
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circunstâncias, as grandes abstrações burguesas que usávamos tanto? 

(SCHWARZ,2000, p.12) 

Era inevitável entre nós a presença do raciocínio burguês, uma vez que nossa produção 

dependia do trabalho escravo por um lado e por outro do mercado externo, para onde nossa 

economia era voltada. Mas no plano prático, a incompatibilidade de convicções se fazia sentir 

Sendo uma propriedade, um escravo pode ser vendido, mas não despedido. 

O trabalhador livre, nesse ponto, dá mais liberdade a seu patrão, além de 

imobilizar menos capital. Este aspecto - um entre muitos - indica o limite 

que a escravatura opunha à racionalização produtiva. Comentando o que 

vira numa fazenda, um viajante escreve: "não há especialização do 

trabalho, porque se procura economizar a mão-de-obra". Ao citar a 

passagem, F. H. Cardoso observa que "economia" não se destina aqui, pelo 

contexto, a fazer o trabalho num mínimo de tempo, mas num máximo. É 

preciso espichá-lo, a fim de encher e disciplinar o dia do escravo. O oposto 

exato do que era moderno fazer. Fundada na violência e na disciplina 

militar, a produção escravista dependia da autoridade, mais que da 

eficácia? O estudo racional do processo produtivo, assim como a sua 

modernização continuada, com todo o prestígio que lhes advinha da 

revolução que ocasionavam na Europa, eram sem propósito no Brasil. 

(SCHWARZ, 2000, p.14) 

O liberalismo é filtrado pelas elites nacionais por meio de uma lente singular em que a 

equidade configura-se como a emancipação das classes dominantes sem incorporação das 

massas e o Estado é visto como um meio de internalizar os centros de decisão política e 

institucionalizar o predomínio dessas elites, numa forte confusão entre público e privado 

(BEHRING; BOSCHETTI, 2011). 

A primeira constituição brasileira, de 1824, não apresentou nenhuma originalidade no 

que diz respeito à problemática social. Ainda seriam necessárias muitas décadas para que as 

elites dominantes, sob pressão das massas ou num movimento antecipatório de “reforma pelo 

alto”21 se dispusessem a considerar a questão social como algo que incumbia ao Estado intervir 

– nos limites da ordem burguesa, apenas garantindo o apaziguamento de conflitos gerados pelo 

processo de acumulação.  

A trajetória do desenvolvimento histórico do sistema de cidadania brasileira é marcada 

pela estratificação social que determinou a discriminação do acesso aos direitos de cidadania no 

Brasil, separando quem trabalha de quem não trabalha. Aquilo que o Estado desconsiderava 

                                                           

21As reformas pelo alto são as medidas reformistas, antecipadas pela classe dominante via Estado, que incorpora 

parcialmente as reivindicações das massas populares manipulando-as e controlando-as, mantendo assim a ordem 

vigente. Esse tipo de processo também mostra a potência das forças populares visto que, se faz necessária tal 

medida para contê-las e também, contraditoriamente, produz efeitos progressistas já que desencadeiam conquistas 

para a população. 
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como trabalho ou ocupação estratégica para o pacto de poder naquele momento era ignorado 

pelo sistema de proteção que estava se estruturando no começo do século XX. Assim, o sistema 

de cidadania no Brasil emergiu discriminando os trabalhadores dos pobres; aqueles que 

precisavam ter garantida a sua reprodução social, daqueles que não importavam para o sistema 

produtivo. Com isso, grande parte da população composta por desempregados, subempregados 

e trabalhadores ocasionais foi desconsiderada nos serviços de proteção social e das políticas 

sociais em geral (SANTOS, 1979), assim como os povos indígenas22, quilombolas e os 

chamados povos e comunidades tradicionais, que tem práticas de subsistência distintas do 

sistema produtivo e são incorporados a ele de forma subalterna. 

Para compreender a intensificação da exploração do trabalho no Brasil, sobretudo sobre 

os segmentos citados acima, é necessário levantar além do debate sobre sua formação social, a 

discussão sobre a categoria “desenvolvimento” enquanto crescimento econômico, que seria a 

meta principal a ser alcançada pelos países que compõe o capitalismo periférico. 

O “atraso” dos países da periferia do capitalismo em relação ao processo 

desenvolvimento, desconsiderando as particularidades de sua formação social, é entendido 

como o subdesenvolvimento, condição que deve ser superada através da incorporação pelos 

Estados nacionais das diretrizes prescritas pelos organismos internacionais de controle, como o 

Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) e Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID). Estes organismos impõem políticas públicas que ao passo que 

permitem a reprodução sócio-metabólica do capital (MÉSZÁROS, 2011), também reproduzem 

a colonialidade do poder (QUIJANO, 2010). 

Miriam Limoeiro, em entrevista para Freire e Becher (2013), aponta que assim o 

econômico torna-se um campo privilegiado de análise, tendendo a subordinar todos os planos 

da vida social. Para a autora, a consequência do desenvolvimento torna-se ideologia dominante, 

é a naturalização dos seus qualitativos como “desenvolvimento nacional” e “desenvolvimento 

sustentável”, entre outros que são apreendidos sem uma reflexão crítica sobre as relações 

essenciais à sociedade capitalista. 

Dessa forma, como expõe Bonente e Medeiros (2013), a ideologia do 

desenvolvimentismo é pautada na possibilidade de um “capitalismo melhor” a partir da 

                                                           

22Povos indígenas se diferenciam de povos e comunidades tradicionais, por apresentarem uma característica 

histórica distintiva que é o fato de descenderem de populações que habitavam o atual Estado brasileiro no 

momento do contato com civilizações europeias e da colonização (Coelho de Souza & Kubo no prelo) 
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ampliação das forças produtivas junto a mecanismos de redistribuição do produto, atendendo 

aos propósitos das sociedades nacionais. Em outras palavras, admite-se que a ideia de 

crescimento econômico como condição do desenvolvimento é chave contra as desigualdades 

sociais, ainda que desenvolver-se não diga respeito somente ao “desenvolvimento da 

capacidade produtiva, o avanço da tecnologia, a diversificação das necessidades humanas, mas 

também do desenvolvimento da exploração do trabalho pelo capital e do estranhamento”. 

(BONENTE; MEDEIROS, 2013, p. 20) 

Bresser-Pereira (2012) apresenta que entre os anos 1930 e 1970, aproveitando-se da 

fragilidade dos centros capitalistas nos anos 1930, diversos países da América Latina, incluindo 

o Brasil, formularam uma estratégia nacional de desenvolvimento baseadas na substituição das 

importações e investimento direto do Estado em infraestrutura e em indústrias de base, 

conhecida como “nacional desenvolvimentismo”. Este nome comunicava, além do objetivo 

básico de promover desenvolvimento econômico, a necessidade da nação – empresários, 

burocracia do Estado, classes médias e trabalhadores unidos na competição internacional – de 

definir meios para alcançar esse objetivo no âmbito do sistema capitalista, sendo o Estado o 

principal instrumento para isso. Assim, nos anos 1950, foi desenvolvida por economistas, 

sociólogos, cientistas políticos e filósofos latino-americanos que se reuniram na Comissão 

Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL) e no Instituto Superior de Estudos 

Brasileiros (ISEB), a teoria do subdesenvolvimento e uma visão nacionalista de 

desenvolvimento baseada na crítica ao imperialismo. Essa estratégia, conduzida pelo Estado, 

entendia que os mercados são eficazes na alocação de recursos, desde que estejam aliados à 

constituição de empresas estatais e seu planejamento econômico.  

Nesse contexto, permeado por reivindicações – desde militares nacionalistas ao 

movimento estudantil - em defesa do controle nacional do petróleo restringindo a participação 

das multinacionais, é criada, 1953, sob o mandato de Getúlio Vargas, a PETROBRÁS. 

Atualmente, investimentos da PETROBRAS no Rio e Janeiro como o Complexo Petroquímico 

do Estado do Rio de Janeiro (COMPERJ) e a Refinaria de Duque de Caxias (REDUC) 

impactam profundamente os meios de sobrevivência de pescadoras e pescadores artesanais, 

como será exposto com mais densidade em nossa apresentação sobre a Comunidade do Jequiá. 

Por agora, cabe ressaltar que ainda que a PETROBRÁS seja fruto da mobilização 

nacional dos trabalhadores na década de 50 e a extração do pré-sal, devido à tecnologia 

elaborada pela empresa, signifique uma descoberta nacional considerada estratégica para a 
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soberania do país, uma economia dependente não possui condições estruturais e dinâmicas para 

superar essa circunstância. 

À luz das reflexões de Fernandes (2009), que parte da teoria do desenvolvimento 

desigual e combinado e refuta a ideologia presente nas teses sobre o desenvolvimento, é 

possível compreender a impossibilidade de uma autocorreção gradual do capitalismo periférico 

para que se integre à dinâmica mundial em pé de igualdade com o capitalismo central. O autor 

demonstra que essa “debilidade” é tanto histórica como funcional ao modelo implementado, 

sendo institucionalizada. As transformações que conduzem a incorporação da economia das 

nações hegemônicas em países como o Brasil, não rompem simultaneamente com o controle 

econômico manipulado de fora, que tem raízes no antigo sistema colonial. Assim, reproduz-se a 

forma de apropriação e expropriação típica do capitalismo, mas com um componente 

específico: o padrão dual de expropriação, tanto por setores dominantes nacionais quanto pelas 

economias capitalistas centrais. Essa acumulação tem como base a sobre apropriação e sobre 

exploração do trabalho, territórios e recursos naturais. Ou seja, as relações fundamentais do 

capitalismo se apresentam de forma intensificada. 

Logo, o antagonismo entre desenvolvimento/subdesenvolvimento não deve considerar 

somente as relações externas, mas a oposição entre as classes sociais internas. 

Oliveira (2003), ao tratar dos aspectos internos das estruturas de dominação que 

conformam as estruturas de acumulação próprias de países como o Brasil, demonstra que a 

construção das oposições entre atraso e progresso, e, dessa forma, o uso que o setor moderno da 

economia faz do setor pré-industrial, forma uma unidade contraditória, porém funcional: 

as culturas de subsistência tanto ajudavam a baixar o custo de reprodução 

da força de trabalho nas cidades, o que facilitava a acumulação de capital 

industrial, quanto produziam um excedente não-reinvertível em si mesmo, 

que se escoava para financiar a acumulação urbana. (OLIVEIRA, 2003, 

p.129) 

Se o setor de subsistência já é considerado subalterno e possui um lugar na divisão 

social do trabalho – não há como lê-lo sem pensar seus sujeitos, suas particularidades entre 

homens e mulheres e raças constitutivas dessa convivência entre imposições mercantis na 

relação com a pesca, tradições, práticas com o tempo e a natureza de povos e comunidades 

tradicionais. 

1.3 O Estado e a regulação: a pesca como atividade de povos e comunidades tradicionais x 

a pesca como atividade laborativa 
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A pesca artesanal é uma atividade inserida em uma cadeia produtiva (produção- 

circulação- consumo) da qual também fazem parte a pesca industrial e aquicultura. Na pesca 

artesanal, geralmente os trabalhadores e trabalhadoras possuem os meios de produção: o barco, 

a rede e a técnica de pescar. A atividade é responsável por aproximadamente 45% de toda 

produção anual de pescado no país, segundo informações do Ministério da Pesca e Aquicultura 

(MPA). De acordo com Diegues (1983), mais do que praticar a atividade para viver, o pescador 

é aquele que domina a arte da pesca. 

Podemos dizer que no caso da pesca, o domínio da arte exige um período 

de experiência mais longo que nas outras formas de artesanato. Se 

compararmos o pescador artesanal a um artesão de móveis, constatamos 

algumas diferenças importantes. Este adapta seus instrumentos de trabalho 

a uma matéria-prima relativamente homogênea: a madeira. Já o pescador 

artesanal é obrigado a dominar o manejo de diferentes instrumentos de 

capturas utilizados para diferentes espécies, num meio em contínua 

mudança. [...] O centro desses conhecimentos não se situa no fazer 

enquanto tal, mas sobretudo no conhecer. O saber-fazer diz respeito à 

realização de determinados atos [...] (DIEGUES, 1983, p.198). 

Com o processo da industrialização no Brasil, a pesca passa por uma especialização e é inserida 

na divisão social e técnica do trabalho, configurando quatro categorias no processo de 

produção.  

O artigo 8º da Lei de nº 11.959, de 29 de junho de 2009, classifica os tipos de pesca 

como: 

I – comercial: a) artesanal: quando praticada diretamente por pescador 

profissional, de forma autônoma ou em regime de economia familiar, com 

meios de produção próprios ou mediante contrato de parceria, 

desembarcado, podendo utilizar embarcações de pequeno porte; b) 

industrial: quando praticada por pessoa física ou jurídica e envolver 

pescadores profissionais, empregados ou em regime de parceria por cotas-

partes, utilizando embarcações de pequeno, médio ou grande porte, com 

finalidade comercial; 

II – não comercial: a) científica: quando praticada por pessoa física ou 

jurídica, com a finalidade de pesquisa científica; b) amadora: quando 

praticada por brasileiro ou estrangeiro, com equipamentos ou petrechos 

previstos em legislação específica, por finalidade o lazer ou o desporto; c) 

de subsistência: quando praticada com fins de consumo doméstico ou 

escambo sem fins de lucro e utilizando petrechos previstos em legislação 

específica (BRASIL, 2009). 

Essas divisões são expressões, primeiramente, do processo de nacionalização da pesca, 

e posteriormente de sua tecnificação, processos estes que serão explorados a seguir.  
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Cyrino (2018) resgata a trajetória das políticas públicas voltadas para a pesca, indicando 

que estas são marcadas pelo ideal de modernização, no contexto nacional desenvolvimentista, 

tendo o Estado, representado pela Marinha do Brasil23, como seu principal agente de condução 

para a sociedade da ordem industrial. 

Tratando-se da Marinha do Brasil, é relevante contextualizar essa instituição fazendo 

breve menção à pratica uso de chibatadas por oficiais navais brancos ao punir marinheiros 

negros mesmo após a prática ter sido banida no Brasil após 1888, o que teve como resposta a 

revolta da chibata24 no Rio de Janeiro, liderada por João Candido em 1910. 

 É esta Marinha do Brasil que 10 anos depois foi responsável por direcionar o processo 

de modernização, regularização e controle da atividade pesqueira percorrendo todo litoral 

brasileiro criando colônias de pescadores através da Missão José Bonifácio, como é descrito no 

livro Missão do Cruzador José Bonifácio (1945), narrado pelo Capitão de Mar e Guerra 

Frederico Villar, com prefácio do então presidente Getúlio Vargas. Cyrino (2018) apresenta a 

obra que relata a expedição realizada entre 1919 e 1923, resultando na criação de 800 colônias 

de pesca. 

Segundo a autora, através das colônias, eram disponibilizadas escolas primárias, saúde e 

serviços assistenciais como o acesso a política pesqueira, o que promoveu uma centralização 

das ações voltadas para os pescadores. Essas colônias, além do papel tutelar para a melhoria da 

qualidade de vida dos pescadores, recebiam instruções de valores militares e eram exaltadas 

pelo comandante como “monumentos nacionalistas”. Dessa forma, os pescadores passaram a 

ser considerados como reserva naval pela Marinha brasileira, a fim de reforçarem a defesa 

nacional. Ninguém melhor do que essa categoria para conhecer os “segredos” de rios e mares. 

Os conhecimentos, adquiridos e sistematizados tradicionalmente durante décadas, eram de 

interesse da Marinha. No entanto, para servirem à nação, deveriam adotar técnicas modernas – 

no formato capitalista urbano industrial - de pesca e assumirem valores patriotas. 

Entre 1930 a 1945 foram promulgados diversos dispositivos legais que incentivaram a 

modernização e controle da pesca, subsidiando o fortalecimento da indústria pesqueira e a 

identificação da atividade artesanal como algo obsoleto. 

                                                           

23Marinha do Brasil (MB) é o ramo das Forças Armadas do Brasil responsável por conduzir operações navais. 

Fundada em 1822, é a maior da América Latina. 

24Na história oficial, a Revolta da Chibata é tratada como um episódio isolado. Mas, há já autores que expõem o 

quanto essa revolta foi um movimento mundial de resistência e enfrentamento de claro corte racial e social. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7as_Armadas_do_Brasil
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Entre os autores que se aprofundaram em discutir questões referentes à pesca, podemos 

destacar a tese de Diegues (1979) denominada “Pescadores, camponeses e trabalhadores do 

mar”, em que o autor questiona essa modernização na pesca, retratando como o 

desenvolvimento das forças produtivas implica na destruição da pesca artesanal, principalmente 

pela introdução do maquinismo e técnicas que além de cada vez mais predatórias, facilitando a 

sobrepesca, tornam as tarefas cada vez mais especializadas e ditadas pelo ritmo das máquinas. 

Seja na navegação, seja na captura, essa automação acentua o processo de expropriação por que 

passa o pequeno pescador: expropriação não só de seus instrumentos de trabalho mas de seu 

conhecimento e controle do processo de trabalho. 

Por exemplo, um pescador que não tenha sido incorporado nas relações de trabalho 

capitalistas tem a intenção, na captura, de prover subsistência para si e sua família. Um 

excedente eventual é encaminhado para festas ou cerimônias comunitárias. Já o pescador 

assalariado, muita vezes emprega formas similares de captura, mas cujo objetivo é o lucro 

monetário para o seu empregador. Esses dois pescadores terão uma percepção diferente do 

processo de pesca, que se traduz num conhecimento e comportamento distinto em relação às 

forças da natureza, assim como relações sociais distintas. 

Cyrino (2018) identifica o caráter intervencionista do Estado no modo de vida dos 

pescadores através de trechos retirados do livro de Frederico Villar (1945), que revela a 

intencionalidade de disciplinar a categoria para apropriação de sua força de trabalho, 

orientando-os a novas práticas para que fossem agentes do progresso. 

O pescador brasileiro, como homem, como cidadão, como marinheiro e 

como industrial, só poderá ser útil ao Brasil, enriquecê-lo e defendê-lo, se 

for realmente um Homem, na justa expressão desse termo, isto é, se deixar 

de ser analfabeto, se tiver saúde e capacidade profissional e puder ser 

orientado por um Instituto Oceanográfico devidamente aparelhado para 

demarcar nossos pesqueiros e desvendar os segredos da nossa riqueza 

aquática. [...] Era pois, preciso libertar, sanear, instruir, educar e defender o 

nosso boníssimo caboclo praiano!( VILLAR apud CYRINO, 2018) 

Essas orientações reforçam o discurso do aperfeiçoamento técnico moderno da pesca a 

fim de atender à expansão industrial da atividade e à lógica da produção em grande escala.  

O trecho destacado por Cyrino (2018) demonstra que o saber tradicional dos pescadores 

é preterido em relação à oceanografia, a qual se atribui a credibilidade nos conhecimentos sobre 

a atividade da pesca. Embasada nisto, à Marinha passa a definir quem é o pescador artesanal, 
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condicionando-o à adequação ao moderno, desconsiderando as práticas, memórias e interações 

sociais resultantes desta atividade, que é um ofício entrelaçado a um modo de vida. 

O descontentamento com os costumes dos pescadores é explicito em trechos do livro 

ressaltados pela autora em que Villar constata, de forma estereotipada, que as técnicas 

pesqueiras são arcaicas como as dos índios, suas embarcações precárias, e sua condição de 

saúde péssima, sugerindo que fossem civilizados pelo trabalho no modo mercantil. A atividade 

artesanal, nessa perspectiva, significava um entrave ao progresso. 

Quem são, em todo o Brasil, os pescadores? São homens inteiramente 

alheios às conquistas da civilização e do trabalho. Na proporção talvez de 

90%, os chamados praianos não sabem ler nem escrever; vivem doentes, 

esquálidos, demolidos pelas endemias do litoral, cobertos de úlceras, com 

os intestinos pandos de tricocéfalos, ascaris e anquilostomos, debilitados 

pela malária, pela lepra, pela sífilis, pelo alcoolismo e pelos entorpecentes. 

São inteligentes, intrépidos, boníssimos, porém, em estado de completa 

miséria física, e sem qualquer sombra de instrução primária e profissional. 

Quem jamais os contou? Formam uma grande população de mais de cem 

mil viventes morando – por assim dizer – sobre o oceano, em barcos 

primitivos, empregando os mesmos processos de pesca adotados pelos 

índios! (VILLAR apud CYRINO, p.42) 

É necessário então que o pescador rompa os laços sociais característicos da vida 

comunitária e assuma um novo estilo de vida para se tornar “o trabalhador”, “o cidadão”, para 

atingir esse status é subordinado a atender os preceitos do Estado. 

Chamamos a atenção para o quanto essa transformação não se constitui em algo 

particular a essa categoria de trabalho, mas a uma dinâmica capitalista de formalização e 

institucionalização a partir  deste como o centro organizador partir de sua ética, conforme 

vimos no início do capítulo ao tratar da sacralização e da centralidade do trabalho para a 

modernidade. 

Em cada local pelo qual passava a Missão, os militares repetiam aos pescadores o 

“Código de honra do Pescador Brasileiro” ensinando os benefícios da mudança do modo de 

vida primitivo para os benefícios da modernização – como na exaltação ao motor a diesel- e da 

instrução técnica oceanográfica.  

Os “Patrões de Pesca” de hoje são hábeis navegadores; condutores dos 

novos motores “Diesel”; exímios pescadores, rocegadores de maravilhosas 

riquezas, marujos conhecedores da ciência e do mar e conscientes do seu 

próprio alto valor social, econômico e militar. Dos pesqueiros, que eles 

alcançam em barcos magníficos de eficiência, radiofonam para seus 

armadores e regulam as suas pescarias – que conservam a bordo, 

perfeitamente frescas, em excelentes frigoríficos – de acordo com as 
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conveniências dos mercados. A oceanografia e o ensino técnico 

profissional orientam seus passos e lhes oferecem todas as possibilidades 

de riqueza e prosperidade – para eles e para a nação. (Trecho do código de 

honra do pescador brasileiro, VILLAR apud Cyrino) 

As reflexões de Ortiz (2013) sobre exaltação de uma identidade nacional para 

legitimação dos interesses dominantes como interesses nacionais nos auxiliam nessa reflexão. 

Como aborda o autor, a esfera da cultura é um elemento vital de propaganda política, sendo 

preciso difundir uma versão de brasilidade que vincule os diferentes setores da sociedade em 

torno dos rumos da revolução de 30. Assim, a educação e os meios de comunicação 

transformam-se em instrumentos de construção da nacionalidade formando um espírito 

patriótico. 

Azevedo e Pierri (2014) associam a crescente condição de vulnerabilidade dos 

pecadores artesanais às formas de desenvolvimento do setor pesqueiro ocorrida durante o 

século XX, especialmente a partir da década de 195025. Nesse período, a atividade pesqueira 

em todo o mundo experimentou um acelerado crescimento, com o desenvolvimento da pesca 

industrial e o aumento do poder de pesca das embarcações, levando à sobre - explotação26 de 

diversas espécies e ao reconhecimento da crise dos recursos pesqueiros como uma das facetas 

da crise ambiental.  

Em geral, esse período contou com grandes projetos que foram responsáveis por altas 

movimentações financeiras, pautados, por exemplo, na expansão portuária, exploração de 

minério de ferro, produção de celulose, além da extração de petróleo. Entretanto, as demandas 

sociais não tiveram a mesma atenção investida, fazendo com esse processo ocorresse sem 

qualquer preocupação com as expressões territoriais que causava ou mesmo com preceitos 

ambientais. 

Nesse cenário, os Estados e governos têm um papel fundamental, pois estes atuaram 

proporcionando fortes investimentos e subsídios que impulsionaram tal desenvolvimento. Por 

outro lado, as medidas de ordenamento e gestão dos recursos adotados, resultaram no 

esgotamento dos recursos pesqueiros, na progressiva marginalização da pesca artesanal e, 

                                                           

25Destacamos que esse período é marcado pelo Plano de Metas, implantado pelo governo JK, que foi fortemente 

influenciado pelas ideias da Cepal. Considerando o “atraso” da indústria dos países periféricos em relação à dos 

países do centro do capitalismo, a Cepal defendia a implantação de tarifas e subsídios como forma de compensar a 

diferença de produtividade entre os produtos locais e os importados. 

26Explotar significa extrair proveito econômico de recursos naturais 
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posteriormente, em um acelerado desenvolvimento da aquicultura, gerando novos conflitos em 

torno do uso dos espaços aquáticos. (AZEVEDO; PIERRI, 2014) 

As autoras ressaltam quatro períodos com características distintas na organização 

institucional para a gestão da pesca no país, que destacamos aqui a fim de demonstrar que a 

pesca artesanal nunca foi objeto principal das preocupações do governo. Pelo contrario, vemos 

um estímulo para que a atividade pesqueira se reduza cada vez mais à racionalidade de 

mercado. Logo, o direito à existência de extensos grupos sociais só ganha legitimidade na 

medida em que aderem funcionalmente aos projetos de progresso. (LEFF, 2003) 

Esse é o contexto da pesca no Brasil, onde entre as décadas de 60 e 80 do século XX as 

políticas setoriais se centraram em financiamentos e incentivos fiscais, o que contribuiu à 

sobrecapacidade de pesca e à redução dos estoques. 

Como exemplo da importância fundamental da intervenção estatal para acumulação  

empresarial-capitalista na pesca, Azevedo e Pierri (2014) destacam que entre 1962 e 1989, 

período que inclui o governo militar (1964-1985), o órgão responsável pelas políticas para o 

setor pesqueiro foi  a Superintendência do Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE)27. As 

medidas para a pesca adotadas por esse órgão inscreveram-se dentro da orientação 

governamental do período, de caráter desenvolvimentista, focada especialmente na indústria 

pesqueira, fazendo uso de incentivos fiscais e tributários amparados, entre outros, no Decreto nº 

227 de 1967 (Brasil, 1967), além de medidas de crédito subsidiado para o setor. O órgão 

avaliava que os recursos pesqueiros eram pouco explorados, considerando a extensão litorânea 

da costa brasileira, e neste caso a industrialização do setor seria fundamental. 

Destacamos aqui alguns eixos norteadores da SUDEPE a partir da reformulação de suas 

diretrizes pelo Decreto 73.632 de 1974 que dispõe sobre a estrutura da SUDEPE e indica suas 

competências 

Artigo2º À SUDEPE compete: 

(...) 

II - Realizar pesquisas, objetivando a avaliação, a preservação dos recursos 

o conhecimento da biologia e ecologia dos seres vivos aquáticos, os 

métodos e técnicas de cultivo nas águas territoriais, e modernização de 

técnicas de captura, industrialização e comercialização do pescado; 

                                                           

27A Superintendência de Desenvolvimento da Pesca - SUDEPE, é uma autarquia federal subordinada ao Ministério 

da Agricultura criada através da Lei Delegada 10, de outubro de 1962. 
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 III - Prestar assistência técnica aos empreendimentos de pesca, 

oferecendo-lhes informações pertinentes às modernas técnicas de captura, 

conservação e industrialização do pescado; 

 IV - Promover o treinamento e a formação de mão-de-obra especializada; 

V - Prestar assistência sócio-profissional aos pescadores, estimulando a sua 

integração ao sistema cooperativista;  

Nesse decreto, podemos observar a preocupação com a qualificação da mão de obra 

pesqueira para suprir as necessidades da indústria da pesca, além da promoção de pesquisa no 

setor a fim de explorar novos métodos e técnicas de cultivo nas águas, o que impulsiona o 

desenvolvimento da aquicultura. Quanto à assistência aos pescadores, o decreto estimula as 

cooperativas, a fim de que os mesmos possam gerar rendimentos que supram suas 

necessidades.  

A partir dessas considerações, podemos identificar que em geral os benefícios não 

alcançavam os pescadores artesanais, pois estavam voltados para a tecnificação da pesca e 

industrialização do setor. A crise dos recursos pesqueiros, somada às várias denúncias de 

desvios de fundos públicos e de corrupção, levou à extinção da SUDEPE. 

Em 1988, no período de “reabertura democrática” é importante ressaltar a organização 

dos pescadores enquanto categoria para apresentar propostas referentes ao seu exercício 

profissional na construção da Constituição Federal. Esse movimento ficou conhecido como 

Constituinte da Pesca e posteriormente deu origem ao Movimento Nacional dos Pescadores 

(MONAPE) na cidade de Recife - PE. A grande conquista desse movimento foi a inclusão na 

constituição da referência à livre organização da categoria, o que gerou a criação de 

Associações de Pesca pelo país. A tutela das colônias planejada pelo Estado, vai ainda 

permanecer no imaginário e no controle, sobretudo no que se refere à mediação do acesso dos 

pescadores às políticas voltadas a este setor, mantendo práticas clientelistas, assistencialistas e 

eleitoreiras. (CYRINO,2018) 

  Porém, para Diegues (1995), essa mobilização foi de suma importância para o impulso 

na organização de pescadores e na consciência de que eles representavam uma classe produtiva 

no país. 

Já em 1989, as funções da SUDEPE são atribuídas ao Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Nesse período, que vai até 1998, a 

alocação da política pesqueira no órgão ambiental federal, somada à adoção geral de medidas 

neoliberais que inibiram certos investimentos públicos, conduziu o foco para políticas 
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conservacionistas. Sua principal tarefa era o controle da sobre-explotação dos recursos e o 

controle da pesca predatória, tanto artesanal quanto industrial. (AZEVEDO; PIERRI, 2014) 

Com base em nossa pesquisa anterior para monografia denominada “A maré não tá pra 

peixe: os impactos socioambientais sobre a pesca artesanal em Itaipu.” podemos ter um 

panorama de que os padrões de conservação apresentados pelo IBAMA em áreas de pesca, 

muitas vezes são contrários a autonomia dos pescadores das áreas em que se pretende 

implementá-los, se desdobrando em medidas coercitivas. É comum a atribuição do caráter 

predatório de forma mais incisiva sobre esse grupo, o que reforça sua marginalização sob um 

ideário de criminalização da atividade, como comenta Cyrino (2018, p.108) 

(...) O que então vai sendo forjada é uma política sem compromisso com as 

comunidades tradicionais, com o intuito de promover uma política 

normativa que é marcada pela justificativa de mostrar-se protetora dos 

recursos naturais, mas ausente na valorização da vida e trabalho de 

pescadores, agricultores, ribeirinhos, indígenas e etc. 

Essa discussão vai para além da captura do pescado, pois envolve o modo de vida e 

trabalho de pescadores, pois priorizando a racionalidade econômica, não se atenta para sua 

vivência nessa prática. Ao invés de políticas públicas que potencializem esses saberes, o que 

podemos observar é que as mesmas os desconsideram em suas formulações, afetando 

sucessivas gerações que tem a pesca como oficio e prática de vida. 

No entanto, é importante ressaltar que nesse período, em 1991, é promulgada a lei  nº. 

8.287 que trata do seguro-desemprego para os pescadores nos períodos de defeso28,concedendo 

um salário mínimo mensal durante o período de proibição da pesca de certas espécies em 

períodos específicos, para garantir sua sustentabilidade. Essa política é exponencialmente 

ampliada durante o governo Lula, quando é reformulada e passa a determinar que este 

benefício seja concedido aos pescadores inseridos no Registro Geral da Pesca (RGP) que 

exerçam sua atividade  profissional ininterruptamente, de forma artesanal e individualmente, ou 

                                                           

28“Defeso é uma medida que visa proteger os organismos aquáticos durante as fases mais críticas de seus ciclos de 

vida, como a época de sua reprodução ou ainda de seu maior crescimento. Dessa forma, o período de defeso 

favorece a sustentabilidade do uso dos estoques pesqueiros e evita a pesca quando os peixes estão mais vulneráveis 

à captura, por estarem reunidos em cardumes” (Ministério do Meio Ambiente, 2017). A primeira legislação 

referente a esse período é publicada em 1983, na gestão da SUDEPE através da Portaria nº 50, proibindo 

anualmente a pesca de espécies de camarões e definindo sanções no caso de descumprimento (BRASIL, 2016). A 

proibição da pesca de certas espécies em períodos específicos foi promulgada em 1988 pela lei Lei 7.68953. Nesta, 

atribuía-se ao IBAMA, os períodos de interdição, incluindo a relação das espécies, considerando os períodos de 

desova e reprodução e as especificidades de cada região. Ficam estabelecidas também as punições para quem não 

cumprir as determinações. 
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em regime de economia familiar, conforme determinação da lei 10.779 de 2003. A concessão 

passa a ser regulada pelo Ministério da Previdência Social, com o apoio do MPA. 

Já o Ministério do Desenvolvimento Agrário, passou a estender o Programa Nacional de 

Agricultura Familiar a setores da pesca e aquicultura, com linhas de crédito para empresários e 

trabalhadores. O foco nos pescadores artesanais deu-se através do PRONAF-PESCA. O 

programa destinado aos pescadores artesanais disponibilizava um sistema de crédito que 

poderia ser acessado individual ou coletivamente. Cyrino (2018, p.129) traz seus apontamentos 

sobre essa política 

Trata-se de uma política pública que buscava disponibilizar recursos para o 

financiamento de instrumentos, embarcações, motores, infraestrutura de 

armazenamento e comercialização, desde que os interessados se 

enquadrem nas regras do programa e os trabalhadores justifiquem os 

investimentos desejados através da elaboração de um projeto técnico ou 

proposta de financiamento. Entre as exigências, além de estar quite com o 

Registro Geral de Atividade Pesqueira (RGP) requisitava-se não possuir 

restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito. Entretanto, a 

operacionalização desses subsídios se deu de maneira dificultosa para os 

pescadores devido às exigências burocráticas e o modo ainda tutelar das 

colônias como intermediadoras da política pública, facilitando em muitas 

vezes o caráter assistencialista das ações. Não havia clareza também 

quanto à aquisição e planejamento de créditos, o que gerou, em alguns 

casos, endividamentos de pescadores. Em 2008 a nomenclatura do 

PRONAF-PESCA deixa de existir, e o programa passa a ser incorporado a 

uma nova vertente do PRONAF, denominada PRONAF mais alimentos 

que promovia a modernização da infraestrutura produtiva das unidades 

familiares. Na avaliação de Rainha e Nascimento (2013) isso gerou ainda 

mais invisibilidade do pescador nessa política, considerando que a 

supressão do nome “Pesca” do programa causou maior dificuldade de 

compreensão, tornando o acesso à mesma uma tarefa ainda mais distante e 

burocratizada para os seus beneficiários. 

O terceiro período analisado por Azevedo e Pierri (2014) se inicia em 1998 com a 

criação do Departamento de Pesca e Aquicultura (DPA) no interior do Ministério da 

Agricultura, como tentativa de retirar a tutela ambiental do setor e retomar a política 

desenvolvimentista. 

Abriu-se então um período de fortes conflitos institucionais entre o 

Ministério de Agricultura e o IBAMA, motivados pela divisão de 

competências na gestão e ordenamento dos recursos pesqueiros e pela 

retomada, ainda que incipiente, dos investimentos no setor pesqueiro, que, 

então, além de se dirigir principalmente à pesca industrial, também 

privilegiava a aquicultura empresarial, com ênfase no desenvolvimento da 

carcinicultura. Destaca-se nesse período o que Dias Neto (2003) chamou 

de a “divisão do indivisível”, visto que, em relação à gestão dos recursos 

pesqueiros, cabia ao DPA a gestão dos recursos considerados 

subexplotados, e ao IBAMA a gestão dos recursos considerados sobre-
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explotados. É pertinente salientar, como apontam Vasconcellos et al. 

(2007), que destarte a atuação de um órgão ambiental responsável pela 

gestão dos recursos pesqueiros, em especial dos sobre-explotados, durante 

mais de duas décadas, este não foi capaz de reverter tal situação, e o 

avanço nos planos de gestão dessas espécies foram incipientes. 

(AZEVEDO; PIERRI, 2014 p.65) 

Com a chegada de Lula à presidência pelo partido dos trabalhadores (PT) em 2003, esperava-se 

uma atuação que favorecesse a pesca artesanal. Neste ano, foi criada a SEAP - Secretaria 

Especial de Aquicultura e Pesca em 2003, que em 2009 passa a ser denominado “Ministério da 

Aquicultura e Pesca”. No entanto, os planos e programas apresentados, em linhas gerais, 

consistiram no incentivo da produção pesqueira industrial oceânica, através de políticas de 

crédito, e na importância cada vez maior destinada a aquicultura. 

O crédito é a medida tomada pelo governo ao se reconhecer que a maior parte dos 

estoques pesqueiros das áreas costeiras está sobre-explotada, ao invés de investir nos devidos 

esforços em reverter essa situação – o que seria fundamental para a reprodução da pesca 

artesanal. A medida é tomada, inclusive, contrariando a Avaliação do Potencial Sustentável dos 

Recursos Vivos na Zona Econômica Exclusiva (Programa ReviZEE), que indicou o baixo 

potencial de exploração sustentável desses recursos. 

Sobre o crescente investimento na aquicultura, as autoras apontam:  

(...)quando o MPA venceu os entraves dos órgãos ambientais e trouxe para 

si a atribuição do ordenamento aquícola passou a realizar a demarcação de 

Parques Aquícolas, bem como o desenvolvimento de Planos Locais de 

Desenvolvimento da Maricultura (PLDM) (SEAP, 2005a). Segundo o 

MPA (2010a), 42 parques aquícolas continentais já estão em 

funcionamento, em 6 reservatórios: Itaipu (PR), Castanhão (CE), Ilha 

Solteira (MS, MG e SP), Furnas (MG), Três Marias (MG) e Tucuruí (PA). 

Os estados para os quais estão sendo desenvolvidos os PLDMs são: Santa 

Catarina, Paraná, Maranhão, Pará, Ceará, Espírito Santo, Rio Grande do 

Norte, Sergipe, Bahia, São Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio 

Grande do Sul. A partir de então, a aquicultura passou a ser o subsetor 

principal para o fim do crescimento produtivo, e, portanto, o mais 

privilegiado pela política governamental. Assim, o MPA vem fazendo 

cessões onerosas e não onerosas de áreas aquícolas. Por outro lado, se 

propõe a integração vertical da cadeia produtiva, por meio do 

desenvolvimento e adoção de pacotes tecnológicos (Sabanay, 2011). 

(AZEVEDO; PIERRI, 2014, p.72) 

Esta política implica o início de um processo de privatização dos espaços aquáticos 

continentais e marinhos que conflita, principalmente, com a pesca artesanal, pois dispõe das 

áreas onde ela normalmente acontece. O reconhecimento dessa potencialidade de conflitos 

entre pesca artesanal e aquicultura não figura nos discursos do governo, que ainda apontam que 
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graças a sua ajuda – com cessões não onerosas e capacitação - os pescadores virarão 

aquicultores, e assim resolverão os limites impostos pela crise de recursos e melhorarão 

definitivamente sua renda e suas condições de vida. A aquicultura é então o projeto principal de 

desenvolvimento pesqueiro deste governo, e o futuro programado para o pescador artesanal é 

que deixe de sê-lo (AZEVEDO; PIERRI,2014). 

Tal investida modernizante pode ser observada recentemente, segundo Cyrino (2018), 

pela transferência da regulação da política pesqueira da Secretaria de Pesca e Aquicultura do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para o Ministério da Indústria, Comércio 

Exterior e Serviços, em abril de 2017. 

Dessa forma, é evidente a desqualificação do que não gera riqueza mercantil, sendo 

associado ao atrasado que precisa se desenvolver para atender as demandas do 

mercado,transformando a força de trabalho da categoria de pescadores, primeiramente, em 

reserva naval para a Marinha Brasileira, e, depois,em mão de obra para as formas capitalistas 

de produção pesqueira (pesca industrial e aquicultura). (RAMALHO, 2014) 

A partir dessa leitura, entendemos que a ação voltada à melhoria das condições de vida 

do pescador artesanal que mais se faz sentir desde a institucionalização da pesca pode ser 

considerada o seguro-defeso. 

No entanto, ao analisar essa ferramenta de gestão pesqueira, Azevedo e Pierri (2014) 

apontam que as medidas do governo dirigidas para a pesca artesanal buscam a redução da 

pobreza mediante ações focalizadas, fragmentadas e pontuais, que são incapazes de transformar 

significativamente a realidade das comunidades pesqueiras atendendo sua situação de 

fragilidade estrutural. 

Podemos identificar que o quadro expressa a tendência geral de restrição e redução dos 

direitos que caracteriza as formulações das políticas sociais no cenário neoliberal, num 

contexto em que as forças de resistência também se encontram fragmentadas em função do 

desemprego, precarização e flexibilização das relações de trabalho e direitos (BEHRING; 

BOSCHETTI, 2011) 

Ressaltamos também o Estado – que tem sua formação diretamente associada ao 

surgimento da constitucionalidade burguesa- como a forma institucional do poder político 

territorializado, considerando as correlações de forças que constituem a sociedade a partir da 

qual este se institui. O poder do Estado supõe assimetrias na posse de meios e estratégias, e o 
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território é tanto um meio como uma condição de possibilidade de algumas dessas estratégias 

(CASTRO, 2005). 

Para Harvey (2005), o Estado burguês proporciona meios ao desenvolvimento do 

capitalismo, na medida em que mobiliza instrumentos capazes de fomentar e defender os 

interesses dos atores econômicos, como a política monetária, as estruturas institucionais de 

mercado e de regulação da relação entre as classes. 

Tanto a teoria marxista como a decolonial – que põe em relevo a ideia de raça como 

padrão de poder que controla as tanto instituições como a produção de conhecimento – 

reconhecem o papel central do Estado - racista, classista e patriarcal - na estruturação da 

economia mundial. 

A partir de tal reflexão e análise sobre a nacionalização e modernização da pesca, 

podemos observar na gestão da pesca artesanal e dos territórios em que esta se efetua, um 

reflexo da forma que o trabalho e os recursos naturais adquirem na sociedade capitalista, 

distinta das formas de manejo de populações originárias, não voltadas diretamente para a 

produção de valor – mas que o avanço do capital incorpora – de forma subalterna - nessa 

condição. 

1.4 - Crise estrutural do capital e a questão ambiental 

É imprescindível ao debate ao qual nos propomos apresentar a reflexão sobre a relação 

entre o processo de acumulação capitalista, a crise estrutural do capital que instalou-se na 

economia mundial desde a década de 1970 e a destruição ambiental em curso. Para isso, as 

reflexões de Marx (1985) e Meszáros (2002;2009) são fundamentais. 

Marx caracteriza o trabalho, em seus elementos simples, como 

um processo entre o homem e a natureza, processo este em que o homem, 

por sua própria ação, medeia, regula e controla seu metabolismo com a 

natureza. Ele se confronta com a matéria natural como com uma potência 

natural. A fim de se apropriar da matéria natural de uma forma útil para sua 

própria vida, ele põe em movimento as forças naturais pertencentes a sua 

corporeidade: seus braços e pernas, cabeça e mãos. Agindo sobre a 

natureza externa e modificando-a por meio desse movimento, ele modifica, 

ao mesmo tempo, sua própria natureza. (MARX, 1985, p.326-327) 

Na obra, o autor enfatiza sua universalidade alegando que se trata de uma determinação 

ontológica, identificável em todas as sociedades. 
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É no processo de trabalho a atividade do ser humano, através dos meios de trabalho, 

opera uma transformação do objeto segundo uma finalidade concebida desde o início. Seu 

produto é um valor de uso, “um material natural adaptado às necessidades humanas por meio 

da modificação de sua forma.” (MARX, 1985, p.330) 

No entanto, “toda relação de qualquer indivíduo com a natureza é, sempre e 

imediatamente, a interação de uma dada sociedade com a natureza, já que não existe indivíduo 

sem sociedade” (LESSA, 2005, p. 55). Assim, analisando as determinações do trabalho no 

modo de produção capitalista, Marx (1985) o caracteriza por nessa sociedade específica ser 

transformado em mercadoria e pela produção do valor de uso se justificar somente pela 

capacidade de se transformar em valor de troca.  

Seguindo este pressuposto, a natureza não é apenas tratada como uma fonte necessária 

para produção da riqueza humana, mas como fonte privada de enriquecimento. “Tanto o agente 

produtor, como o produto de sua atividade, encontram-se submetidos à lógica dos valores de 

troca.” (BARROS, 2013, p.23) 

Nesse modo de produção, como indica Meszáros (2002), O relacionamento entre 

produção e consumo é radicalmente redefinido em relação a outras sociedades, de maneira tal 

que a unidade de ambos se torna insuperavelmente problemática, trazendo, com o passar do 

tempo, também a necessidade de alguma espécie de crise. 

As consequências dessa liberação das amarras da autossuficiência 

naturalmente são muito favoráveis, pelo menos no que diz respeito à 

dinâmica da expansão do capital. Sem ela o sistema do capital realmente 

não poderia, de forma alguma, ser descrito como voltado para a expansão e 

movido pela acumulação. (Meszáros, 2002, p. 102).  

Em linhas gerais, as crises do capital não são resultados de qualquer escassez. Pelo 

contrário, na medida em que produção e consumo são desvinculados, o que ocorre é a 

superprodução - o excesso de produtos no mercado- gerarem um aumento na oferta sem que os 

trabalhadores disponham de meios para compra-las - um subconsumo- o que leva a uma queda 

nas taxas de lucro. A abundância de algum produto, que seria motivo de contentamento em 

outra forma de sociedade, é nesta razão de crise.  

Ao desvendar as leis gerais da acumulação capitalista, Marx (1985) já demonstra que as 

crises cíclicas e conjunturais são determinações estruturais mais internas do próprio sistema do 

capital, e constituem portanto requisito indispensável para sua reprodução constante 
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O que Meszáros (2009) indica, em seus estudos sobre a crise da década de 1970, é que o 

sistema capitalista, depois de viver um longo período de expansões e recessões, passa a exibir 

características de uma nova forma de crise29. Sua severidade é marcada pelo fato de não 

estarmos mais frente a uma crise cíclica do capitalismo mais ou menos extensa, como as 

vividas no passado, mas a uma crise estrutural, profunda, do próprio sistema do capital. Como 

tal, esta crise afeta — pela primeira vez em toda a história — o conjunto da humanidade, 

exigindo, para esta sobreviver, algumas mudanças fundamentais na maneira pela qual o 

metabolismo social é controlado. O que define esse processo são as seguintes características 

[...] seu caráter é universal, em lugar de restrito a uma esfera particular [...]. 

Seu alcance é verdadeiramente global [...] em lugar de limitado a um 

conjunto particular de países [...]. Sua escala de tempo é extensa, contínua, 

e, permanente, em lugar de limitada e cíclica, como foram todas as crises 

anteriores do capital; em contrastes com as erupções e os colapsos mais 

espetaculares e dramáticos do passado, seu modo de se desdobrar poderia 

ser chamado de rastejante [...]. (MÉSZÁROS, 2002, p. 796) 

Nesse contexto, duas são as consequências particularmente graves apontadas pelo 

referido autor: a destruição e/ou precarização, sem paralelos em toda a era moderna, da força 

humana que trabalha e a degradação crescente do meio ambiente, na relação metabólica entre 

homem, tecnologia e natureza, conduzida pela lógica do sistema produtor de mercadorias. 

A taxa de utilização decrescente do valor de uso das coisas é uma tendência 

fundamental da evolução do capitalismo nesse contexto. 

O capital não trata valor de uso (o qual corresponde diretamente à necessidade) e 

valor de troca como estando separados, mas de um modo que subordina 

radicalmente o primeiro ao último. O que significa que uma mercadoria pode 

variar de um extremo a outro, isto é, desde ter seu valor de uso realizado, num 

extremo da escala, até jamais ser usada, no outro extremo, sem por isso deixar de 

ter, para o capital, a sua utilidade expansionista e reprodutiva. (MESZÁROS, 

2002, p.17) 

Assim, as necessidades supérfluas estimuladas pela propaganda e o desperdício não são 

um problema para o capital. Pelo contrário, bens duráveis e reutilizáveis são substituídos pela 

lógica da obsolescência programada30, enquanto as necessidades básicas humanas não são 

atendidas. 

                                                           

29O que começou ali de fato foi a queda persistente na taxa média de lucro e desvalorização de capital na economia 

dos Estados Unidos, coordenadora do sistema comercial e financeiro mundial. 

30A obsolescência programada diz respeito a decisão do produtor de propositadamente desenvolver, fabricar, 

distribuir e vender um produto para consumo de forma que se torne obsoleto ou não-funcional  para forçar o 

consumidor a comprar a nova geração do produto. A estratégia é criada nos anos 1920, ser pensado como solução 

para a crise de 1929. (ÚBEDA, 2010) 
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Foster (2011) aponta a obra de Lauderdale como uma das primeiras no âmbito da 

economia política a tratar da produção de escassez pelo capital 

[...]Explicava que a riqueza pública consistia em valores de uso, que, como 

água e ar, sempre existiram em abundância, enquanto riquezas privadas 

eram baseadas em valores de troca, que demandavam escassez. Nessas 

condições – dizia ele contra o sistema – a expansão de riquezas privadas 

andava de mãos dados com a destruição da riqueza pública. Por exemplo, 

se as fontes de água, que anteriormente eram livremente disponíveis, 

fossem monopolizadas e houvesse uma taxa nos poços, a medida de 

riqueza da nação seria aumentada graças ao gasto de riqueza pública. 

(FOSTER, 2011, p.89) 

Assim, uma das principais contradições da produção burguesa é o padrão 

desenvolvimento capitalista caracterizado pelo desperdício e a destruição da riqueza natural da 

sociedade para se expandir distribuindo seus produtos mediante ao valor de troca. 

Tal necessidade de expansão infinita num planeta finito nos coloca diante de uma 

emergência ambiental planetária, pois submete ao perigo da catástrofe em curso diversas 

espécies, incluindo nossa própria. (FOSTER, 2011) 

Foster (2011) expressa que os perigos que o capitalismo fundamentalmente causa ao 

meio-ambiente são geralmente mal-entendidos, dando margem à crença de que é possível a 

criação de um novo “capitalismo natural” ou “capitalismo climático”, subestimando a ameaça à 

humanidade e à Terra nascente das existentes relações de produção, apontando a necessidade 

da crise ecológica planetária ser entendida de um ponto de vista baseado na crítica marxista ao 

capitalismo. 

É diante desse aporte teórico que analisamos aqui o debate levantado por Herculano 

(2012), que diz respeito especificamente ao nosso tema de pesquisa. 

A referida autora traz a contradição entre duas necessidades básicas presentes no 

confronto entre a pesca e a extração de petróleo: alimento, sobrevivência e manutenção das 

relações sociais e culturais dos pescadores x energia que atenda as necessidades modernas de 

transporte, comunicação e iluminação. 

Este confronto entre pesca e petróleo também diz respeito à contradição 

entre territórios locais de pesca e vida e o processo de desterritorialização 

da forma contemporânea de produção globalizada, que contrasta ônus 

locais com benesses contempladas a consumidores globalizados. As 

reflexões sobre as contradições entre pesca artesanal e a extração de 

petróleo se situam entre duas posições extremas, que dizem respeito a, de 

um lado, visões “realísticas” sobre o quadro atual de forças, a conciliação 

factível entre pescadores artesanais e a Petrobrás e, de outro, entre a 
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escolha por questionamentos éticos à estrutura sócio-econômica e a um 

agir mais radical (HERCULANO, 2012, p.2). 

A autora argumenta que a criação da Petrobras é fruto da mobilização nacional dos 

trabalhadores na década de 1950 e a extração do pré-sal, devido à tecnologia elaborada pela 

empresa, significa uma descoberta nacional, considerada estratégica para a soberania do país. 

Assim, questiona quais seriam as possibilidades de conciliação entre interesses opostos que 

refletem diferentes visões de mundo, formas de vida e valor atribuído ao território comum. 

Em nossa análise, fazemos dois apontamentos que dialogam com a autora: o primeiro, é 

de que as especificidades da relação entre capital, Estado e trabalho em uma economia 

colonizada e dependente não permite condições estruturais e dinâmicas para superar essa 

circunstância alcançando uma soberania nacional pela via desenvolvimentista. Segundo, de que 

tais necessidades modernas são inscritas na sociedade de classes em que não é possível 

dissociar a injustiça ambiental da forma como o poder político, material e simbólico sobre os 

recursos, são distribuídos desigualmente, resultando na opressão decorrente da natureza 

inseparável das opressões de classe, raça e gênero (ACSELRAD, 2002).  

Defendemos então outros parâmetros civilizatórios em que os bens comuns sejam 

definidos por seu alto valor de uso, e não pelo seu valor de troca. Entendemos que estes são 

fontes de valor não monetizadas e que deveriam se manter às margens das forças do mercado. 

Perelmuter (2011) afirma que não se tratam de bens coisificados, incidentes físicos, mas de 

bens sobre os quais se constituem relações sociais. Por isso, não se deve abordá-los como uma 

“coisa”, sob o risco de “perder de vista que se trata de uma relação social e que não existe um 

bem comum sem um sujeito social específico” (Perelmuter, 2011, p. 64). Desta maneira, a 

autora aponta que os bens comuns nunca devem ser considerados fora do seu contexto, que é o 

de relação com diferentes comunidades. Neste grupo de bens comuns, podemos citar a água, a 

terra, a biodiversidade, as sementes, os minerais, a atmosfera, etc.
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CAPÍTULO II – Entrada em campo: Comunidade de pescadores do Jequiá 

(Colônia Z-10)  

Entender os determinantes que situam a pesca como atividade subalterna na ordem 

vigente é fundamental para a construção metodológica de ida a campo. 

Já tendo recuperado os macro processos de formação social e histórica a partir de uma 

dinâmica predatória da acumulação, buscamos nesse capítulo captar particularidades e 

delicadezas dessa organização comunitária específica, impactadas pela “modernização”, mas 

que preserva, em alguma medida e como resistência, formas originárias; Identificando como as 

mulheres se situam nesse cenário. 

2.1. Considerações metodológicas da pesquisa empírica 

Na pesquisa para o nosso Trabalho de Conclusão de Curso intitulado “A maré não tá pra 

peixe: os impactos socioambientais sobre a pesca artesanal em Itaipu.”31, tivemos contato com 

pescadores e pescadoras da Colônia z-7 em Itaipu (Niterói – RJ), que nos relataram os impactos 

ambientais sofridos pela exploração petrolífera e pela criação de uma unidade de conservação 

ambiental na região pelo decreto estadual nº 44.417/2013, a RESEX-MAR Itaipu. 

Na análise das condições para a pesca na região oceânica de Niterói, que expressam as 

relações e contradições inerentes a Questão Social, concluímos que mesmo com as 

adversidades expressas pela forte especulação imobiliária, poluição e regulamentações que se 

desdobram em medidas legais coercitivas, era possível para grande parte do grupo de 

pescadores, no recorte temporal entre 2015 e 2016, se manterem organizados e sobrevivendo da 

pesca como atividade principal. 

Desde 2017, estes pescadores são contemplados pelo Plano de Compensação da 

Atividade Pesqueira (PCAP)32, devido aos impactos da instalação do Gasoduto Rota 333. Como 

compensação, a categoria deseja reparo em suas embarcações, motores e petrechos. 

                                                           

31 Defendido no ano de 2016 junto Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense (UFF) 

32A compensação ambiental é uma obrigação legal exigida ao empreendedor para a instalação e operação de um 

empreendimento de significativo impacto ambiental, como nos casos das plataformas de produção de petróleo. 

Conforme o Art. 36 da Lei nº 9.985, a definição de que um empreendimento é considerado de significativo 

impacto ambiental é feita pelo órgão ambiental competente, com base no Estudo de Impacto Ambiental e 

respectivo relatório de impacto ambiental (EIA/RIMA) produzidos. 
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Entendemos que, como forma de superar a heterogeneidade dos interesses econômicos e 

políticos, esse tipo de medida busca criar coalizões, investindo na tentativa de transformar o 

opositor num parceiro. No entanto, ao tornarem-se parceiros, os pescadores são sujeitados aos 

interesses da empresa e ao discurso de especialistas, que tem como fim normatizar os grupos e 

indivíduos em conflito, transformando-os em aliados. 

Os pescadores, caso recusem a homogeneidade e a formação de consensos com as 

empresas e a condição de parceiros, marcam uma posição de dissidência e autonomia, 

acirrando as disputas e evidenciando o caráter eminentemente conflitivo existente entre os seus 

interesses e os interesses dos empreendedores.(ROUGEMONT, 2015). 

Dessa forma, fomos instigadas a ampliar este estudo nos debruçando sobre as condições 

da pesca e sua organização em outro contexto geográfico, o entorno da Baía de Guanabara, a 

fim de compreender suas especificidades e aspectos referentes ao gerenciamento costeiro e 

conflitos. 

O entorno da Baía de Guanabara, na região metropolitana do Rio de Janeiro (RJ), nos 

chama atenção por ser um dos cenários emblemáticos para análise da temática do 

desenvolvimento, devido aos conflitos entre projetos societários distintos expressos pela pesca 

artesanal e o capitalismo em sua forma extrativista representado pela indústria de petróleo e 

gás, com destaque para a PETROBRAS.  

Apesar da importância tanto cultural quanto econômica da pesca artesanal, em relação 

ao abastecimento do mercado de alimentos via economia familiar, a mesma vem perdendo 

espaço para outras atividades urbanas no contexto da Baía de Guanabara. 

Elegemos a Comunidade dos pescadores do Jequiá por ser a primeira área reconhecida 

legalmente como uma comunidade pesqueira no Brasil, em 1920, sob o controle da Marinha do 

Brasil. Esse dado nos instigou a compreender como a população de pescadores se mantém 

resistindo há quase cem anos no local, a despeito das investidas contra a atividade pesqueira e, 

sobretudo, diante dos efeitos da urbanização e degradação da Baía de Guanabara.  

Na primeira aproximação para reconhecer o local, foram realizadas conversas informais 

com a finalidade de identificar questões relevantes a serem investigadas e nortear o 

                                                                                                                                                                                        

33A rota 3 compreende um conjunto de dutos, gasodutos e a Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN) do 

Comperj, que será responsável pelo processamento de 21 milhões de Nm3/dia (nano metros cúbicos) de gás 

natural oriundos do pré-sal da Bacia de Santos. 
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desenvolvimento da pesquisa. Dessa forma, outras questões distintas das que buscávamos 

compreender - e sobre as quais nos aprofundaremos no item seguinte que trata da 

contextualização do lugar e seus conflitos- foram levantadas pelos moradores: a transformação 

do manguezal do Jequiá que atravessa a comunidade em uma Área de Proteção Ambiental e 

Recuperação Urbana (APARU) em 1993, o que em medidas práticas impediu o acesso dos 

moradores a área,e a retirada da Marinha do controle da área em 1994, o que impulsionou sua 

urbanização. 

Foi possível perceber também que não é mais viável para comunidade sobreviver da 

pesca como outrora, ou mesmo exercê-la naquele território, o que não inviabilizou nossa 

pesquisa no que tange a resistência pesqueira, mas redireciono-a a compreender os elementos 

dessa sociabilidade em reconfiguração, ressignificando tempo, espaço e sua organização social.  

Assim, buscamos pôr em relevo as memórias sobre a atividade pesqueira no local, 

enunciada pelas mulheres, e as transformações nas práticas ali exercidas diante do cenário 

atual, compreendendo quais os horizontes de sentidos prevalecem e como se materializam no 

cotidiano. 

Entendendo o território como permeado por disputas, não só o capital - e o Estado 

articulado aos seus processos - transformam o lugar, mas também o fazem as lutas cotidianas. 

Por sua vez, o cotidiano se constitue como espaços predominantemente femininos, o que volta 

nosso enfoque para as práticas desse grupo social, intentando dar visibilidade a perspectivas 

imprescindíveis, porém frequentemente ocultadas. 

Pretendemos recuperar estas narrativas na pesquisa através de entrevistas semi-abertas 

com as mulheres da comunidade e do álbum “memórias” criado pela presidenta da associação 

de moradores na página da colônia no “Facebook”. Nossa pretensão inicial era conseguir 

entrevistar 10 (dez) mulheres que se reconhecem de alguma forma na pesca, tendo exercido 

elas próprias a atividade ou enquanto membras de famílias pesqueiras. Porém, premida pelo 

prazo de fechamento desse trabalho, conseguimos realizar as entrevistas com apenas 6 (seis) 

desse universo inicial.  

Os procedimentos éticos de desidentificação das mulheres, bem como de esclarecimento 

sobre objeto, os objetivos e usos do trabalho foram realizados, bem como foram assinados os 

termos de livre consentimento e as mulheres foram identificadas apenas pelas letras aleatórias 

(C., G., I., J., M. e S). O foco das entrevistas pressupôs a pesquisa de caráter qualitativo e o 
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investimento em material empírico para que possamos analisar as mudanças referentes a 

organização social e a atividade pesqueira, e quais foram as direções tomadas. 

Realizamos três perguntas centrais: 1) Quais são as transformações que ocorreram na 

comunidade nos últimos 30 anos? E as memórias de 30 anos atrás? 2) Quais são as 

especificidades das mulheres na pesca na comunidade? 3) Quais foram as direções tomadas 

pelas famílias pesqueiras, principalmente pelas mulheres, diante da quase inviabilização da 

pesca da comunidade? 

Assim, as entrevistadas puderam responder de forma mais espontânea, nos 

possibilitando explorar outras questões que surgiram no decorrer das falas, abrindo também 

novos campos e temas para a pesquisa. 

A escolha das participantes para obtenção desses relatos foi realizada via metodologia 

“bola de neve” (BALDIN; MUNHOZ, 2011.) em que as participantes iniciais indicam novas 

participantes, que por sua vez indicam outras participantes e assim sucessivamente, até que seja 

alcançado o objetivo proposto. 

Um desafio da pesquisa consistiu em que as mulheres se sentissem aptas a responder as 

perguntas sem a crença de que um homem poderia informar melhor o que era questionado, 

ainda que fosse explicado que a pesquisa tinha o intuito de compreender a perspectiva 

feminina. Portanto, nesse percurso não nos negamos a ouvir também alguns homens 

pescadores, porém não constam aqui suas impressões, apesar de significativas para 

compreendermos a pesca na comunidade num contexto geral. 

Foram realizadas 6 visitas à comunidade, nos dias 10/09/2018, 17/10/2018, 13/11/2018, 

18/12/2018, 07/01/2019 e 15/02/219. Cada visita durou em torno de três horas, perfazendo 18 

horas de pesquisa. 

Buscamos inserir na pesquisa mulheres que se reconhecem de alguma forma na pesca, 

tendo exercido elas próprias a atividade ou enquanto membras de famílias pesqueiras. 

Suas falas foram registradas por meio da escrita de forma que elucidassem na pesquisa 

os fatos descritos. Não foram realizadas gravações na medida que entendemos que no contexto 

seriam invasivas, já que num primeiro momento as participantes ficaram receosas com os 

objetivos das perguntas. 
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Evitamos uma abordagem idílica do tema. Apesar de todas as entrevistadas 

manifestarem gosto pela pesca, relatam que o que as impulsionou desde crianças para a 

atividade foi a situação de extrema pobreza de suas famílias. 

 Demostramos ainda que a resistência que perpassa a existência dessas mulheres deriva 

das transformações ocasionadas pela reestruturação produtiva para atender ao setor de petróleo 

e gás em busca do “desenvolvimento”, possível somente mediante a exploração do trabalho e 

recursos naturais, num processo tanto acelerado quanto complexo de precarização da atividade 

pesqueira, que resulta no surgimento de desigualdades sociais, as impulsiona para a 

informalidade, dependência de políticas públicas e disputas territoriais em que estão em 

posição de desvantagem em relação ao poder público e empresas. 

2.2. Contextualizando o local e seus conflitos 

Ao tratarmos do entorno da Baía de Guanabara, é importante realizar um breve resgate 

histórico desse corpo hídrico. 

Segundo Borges (2004), a região da Baía de Guanabara ocupa uma área de 4.198 km2 e 

foi habitada pelos indígenas durante mais de 8.000 anos, antes do início da colonização do 

Brasil. Em 1500, viviam na Guanabara os tupinambás ou tamoios, da nação Tupi-Guarani, em 

cerca de 30 a 40 aldeias localizadas nas áreas mais elevadas da orla da baía e nas margens dos 

rios. Estes viviam de coleta de frutas, pimentas e ervas, caçando, pescando, plantando milho, 

mandioca, cará, batata-doce, abóbora e outros alimentos.  

A Baía de Guanabara torna-se o centro político e cultural do país desde a vinda de Dom 

João VI para o Brasil, em 1808. A partir dessa data a Baía passa a ser vítima de constantes 

processos de degradação ambiental derivados dos sucessivos projetos de desenvolvimento do 

país. 

Assim, apontamos um panorama do corpo hídrico em função da urbanização e 

desenvolvimento industrial, como resumido na Tabela 1. 

Tabela 1- Principais fontes de poluição na Baía de Guanabara. Fonte: Oliveira, 2009. 

Principais fontes de poluição Características 

Indústrias (cerca de 6000) 80% da poluição é proveniente de apenas 52 

indústrias  

Refinaria de Duque de Caxias (REDUC) 1,4 t dia-¹, representando 20% do total 

lançado, além de despejos contendo fenóis, 
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metais pesados e micropoluentes orgânicos 

Terminais marítimos de petróleo 1t dia-1 óleo 

Pontos Comerciais (2) e outras fontes 2,3 t dia-1 de óleo 

Postos avançados de combustível (2000), 

estaleiros (32) 

2,3 t dia-1de óleo que representam 33% do 

total lançado na Baía 

Lançamento de esgotos domésticos (7,3 

milhões de habitantes) 

20m3 S-1 de esgoto doméstico; apenas 2,7m³ s-

1 recebem tratamento 

Vazamento de lixo Vazamento de 800m³ dia-1 de chorume 

Ocupação de terra pública que margeia os rios 

e encostas 

Lançamento de lixo e esgoto doméstico sem 

qualquer controle 

Cargas poluidoras despejadas diariamente na 

Baía 

Orgânica (DBO): 400t 

Orgânica industrial: 64t 

Metais pesados: 0,3t 

Lixo doméstico: 6t 

Carga de óleo: 7t 

 

Esses dados nos auxiliam a desobscurecer o discurso dominante o qual invisibiliza as relações 

econômicas, sociais e políticas na região, como aponta Amador (1997): 

O discurso oficial, difundido pela mídia, reconhece o estado de degradação 

terminal da Baía de Guanabara, mas em vez de relacionar a culpa à história 

da colonização e ao modelo econômico-social, urbano-industrial, de quem 

o Estado é porta voz, prefere, evasivamente, atribuí-la ao “crescimento 

exagerado da população”, ao “crescimento urbano desordenado”, às 

“favelas que despejam esgoto in natura na baía”, a “inexistência de 

investimentos em obras”, aos “moradores que poluem os rios” e às 

“enchentes que carregam e distribuem os vetores de doenças”, entre outras 

fantásticas deturpações da verdade histórica. Perversamente ainda associam 

degradação ambiental com a pobreza, como se esta fosse a culpada pela 

destruição da natureza (AMADOR, 1997, p.5) 

Segundo dados do IBAMA (2012), as pescadoras e pescadores artesanais em atividade 

na Baía de Guanabara estão associados a 5 colônias reconhecidas institucionalmente pela 

Federação dos Pescadores do Estado do Rio de Janeiro (FEPERJ): Z-8 (Niterói e São Gonçalo), 

Z-9 (Magé), Z-10 (Ilha do Governador), Z-11 (Ramos), Z-12 (Caju). 

 Desde os anos 1970, essas populações se viram obrigadas a conviver com uma intensa 

atividade petroquímica realizada tanto no espelho d’água da Baía quanto em seu entorno.  
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A Comunidade de pescadores do Jequiá, representada pela Colônia Z-10, está localizada 

no bairro Zumbi, na Ilha do Governador, situada à Zona Norte da Cidade do Rio de Janeiro 

(RJ), na foz do Rio Jequiá, que corta o sul da Ilha do Governador, localizada na Baía de 

Guanabara. 

Oficialmente o local é reconhecido pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) como Colônia Almirante Gomes Pereira, nome de seu fundador e ministro da 

marinha do governo de Delfim Moreira (1918-1919).  

Originalmente, a Colônia foi enumerada como Colônia Z-1, por ser a primeira área 

reconhecida legalmente como uma comunidade pesqueira no Brasil. É conhecida popularmente 

como Comunidade dos pescadores do Jequiá devido ao manguezal na área que possui o mesmo 

nome, ou Colônia Z-10, como é enumerada atualmente sua entidade representativa. 

A criação institucional da colônia data o dia 17 de novembro de 1920 em área 

administrada pela Estação Rádio da Marinha do Rio de Janeiro (ERMRJ), para legalizar um 

núcleo de moradia e pesca artesanal já existente no local. 

 Ferreira (2013) associa a regulamentação do espaço pela ERMJ ao interesse no controle 

da mão-de-obra livre posterior à abolição da escravidão em 1888. Com o objetivo de controlar 

essas “pessoas livres”, as comunidades de pescadores são incorporadas em todo país pela 

Marinha no período entre 1919 e 1923, através da Missão do Cruzador José Bonifácio. Como já 

mencionamos, a Missão foi uma oportunidade de catalogar recursos, identificar as 

possibilidades de exploração, nacionalizar, institucionalizar e organizar a pesca, criando 

Colônias de Pesca artesanal por toda a costa, em áreas que já existiam comunidades pesqueiras. 

Ainda hoje, a Colônia carrega em seu brasão o lema adotado pela Marinha para a 

fundação desses espaços: pátria e dever. 

 
Figura 1: Entrada da colônia Z-10 (Jan. 2019; foto da autora) 
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Em 1937 a Marinha regulamentou o espaço, estabelecendo as condições para 

permanência dos moradores na área da Estação-Rádio, instituindo a ocupação a título 

precário34. Assim, não haveria a possibilidade de reclamar usucapião pelo tempo de ocupação 

da área, e muito menos de comercialização dos terrenos, podendo a qualquer momento ser 

caçada a concessão a pedido do Ministro da Marinha, caso o ocupante não mantivesse boa 

conduta.  

Na Ordem interna da estação rádio n° 024 de 1972, outras medidas são previstas para 

controlar o crescimento da área, a circulação dos moradores, o comércio e atividades políticas. 

Assim descreve Ferreira (2014, p.11), com base em documentação viabilizada por Zé Luiz do 

Jequiá, um filho de pescador, estudioso, que integrava a ONG Associação de Amigos do 

Jequiá. 

Na ORDEM INTERNA DA ESTAÇÃO RÁDIO N° 024 de 1972 a letra c 

do item 2, denominado Histórico, detalha o TERMO 90, bem como um 

item 1- Controle da Área, que aborda que o controle de toda a área ocupada 

pela Z-1 é de competência da Estação Rádio da Marinha e devido a esse 

controle foi necessário criar a Prefeitura Militar da Colônia Z-1, chefiada 

                                                           

34 Título precário é um modo de conceder, usar ou gozar alguma propriedade por mero favor ou permissão, sem 

constituir um direito. 
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por um militar subalterno efetivo da ERMRJ. Constam ainda neste 

documento as medidas de controle, dentre elas a proibição de 

comercialização dos imóveis, sendo admitida apenas sua transferência para 

outro morador da colônia; o recenseamento a partir de 1971, mecanismo 

utilizado para obter o cadastro dos moradores e controlar as famílias que 11 

habitavam cada terreno, não sendo admitido novos moradores, ainda que 

parentes dos atuais moradores e pescadores; a proibição de construção de 

novos imóveis, exceto os de alvenaria em substituição àqueles já existentes 

em madeira e ocupando exatamente suas dimensões; qualquer obra ou 

construção, bem como entrada de material só poderia ocorrer se 

devidamente solicitada por requerimento do interessado ao Comandante da 

ERMRJ encaminhado através da Prefeitura Militar da Colônia de 

Pescadores Z-1 (atual Z-10). Até aqui estamos em contato com um controle 

que visa limitar o crescimento da colônia, mas esse controle não se 

limitava apenas a isso, havia também o controle da circulação que 

restringia a entrada a veículos particulares dos moradores devidamente 

cadastrados portando seu cartão de trânsito obtido via Prefeitura Militar; 

proibição de entrada de veículos de praça transportando passageiros; 

permissão de entrada para veículos pesados de transporte (caminhões) 

desde que controlados pela guarda do Portão do Jequiá. Outro tipo de 

controle era aquele que regulava o comércio e as atividades noturnas, 

proibindo casas de diversão que explorassem venda de bebidas alcóolicas, 

jogos e prostituição, abrangendo bares, hotéis. Também não era admitida a 

exploração do comércio por não residentes e aqueles existentes, de 

propriedade dos moradores deveriam estar em situação legal. Havia ainda o 

controle quanto às atividades políticas, pois não era permitido o 

estabelecimento de entidades com essa finalidade. 

Assim a Marinha exercia seu controle, com parte da corporação gerindo as questões 

comunitárias até 1993. 

É neste ano que, devido às pressões da comunidade, a gestão da área antes militar é 

transferida para a prefeitura do Rio de Janeiro, ainda que a EMRJ permaneça no local. Com 

isso, além de alguns serviços urbanos, a área passa a contar com uma Associação de 

Moradores, uma expressão de movimentos sociais na região. 

Sobre a transferência da administração, destacamos a fala de duas moradoras: G., de 63 

anos, que não se reconhece como pescadora mas mora na comunidade há 50 anos e há 8 anos é 

presidenta da associação de moradores e S., pescadora de 52 anos que nasceu e sempre morou 

na comunidade, e hoje trabalha fazendo enfeites para festas infantis. As duas falas, 

respectivamente, sintetizam a opinião das outras pessoas da comunidade com as quais tivemos 

a oportunidade de conversar. 

Aqui antes só moravam os pescadores e militares. O terreno era da 

Marinha, reclamaram, aí deram pra prefeitura. Aí a comunidade cresceu 

porque a Marinha parou de administrar. Antes não podia entrar com 

material de construção nem com móveis. As pessoas entravam com isso 
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pelo manguezal. Era mais rígido, tudo tinha que pedir permissão, mas era 

melhor. (G.) 

Eu gosto da marinha, você vê que aqui não tem violência porque eles estão 

lá. Quando eles controlavam era melhor, hoje esse lugar tá crescendo, as 

casas ficando caras, os vizinhos não se conhecem mais como antes. Antes 

você conhecia a vizinhança toda, hoje você nem sabe quem é. (S.) 

Podemos identificar que o apoio à Marinha, que também aparece em outras falas, diz 

respeito ao descontentamento com crescimento desordenado da comunidade devido à facilidade 

de acesso à área na década de 1990. 

Esse dado é apontado pelo Censo de 2010, quando o local passa a ser considerada uma 

área de ocupação subnormal, levando-se em consideração tanto o seu processo de ocupação 

quanto a falta de título de propriedade do terreno, a densidade populacional e seu acelerado 

crescimento. (FERREIRA, 2013) 

Isso porque a retirada da Marinha e suas normas que controlavam o crescimento da 

comunidade é acompanhada pelo aterramento mal planejado de parte significativa do 

manguezal, estreitando sua margem que passa a dar lugar a casas e ao comércio. G., ao me 

mostrar fotos dos tempos anteriores, comenta “Tá vendo, a gente vivia no paraíso.” 

Apesar do Brasil contar com uma das maiores extensões de manguezais do mundo, esse 

ecossistema foi por muito tempo menosprezado pelo imaginário de que seriam áreas fétidas,  

intimamente associadas a proliferação de mosquitos, adquirindo um sentido de desordem e 

sujeira. Dessa forma, acreditava-se que o progresso do litoral marinho fosse sinônimo de 

aterros saneados e portos confinados por concreto, diminuindo a extensão dos manguezais. 

O arraigamento cultural destes conceitos na população brasileira tornou-se fator determinante 

para o modelo de crescimento de algumas cidades como o Rio de Janeiro, que se expandiu à 

custa de aterros em áreas alagadas. É comum observar no município o crescimento desenfreado 

de moradias em áreas de manguezal em função de aterros (BOAVENTURA, 2007). 

Para as mulheres entrevistadas, desta forma desencadeou-se um esvaziamento das 

relações de vizinhança e do sentido do lugar como uma comunidade pesqueira, como manifesta 

também a fala de M., 56 anos, atualmente desempregada.  

Antes aqui só tinha casa de pescador, tinham 4 carros na comunidade 

inteira, todo mundo se conhecia. A gente ainda conhece algumas pessoas, 

mas a maioria é só aquele “bom dia” por educação. Depois que a marinha 

saiu pôde aumentar as casas pra cima e entrou o comércio, ai mudou tudo 

[...] Antes tinha que sair daqui até pra comprar um pão, mas era melhor. 

 

Na nossa leitura, a retirada da rigidez militar é positiva no sentido de outras forças 

locais terem conquistado autonomia para se organizarem. Com isso, por exemplo, a Colônia 
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passa a ter eleições de 4 em 4 anos para presidente. O cargo que antes era ocupado por 

militares, assim como outras funções da colônia, passa a ser ocupada por pescadores filiados. 

Entendemos que o crescimento desordenado que sofre críticas por parte das moradoras 

mais antigas não tem relação causal com a ausência da dominação militar, mas com 

comunidade permanecer como área de dominação do Estado, cujos interesses coincidem com 

os das empresas, seja no ramo imobiliário, energético (petróleo, gás e seus derivados), 

comercial, da navegação, etc., tanto na Baía de Guanabara (devido à posição estratégica que a 

Ilha ocupa) quanto na Colônia de Pescadores. 

É sob a administração da prefeitura, em 1993, que transcorre um evento significativo 

para nossa análise da relação entre Estado e pescadoras envolvendo o manguezal do Jequiá: A 

transformação deste em uma Área de Proteção Ambiental e Recuperação Urbana (APARU) 

pelo Decreto municipal Nº 12.250/93 - o que em medidas práticas embasou a supressão do 

acesso dos pescadores ao manguezal.Atualmente, os agentes de sua gestão são: A Marinha, o 

Centro de Educação Ambiental35 (CEA), a Associação dos Amigos do Manguezal do Jequiá, a 

Associação dos Pescadores da Colônia Z-10 e a Associação de Moradores. 

As Áreas de Proteção Ambiental e Recuperação Urbana (APARU)São área de domínio 

público ou privado que apresenta como características áreas em geral extensas, com um certo 

grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais 

especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas. Sua 

caracterização pelo poder público alega que tem como objetivos básicos proteger a diversidade 

biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos 

naturais. Depende assim de ações do poder público para a regulação do uso e ocupação do solo 

e restauração de suas condições ecológicas e urbanas. Esta categoria é exclusiva do Município 

do Rio de Janeiro, criada pela Lei Complementar 16/92 (Plano Diretor da Cidade.) 

Estas configuram uma das modalidades de Unidades de Conservação (UC) ambiental, 

atualmente reguladas pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC - Lei 

 9.985/2000). As UCs são divididas em duas categorias de acordo com seu objetivo de manejo: 

Proteção Integral (não permite a presença de moradores) e Uso sustentável (admite a presença 

de moradores, a ser regulada pelo órgão gestor da unidade).  

                                                           

35 Segundo Ferreira (2013), o Centro de Educação Ambiental (CEA) é criado em 1999 pela prefeitura e provoca o 

descontentamento dos moradores devido a desconsideração do trabalho ambiental já realizado pela Associação dos 

Amigos do Manguezal do Jequiá e pelo Grupo Mundo da Lama. 
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As APARUS são um tipo de UC de uso sustentável, modalidade influenciada pela 

corrente conservacionista, que questiona o desenvolvimento a qualquer custo defendendo um 

uso racional de recursos naturais que garanta a qualidade de vida no presente sem comprometer 

as gerações futuras. Essa corrente, apesar de questionar a dicotomia ser humano/natureza, 

entendendo o ser humano como figura atuante no processo de manejo do meio ambiente, ganha 

destaque nos anos 70 nos países de capitalismo central sendo incorporada às discussões sobre 

os rumos do desenvolvimento, tornando-se o alicerce para o conceito de desenvolvimento 

sustentável. 

Portanto, na nossa leitura, não é coincidência o interesse da prefeitura na criação da 

maior APARU da cidade no ano posterior à ECO 92, em que diversos países afirmam seu 

compromisso com o desenvolvimento sustentável, com discurso da falsa conciliação entre 

progresso e proteção dos recursos naturais. 

Destacamos a fala de S. que expressa o caráter autoritário desse processo, ignorando a 

participação dos pescadores, seu conhecimento e a relação direta que os mesmos 

desenvolvem com o meio ambiente 

O pessoal do meio ambiente não deixa a gente cuidar do manguezal e 

agora ele tá morrendo, porque eles também não fazem nada e fica 

abandonado. A gente quer plantar e recuperar ele, mas se mexer é preso. 

[...] Antes a gente pegava tanto caranguejo lá, hoje o pessoal até pega 

caranguejo ainda, mas escondido, porque eles não deixam tirar nem um 

galho morto de lá. É muito triste porque a gente não pode fazer nada, só 

olhar e lamentar.[...] O Z. [vizinho de S.] virou até alcóolatra de tanta 

tristeza por isso 

O exercício de um direito habitual é assim suprimido pela lógica da propriedade 

privada. 

O Valor ambiental do manguezal está associado à sua rica diversidade biológica, sendo 

um berçário favorável para o desenvolvimento de diversas espécies de animais e plantas. As 

tensões que atravessam a transformação deste espaço comunal em espaço público, com os 

diversos agentes mencionados envolvidos na sua gestão, é um elemento emblemático para 

nossa análise e perpassa o debate sobre bens comuns e o acesso das mulheres a estes. 

O tema é relevante na medida em que traz novos enfoques para problemática da 

concentração fundiária, forte continuidade com o passado colonial predominante até os dias 

atuais. A partir dos anos 80, marcado pela emergência de diversas reivindicações, a questão 
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fundiária no Brasil incorpora dimensões socioculturais no que se refere à demarcação e 

homologação de terras indígenas e quilombolas. Como indicado por Little (2002, p. 252)  

a questão fundiária no Brasil vai além do tema de redistribuição de 

terras e se toma uma problemática centrada nos processos de ocupação 

e afirmação territorial, os quais remetem, dentro do marco legal do 

Estado, às políticas de ordenamento e reconhecimento territorial. 

Assim, é fomentada a discussão que diferencia terra e território, em que terra diz 

respeito ao aspecto físico-espacial, parcela do território “associada à categoria de meio (e lugar) 

de produção” (SAUER; ALMEIDA, 2011, p. 418). Território, por sua vez, remete a mediações 

mais complexas em que além da reivindicação comum por terra, reivindica-se o 

reconhecimento de identidades coletivas ligadas ao lugar e suas representações simbólicas para 

grupos específicos, incluindo outros recursos como águas e florestas.  

Dessa forma, tencionam-se as leis que regulam o direito à propriedade, somando a elas a 

demanda por autonomia e autogestão territorial. 

Um exemplo, nesse sentido, é a crítica de C. sobre a proposta de esgoto para a 

comunidade. C. compõe uma família de pescadores e praticou a atividade durante toda vida, 

mas diante da impossibilidade da pesca na região atualmente é revendedora de produtos Jequiti.  

A gente conseguia pegar caranguejo e até camarão no manguezal porque 

não tinha esse esgoto. Antes de ter esgoto a poluição era menor. Antes era 

fossa, as pessoas faziam a merda em casa e levavam de casa pra maré 

vazante, aí a maré levava tudo. Agora vai tudo pro manguezal, então foi 

ruim pra gente.[...]Sabe como eu pegava caranguejo? No verão, quando 

tem temporal, eles sentem e vem pra beira pra maré não levar. Eu pagava 

macho e fêmea. Mas hoje tem uma lei que não pode mais pegar fêmea 

(sic). Eu entendo porque hoje por causa da poluição a reprodução é menor 

então tem que preservar as fêmeas, mas foi culpa deles mesmo. 

Na linha do tempo de episódios de conflitos territoriais na comunidade, apontamos 

também a implantação do Centro de Educação Ambiental (CEA) em 1999, que opera como um 

centro de visitação da APARU. A inauguração do centro de visitação foi acompanhada de 

polêmicas geradas pelo descontentamento em face à desconsideração dos grupos sociais já 

organizados na área. Com um padrão arquitetônico diferente das antigas casas de pescador e 

mediante a desocupação e posterior demolição de duas casas antigas de pescadores, muitos 

criticam a forma autoritária e truculenta de ação da prefeitura na época, além de reconhecerem 

o projeto como irrelevante para suas demandas e prejudicial às atividades realizadas 

anteriormente. 
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Destacamos a fala de I., pescadora de 58 anos que lá mora desde que nasceu e 

atualmente diarista, ao comentar sobre o aterramento de parte do manguezal e a posterior 

transformação em APARU - com o CEA operando como centro de visitação- como uma 

transformação relevante para organização da pesca: 

Pro pescador foi prejudicial. A gente ficava ali na beira do manguezal, 

tanto homem como mulher, fazendo rede, agora tem que fazer em casa 

porque eles isolaram a área. Lá era bem mais fresco[...] Derrubaram árvore, 

acabaram com várias espécies: o siri tesoura, o seca praia. Aí fizeram esse 

prédio imenso [ Prédio onde opera o CEA] que foi caro e não serve pra 

nada. Nunca vi fazerem nada, nada, nada aqui. Esses projetos só servem 

pra enganar.[...] Pra não falar que eles não fazem nada, eles dão um 

dinheiro pro pescador catar lixo na beira da praia e ficar vigiando o 

manguezal, mas só isso. 

 

 

 

 

Figura 2: Trecho do manguezal que ainda vive na parte posterior do prédio do CEA. 

(Jan.2019; foto da autora) 
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No ano seguinte, ocorre o evento apontado pelos moradores como de maior impacto 

para a pesca na comunidade. 

Em 18 de janeiro de 2000, um dos nove oleodutos que ligam a Refinaria Duque de 

Caxias (REDUC), da PETROBRÁS, ao Terminal da Ilha D’Água – local voltado para a pesca 

até 1961, quando passa a sediar um terminal de carga e descarga de combustíveis se rompeu 

derramando 1,3 milhões de litros de óleo na região, o que foi considerado um dos maiores 

desastres ambientais na América do Sul devido ao impacto nas áreas de manguezais e praias da 

baía, contribuindo vigorosamente para o processo de extinção da pesca na Baía de Guanabara. 

 Em 26 de junho do mesmo ano, uma mancha de1km do combustível apareceu na Ilha 

D’Água devido a 380 litros de seu derramamento pelo navio Cantagalo, que presta serviços à 

PETROBRÁS. Esses dois eventos fazem parte da soma de oito desastres ambientais 

promovidos pela PETROBRÁS apenas ao longo do ano 2000. 

 Essa frequência demonstra que não podemos tratar esses eventos como meros acidentes.  

O Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa em Engenharia da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (Coppe/UFRJ), divulgou em 30 de março de 2000 um 

laudo que concluiu que o derrame de óleo fora causado por negligência da Petrobras, uma vez 

que as especificações originais do projeto do duto não haviam sido cumpridas. 

Figura 3: Prédio do CEA, construído sobre o aterramento 

do manguezal. (Jan.2019; foto da autora) 
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Esses projetos demonstram a opção de trato com os recursos naturais e seres humanos 

frente a grande projeção econômica do Estado do Rio de Janeiro, que vem investindo na 

infraestrutura necessária para sua inserção no mercado internacional de commodities, como 

evidenciam Faustino e Furtado (2013)  

[...]América Latina e o Brasil vivenciam atualmente o que muitos autores 

argumentam ser a “reprimarização” das suas economias, ou seja, o 

continente radicaliza a posição que tem ocupado historicamente na 

geopolítica mundial de exportador de recursos territoriais, naturais e 

sociais. Nesse sentido, o Brasil aprofunda a sua dependência das matérias-

primas, investindo na intensificação da exploração dos recursos naturais 

necessários para a geração de commodities a serem exportadas. Desta 

forma, energia, minério, água, petróleo, gás e o espaço territorial se tornam 

mercadorias negociadas e vendidas no comércio internacional (p.26) 

Dessa forma, vemos os espaços físicos nos países de capitalismo dependente se 

desenvolverem com o protagonismo dos agentes de grandes organizações e apoio do Estado, 

que redefinem territórios e suas formas históricas de ocupação para expansão e acumulação. 

 Como expressa Bollier (2012), as economias das sociedades industrializadas tendem a 

considerar que os recursos são ativos subaproveitados e com frequência se critica 

regulamentações sociais e ambientais que restringem seu uso para propósitos empresariais. 

Assim, o Estado no contexto do neoliberalismo, assume a função de garantir que 

territórios nacionais sejam atrativos para investimentos estrangeiros. 

A viabilidade desse desenvolvimento tem sido garantida através de 

arrojadas convergências dos esforços institucionais das esferas executiva, 

legislativa e judiciária, mediante as quais se garante: a flexibiliza- ção da 

legislação ambiental e daquelas relacionadas aos direitos humanos; o 

direcionamento dos órgãos responsáveis pela execução das políticas que 

incidem sobre questões ambientais e direitos territoriais para privilegiar os 

empreendimentos; os investimentos dos recursos públicos para o 

financiamento, infraestrutura e incentivos fiscais; o histórico acesso 

privilegiado dos Renato Cosentino/Justiça Global Referência ambiental do 

Rio de Janeiro e do Brasil, a Baía de Guanabara tem hoje mais de 14.000 

indústrias: água, terra e ar poluídos 27 investidores ao Sistema de Justiça; a 

pressão sobre os Ministérios Públicos; a criminalização e o uso de 

aparelhos repressivos sobre as organizações e militantes sociais que 

contestam ou ponderam sobre o modelo de desenvolvimento; a incidência 

privilegiada dos agentes do desenvolvimento (Estado e iniciativa privada) 

no direcionamento das instituições de estudos e pesquisas públicos e 

privados e sobre o censo comum, mediante a propaganda oficial e o notório 

alinhamento da mídia de massa (FAUSTINO; FURTADO, 2013, p.27) 

Esses projetos são implementados com a justificativa de que gerariam empregos e 

estimulariam o crescimento econômico, reduzindo as desigualdades sociais. Assim, o interesse 
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privado é demonstrado como interesse nacional, mistificando as relações que fazem do 

capitalismo um sistema universal de dominação pelos países de capitalismo “avançado”.  

A Constituição Federal de 1988 prevê em seu art. 225 que  

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 

de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se 

ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 

para as presentes e futuras gerações” 

Para efetivação desse direito, é um desafio transpor o sistema do capital tem sua 

expansão orientada e dirigida pela acumulação, estando em questão não a satisfação das 

necessidades humanas, mas a expansão do capital como um fim em si mesmo servindo à 

preservação de um modo de produção que não poderia sobreviver sem constantemente afirmar 

seu poder como um modo de reprodução ampliado. Para esse sistema é inconcebível introduzir 

as mudanças fundamentais que superassem a subordinação estrutural do trabalho ao capital, do 

sistema do capital enquanto um modo global de controle do metabolismo social. (MESZAROS, 

2009) 

Por essa lógica, imprimem-se ao território projetos de uso e significado distintos, em 

que o defendido pelo capital se sobrepõe ao dos pescadores minando suas possibilidades de 

existência, promovendo sua contínua expropriação dos meios de produção e exploração da 

força de trabalho. A sobreposição de sentidos sobre o espaço fundamenta os conflitos 

ambientais, e a vantagens do capital nessa disputa evidenciam as relações desiguais de poder 

político, material e simbólico sobre os recursos naturais, como sinaliza Acselrad (2002) ao 

trabalhar com a noção de injustiça ambiental. 

Nesse sentido, ao tratarmos da Baía de Guanabara e seu entorno, destacamos a 

Petrobrás como um dos agentes que reproduzem essa dominação de forma mais incisiva, o que 

reconhecido pelas pescadoras, como demonstra a fala de J, pescadora de 56 anos que 

atualmente vende quentinhas.: 

Desde nova eu sempre ouvi falar mal da PETROBRAS, mesmo sem 

entender eu sei que sempre teve conflito. Já aconteceu até incêndio aqui em 

1973 por causa deles (sic), tem a Shell aqui próximo, a gente ficou com 

medo disso explodir. E a colônia só tem uma saída, né, imagina. E eles 

falam que nunca tem culpa [...] Depois de 2000 a pesca caiu muito, o F. foi 

hoje mesmo pescar e voltou com 5 peixes na rede. Isso vale a pena? Não 

Vale. Tem que ir pra muito longe se quiser pescar mais [...] o que eles 

fizeram depois foi controlar o óleo na parte de cima da água, mas no fundo 

ainda tem. Aí não adianta nada. E pagaram só uma parte, é que o pescador 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10645661/artigo-225-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
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se contenta com qualquer coisa, mas tinha que ser mais. O processo tá 

rolando ainda mas você acha que vão pagar o resto? 

Hoje a Petróleo Brasileira S/A (Petrobrás) se arremessa no que diz ser o maior 

investimento individual em sua história, o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - 

COMPERJ encontrando-se avançadas as obras dos Dutos Norte que ligam COMPERJ e 

REDUC (Duque de Caxias) para transporte de GLP (gás de cozinha) e água. 

Sobre o Complexo Petroquímico, Rougemont (2015) explica que se trata de um projeto 

de grande extensão (45 km² de área) que pretende ser o maior complexo petroquímico da 

América Latina, onde serão aliadas atividades de refino de petróleo e indústria petroquímica. O 

rol de investimentos é proveniente do Pacote de Aceleração do Crescimento (PAC), em suas 

fases 1 e 2 e a responsabilidade do projeto é do Ministério de Minas e Energia (MME).  

Localizado no município de Itaboraí (RJ), teve suas obras iniciadas emmarço de 2008, 

com previsão de conclusão das obras da primeira refinaria para agosto de 2016, após uma série 

de atrasos. Com a finalização da segunda fase das obras e da segunda refinaria, prevista para 

2018, o empreendimento pretende processar cerca de 8% da produção nacional de petróleo, 

produzindo 330 mil barris por dia. 

Como questiona a autora, apesar do Complexo estar sendo construído em terra, o 

transporte de infraestruturas ligadas ao empreendimento, ou de materiais para sua construção, é 

realizado utilizando o mar da Baía de Guanabara. O espaço marítimo é utilizado como hidrovia 

ou para instalação dutos e outras estruturas que viabilizem o escoamento de materiais. Desse 

modo, a pesca é afetada tanto pelos dutos que alteram a temperatura da água, afastando os 

peixes, como pelo tráfego diário na Baía de barcos e navios, além da poluição, intensificada 

pelos episódios envolvendo das instalações industriais. 

Diante desse panorama, cabe elucidar a impunidade da qual se beneficia a empresa. 

Quase duas décadas após promover um dos mais graves crimes ambientais da América do Sul, 

que inviabilizou o meio de sobrevivência de milhares de pescadores – dos quais 12 mil ainda 

aguardam a indenização avaliada em R$80.000,00 em valores atuais – a empresa opera 

normalmente, avançando no mesmo tipo de empreendimento. 

Não se tratando de valores quantificáveis, mas de impactos ambientais irreversíveis, 

essa forma de uso de um corpo hídrico como a Baía de Guanabara significa um enorme 
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desprezo pelo conceito de bem de uso comum, que deveria manter-se à margem das forças do 

mercado. Sobre o tema, Bollier (2012) contribui 

Nem toda riqueza pode ser expressa mediante um preço de mercado. Assim, é 

necessário dar pleno reconhecimento e proteger ativamente outros tipos de valor: 

ecológico, social, democrático, moral. A epistemologia da economia convencional 

tem dificuldades para isso; os bens comuns acabam sendo úteis porque oferecem 

uma maneira de ver tipos de riquezas que a economia liberal clássica e a neoliberal 

preferem deixar de lado. Por exemplo, os defensores do mercado gostam de 

atribuir um valor monetário a tudo – terra, colheitas, música, arte – e logo se 

ocupam de maximizar o valor do intercâmbio econômico desses recursos, 

determinado segundo o preço. Assim, o ar e a água são tratados como recursos 

gratuitos e ilimitados. Mas, o valor de mercado muitas vezes não considera os 

custos reais dos recursos que usam, existe uma tendência a não considerar os 

custos repassados ao meio ambiente, aos trabalhadores e à cidadania, conhecidos 

como “externalidades econômicas”. 

Por isso, entendemos que os procedimentos de negociação e mediação na construção de 

consensos na esfera ambiental vem se apresentando de modo cada vez mais problemático no 

que tange a flexibilização de direitos. 

Viégas, Pinto e Garzon (2014) apontam que com a reforma política, econômica e do 

sistema de justiça que caracteriza o Brasil do final dos anos 1980, no contexto da crise do 

modelo nacional desenvolvimentista, propostas neoliberalizantes ganharam espaço como 

reformas necessárias à retomada do crescimento econômico. A defesa ideológica dessas 

reformas foi implementada pelo discurso da modernização e racionalização do Estado.  

No plano do sistema de justiça, a busca por reformas centrou sua atenção em 

mecanismos para processar e mesmo prevenir disputas. Dessa forma, buscou-se instrumentos 

“alternativos” aos judiciais para a “solução” de conflitos pautando-se em discursos de 

eficiência e eficácia, pacificação, consenso, negociação etc., ancorando suas decisões no 

conhecimento perito para “desburocratizar” o tratamento de conflito ao utilizar-se instrumentos 

considerados mais céleres e de menor custo administrativo. 

Os autores entendem essas medidas não só como esforços de “empreendedores 

institucionais” por construir a desqualificação da via judicial e ressaltar os méritos da “solução” 

alternativa, mas toda uma transformação política da sociedade contemporânea que tornou 

possível a utilização de tais métodos e instrumentos por esses atores sociais, que passam a ser 

dotados de autoridade para reconfigurar normativas vigentes, inclusive sobre os bens comuns. 

Essas reconfigurações se manifestam no campo ambiental especialmente através dos 

Termos de ajuste de conduta (TAC). 
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Rodrigues (2002, p.297) define o Termo de Ajustamento de Conduta como: 

uma forma de solução extrajudicial de conflitos promovida por órgãos 

públicos, tendo como objeto a adequação do agir de um violador ou 

potencial violador de um direito transindividual (direito difuso, coletivo ou 

individual homogêneo) às exigências legais, valendo como título executivo 

extrajudicial  

Diante disso, a escolha de como fazer o termo de ajustamento envolve as escolhas feitas 

pelo órgão público legitimado que propõe o TAC no sentido de selecionar, dentre os interesses 

transindividuais em confronto, quais são os interesses legítimos a serem protegidos, o que 

restringe o conflito aos interesses considerados relevantes por esse órgão legitimado. Após a 

escolha dos interesses a serem protegidos, exige-se ao órgão a escolha das exigências 

consideradas como as mais adequadas e eficientes para a satisfação dos interesses 

transindividuais amparados pelo ordenamento jurídico. Na prática, isso se desdobra numa 

ampla variedade de formas de aplicação desse instrumento, pois tais órgãos atendem às 

necessidades específicas de suas atribuições como órgãos públicos, fazem suas escolhas de 

interesses de acordo com suas interpretações da legislação e  sua posição política assumida 

diante do conflito. Dessa forma, o TAC, ainda que possua certos padrões, tende a seguir uma 

lógica diversificada, que caminha em consonância com os aspectos acima elencados. 

(VIÉGAS, PINTO E GARZON, 2014) 

Logo, distante da teoria, os autores indicam que a prática do uso do TAC conduz à 

percepção de que o mesmo é o resultado da escolha de um instrumento jurídico que possibilite 

a realização de decisões (mais do que simplesmente técnicas ou legais) políticas, tomadas caso 

a caso pelos órgãos legitimados com vistas a tratarem as questões ambientais e os conflitos a 

elas atrelados.  

Por ser fruto de posições e decisões políticas, o TAC pode servir desde a real busca pela 

garantia dos direitos e interesses transindividuais (caso envolva e assegure princípios 

democráticos de participação, publicidade e possibilite o controle social) até a busca pela 

garantia da realização de interesses econômicos privados mediante a salvaguarda de 

empreendimentos e atividades produtivas sob a justificativa de sua suposta “utilidade pública” 

ou de seu presumido “interesse social”. 

Seguindo uma lógica “representativista” e “tecnicista”, o TAC tende a envolver somente 

os órgãos políticos, os órgãos técnicos e os órgãos do sistema de justiça que acreditam ser 
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habilitados para representar e versar sobre questões que são do interesse da sociedade civil 

(principalmente dos grupos sociais atingidos).  

Por parte do Ministério Público, por exemplo, a tendência à representação pode vir em 

função da concepção de que a sociedade civil seria frágil e desorganizada, o que tenderia a 

restringir a participação popular nos acordos ao acolhimento das denúncias de agressões ao 

meio ambiente endereçadas ao MP por representantes de organizações da sociedade. 

  Já por parte de órgãos ambientais, a tendência à representação nos TACs pode vir em 

função do entendimento de que a busca pela garantia e defesa dos interesses e direitos 

transindividuais envolve o tratamento de assuntos técnicos, que cabe somente aos órgãos 

ambientais, na condição de especialistas, discutirem. Por esse critério, excluir-se-ia não só a 

sociedade civil, como também todos os demais órgãos que se enquadrarem na categoria de 

“leigos”, como é o caso dos órgãos do sistema de justiça. 

Nesse tocante, vale ressaltar que os TACs celebrados por iniciativa do INEA no caso da 

REDUC não contam nem com a participação do Ministério Público como interveniente. Assim, 

ao se excluir grande parcela da população do processo de tomada de decisão sobre as formas de 

tratamento e sobre as possíveis “soluções” para os problemas e conflitos, contribui-se, no 

sentido atribuído por Dagnino apud Viégas, Pinto e Garzon (2014) , para uma “despolitização 

da participação”, na medida em que essas decisões dispensam os espaços públicos onde o 

debate dos próprios objetivos da participação pode ter lugar, o que faz com que o significado 

político e o potencial democratizante do processo de tomada de decisão sejam substituídos por 

formas estritamente particularizadas de tratar as questões ambientais. 

Se apoiando nessa lógica, no caso da REDUC, a Petrobras quitou as multas do Ibama — 

pouco mais de R$ 35 milhões — e investiu R$ 250 milhões em 37 projetos, seguindo o Termo 

de Compromisso para Ajuste Ambiental. No entanto, deixou boa parte dos pescadores a ver 

navios, como aponta Nogueira (2018) em matéria do Jornal O globo. 

Segundo G., na comunidade do Jequiá, o presidente da Colônia Z-10 na época foi 

cooptado nesse processo aceitando o acordo proposto pela Petrobrás e desvantajoso para os 

pescadores, em que os estes receberam somente R$600,00 em parcelas de três vezes. 

Fica evidente que em tempos de pensamento único, quando o discurso hegemônico 

justifica todo e qualquer sacrifico em prol do desenvolvimento do país, transformações que 
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respondam os anseios de grupos politicamente minoritários só são possíveis desde que estes 

estejam nos espaços de decisão, prestação de contas e participação.Sua presença demandaria 

reorganização simbólica e comportamental da ação política – espaço físico, vocabulário, 

estratégias de negociação, etc. (VIÉGAS, PINTO E GARZON, 2014) 

A ausência desses grupos corrobora para a reprodução de valores racistas e patriarcais, 

aprofundando as desigualdades mantém mulheres negras, como 4 dentre as 6 que compõe nossa 

pesquisa, na base da pirâmide das opressões. 

Observando as especificidades e desafios das mulheres no contexto da pesca, os estudos 

de Maneschy (1997) indicam que principalmente as pescadoras perdem espaço e se expõe aos 

riscos decorrentes da poluição ambiental, pois não estão predominantemente nos barcos em alto 

mar e sim nos espaços mais próximos ao lar, como manguezais e estuários, ecossistemas mais 

atingidos devido a absorção maior de resíduos. 

Dessa forma, além da identificação dos impactos negativos que o atual modelo produz 

na vida das mulheres, buscamos demonstrar como este recorre à sua dimensão patriarcal como 

um mecanismo para seu fortalecimento pois o processo de desenvolvimento não é neutro ao 

gênero, à raça e à classe, sendo a divisão social, racial e sexual do trabalho a base material das 

relações sociais na sociedade capitalista. 

2.3. As relações sociais de sexo, divisão sexual do trabalho e étnico raciais na atividade 

laboral 

 

Se as comunidades pesqueiras em geral sofrem com a exploração do trabalho e dos 

recursos naturais para manutenção do modo de produção e modelo de desenvolvimento 

vigente, podemos afirmar que as mulheres dessa categoria, negras em sua maioria, são 

especialmente afetadas. 

Aqui, temos o objetivo de compreender as diferenças entre homens e mulheres em sua 

interação com a pesca, em como as relações sociais de sexo influenciam no modo que o setor 

pesqueiro é administrado, como as pescadoras vivenciam as transformações na atividade e 

como se dão as políticas para essa categoria, realizando também o recorte étnico racial. 

As categorias de análise que embasaram o estudo foram as relações sociais de sexo e a 

divisão sexual do trabalho, assim como os estudos sobre interseccionalidade. 
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Realizamos algumas ponderações36 sobre a definição de gênero elaborada por Scott 

(1990), como um elemento constitutivo de relações sociais baseado nas diferenças entre os 

sexos, sendo a primeira forma de significar as relações de poder, criando hierarquias entre o 

feminino e masculino ao longo da história. 

Concordamos com a explanação de Cisne (2013, p. 193) sobre o problema na definição 

da autora 

[...] as relações de poder estão dissociadas da busca das determinações da 

dominação/exploração e mais, para ela, somente após essa desvinculação é 

que se torna possível a análise das relações sociais de gênero. 

[...]Percebemos [...] o isolamento da concepção de gênero que a autora 

anuncia diante da dimensão econômica/estrutural da sociedade [...] a 

articulação entre as relações sociais de sexo, classe e ‘raça’ é indispensável 

para pensarmos concretamente as opressões e explorações vivenciadas 

pelas mulheres 

 

Adotamos então a categoria relações sociais de sexo proveniente da escola feminista 

francesa e que originalmente é denominado de rapports sociaux de sexe. Kergoat (1996) indica 

que em francês existem duas palavras referentes a relações: enquanto rapport se refere a 

relações mais amplas, relations diz respeito a relações mais pessoais e individuais.  

A noção de rapport social dá conta da tensão antagônica que se desenrola 

em particular em torno da questão divisão sexual do trabalho e que termina 

na criação de grupos sociais que têm interesses contraditórios. A 

denominação ‘relations’ sociais remete às relações concretas que mantém 

os grupos e indivíduos. Assim, as formas sociais ‘casal’ ou ‘família’ tal 

como podemos observar em nossas sociedades são de uma só vez 

expressão das relações (rapports) sociais de sexo configurados por um 

sistema patriarcal, e ao mesmo tempo elas são consideradas como espaços 

de interação social que vão eles mesmos recriar o social e dinamizar 

parcialmente o processo de como se torna sexuado o social (KERGOAT, 

1996, p.23). 

 

As feministas marxistas adotam assim a categoria relações sociais de sexo 

compreendendo que as desigualdades e opressões simbólicas e culturais são consequência do 

modo de produzir de uma sociedade. Entende-se que todos os complexos da vida social partem 

da relação concreta que os indivíduos estabelecem com a natureza e o trabalho.  

A divisão sexual do trabalho, por sua vez, aplica-se na França de duas formas: a partir 

dos estudos da distribuição diferencial de homens e mulheres no mercado de trabalho, nos 

                                                           

36Além da ponderação exposta, outra crítica de Cisne (2013) se refere a tradução das produções de Scott no Brasil 

contribuirem para a mudança na linguagem e na atuação política. Essa mudança se aliou aos objetivos das 

agências financiadoras e dos organismos internacionais, como o Banco Mundial, que tornaram gênero, no lugar de 

patriarcado, por exemplo, uma categoria mais palatável na concessão de financiamentos. Os estudos de gênero 

apresentam maior neutralidade, são menos ofensivos, mais polidos e palpáveis às instituições financiadoras das 

pesquisas, e mesmos as multilaterais e governamentais que financiam as políticas em prol da “equidade” de 

gênero. 
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ofícios e as variações no tempo e no espaço dessa distribuição; e na análise de como ela se 

associa à divisão desigual do trabalho doméstico entre os sexos. (HIRATA; KERGOAT, 2007) 

No entanto, para Hirata e Kergoat (2007), falar em termos de divisão sexual do trabalho 

deve permitir tanto mostrar que essas desigualdades são sistemáticas como articular essa 

descrição do real como uma reflexão sobre os processos mediante os quais a sociedade utiliza 

essa diferenciação para hierarquizar as atividades, e portanto os sexos. 

A contribuição do feminismo decolonial é relevante por trazer a proposta de revisitar os 

conceitos feministas, ao considerar a interseccionalidade - marco fundamental para 

compreender as diversas posições que as mulheres ocupam na sociedade - considerando que a 

divisão sexual de trabalho é também racial.  

Situando os campos teóricos da pesquisa, podemos partir para nossa análise do campo. 

A Associação Nacional das Pescadoras (ANP)37 descreve que o regime de economia 

familiar extensa e até comunitária é costumeiro entre as famílias pesqueiras, de modo solidário 

e complementar. 

Na comunidade de pescadores do Jequiá, a atividade era desenvolvida no núcleo 

familiar por todo este. Os pescadores geralmente casavam entre si e as crianças, que aprendiam 

desde cedo a atividade para complementar a renda doméstica, iniciavam pegando mariscos no 

manguezal. 

 A diferença mais perceptível imediatamente entre homens e mulheres é o instrumento 

de pesca: apesar das mulheres também confeccionarem redes para a família, em sua maioria 

pescam de linha, pois é necessário mais força para puxar a rede. 

No entanto, não acreditam que têm desvantagens por isso pois o “peixe de rede”, por se 

debater junto aos outros peixes e morrer dessa forma, não fica tão saboroso quanto o “peixe de 

linha”. Nesse sentido, também faz diferença o modo de limpar, segundo elas.  

Além da pesca em alto mar, as atividades da cadeia produtiva incluem a pesca nos 

manguezais,confecção de redes e outros materiais para captura, a limpeza do pescado, 

                                                           

37 A organização do movimento tem início na década de 70 em Itapissuma – PE, quando a freira Maria Nilza 

passa a se reunir com as pescadoras para discutir o evangelho e questões referentes aos seus direitos e deveres. 

Desde então, as pescadoras da região passaram a se articular em torno de seus direitos, e em 2005 fundam a 

Articulação Nacional das Pescadoras (ANP). O movimento é criado tanto pela necessidade das pescadoras se 

organizarem para participar dos encontros referentes a pesca, quanto de realizarem encontros nacionais que 

discutissem pautas específicas das mulheres nesse setor. Em 2017, o quinto encontro da categoria ocorreu em São 

Luís – MA com cerca de 140 pescadoras. 
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confecção de barcos,conserto de apetrechos,artesanatos com conchas ou cascas de siri e 

mercantilização desses produtos. 

É perceptível que os pescadores e pescadoras tem a capacidade de exercer o ofício em 

toda sua amplitude. Assim, nenhuma função é cristalizada como exclusiva de um(a) 

pescador(a) individual. A atividade não é decomposta em diversas operações parciais, como 

ocorre nas manufaturas do capital analisada por Marx (1985). Logo, ainda que haja uma divisão 

do trabalho, não há sua especialização, logo não se trata de uma divisão sistêmica, uma divisão 

social do trabalho. 

No entanto, observamos que a divisão sexual do trabalho se faz presente.  

 Essas atividades, num panorama geral, são realizadas pelas mulheres, que apesar de 

desempenharem um papel fundamental nessa cadeia produtiva, não tem seu trabalho 

reconhecido como atividade pesqueira, tanto por sua diversidade quanto por não ser realizado 

necessariamente no espaço público ou por ser realizado em terra, como ressaltam Massena, 

Stadtler e Lima (2009). 

Na comunidade do Jequiá, a assertiva das autoras se expressou para nós quando 

solicitamos que alguns homens indicassem mulheres pescadoras com as quais pudéssemos 

conversar para a pesquisa. Todos diziam que não haviam mulheres pescadoras, a despeito de 

várias se reconhecerem como tal e indicarem outras mulheres como pescadoras também. 

O conflito informa a posição ativa dessas mulheres, que produzem e repassam  

conhecimentos que aprenderam desde crianças em suas famílias sobre o processo de pesca, se 

apropriando das técnicas de remo, confecção de redes ideais para marés altas ou baixas, 

conhecimentos sobre localização, estação e turno ideal para pescar cada espécie – no mar e no 

manguezal-, confecção de barcos, entre outros. 

No entanto, podemos perceber que essas mulheres, quando contam histórias sobre a 

pesca marítima na vida adulta, após casadas, sempre estão acompanhadas de seus maridos. As 

experiências que relatam terem tido sozinhas ou com outras pessoas que não os maridos, estão 

sempre atreladas a contextos de brigas com estes. 

Como indica Davis (2013), as mulheres negras sempre trabalharam mais fora de casa do 

que as mulheres brancas, o que foi possível perceber na comunidade pelo relato de que essas 

mulheres exercem a pesca desde crianças. No entanto é relevante a reflexão de Beauvoir (1960) 
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sobre o casamento constituir uma relação que mantém seu aspecto tradicional em que o homem 

vive nesta sua expansão, enquanto a mulher só ultrapassa do lar para a coletividade por 

intermédio do esposo. Ou seja, ainda que historicamente a opressão das mulheres negras se 

equipare a dos homens negros em relação à exploração da sua força de trabalho (DAVIS, 

2013), analisamos que no contexto do casamento são incorporadas as características descritas 

por Beauvoir (1960). 

 Interpretamos este como um fator que contribui para a invisibilização do trabalho das 

mulheres pescadoras, pois quando exercido no mar capturando o pescado, o que é reconhecido 

pelo senso comum como pesca, é encarado como ajuda ao marido. 

Maneschy, Siqueira e Alvares (2012) apontam que o fato dessas mulheres 

compatibilizarem trabalho doméstico não pago com geração de renda, enfrentando o peso das 

representações sociais sobre papéis de gênero, contribui para reforçar os baixos valores 

monetários de seus trabalhos, invisibilizá-los, excluí-las do estatuto profissional, e na falta ou 

imprecisão de estatísticas.  

Fritsch (2004) realiza esse levantamento indicando que as mulheres representam 

24,35% do registro geral da pesca e mais de 25% desta atividade é desenvolvida por elas. 

Porém, também conclui que a falta de reconhecimento e invisibilidade dessas mulheres resulta 

na dificuldade de obter a carteira de pescadora, um dos critérios exigidos para o acesso às 

políticas de apoio à pesca artesanal. Logo, essa invisibilização aparece principalmente nas 

formas de resposta do Estado às demandas pela sobrevivência - no âmbito das políticas 

públicas. 

As entrevistadas relatam que se preocupam com os riscos para saúde decorrentes da 

atividade, como a exposição excessiva ao sol, dermatites e doenças ginecológicas devido a 

imersão nos manguezais e águas poluídas, Lesão por esforço repetitivo (LER) e dores devido 

ao esforço fisíco para levantamento e transporte de peso. 

 No entanto, como apontam Pena e Martins (2014),ainda é grande o desconhecimento 

sobre riscos e doenças relacionadas a atividade da pesca. Algumas medidas, como indicadores 

para configuração de nexos no processo de diagnóstico dessas doenças, a discussão do perfil 

dos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho na pesca artesanal e percepções do 

adoecimento no ambiente de trabalho em função da contaminação dos manguezais e praias, 

seriam necessárias para respostas institucionais possíveis diante da atividade. 
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Porém, as políticas setoriais para essa categoria têm sido incipientes, ainda mais na 

incorporação da dimensão de gênero, se atentando para as especificidades das mulheres. 

 Tratando-se de comunidades pesqueiras artesanais – ou “pescadores de pequena escala” 

- é preciso considerar também que nestas permanecem a articulação de dimensões da vida 

como trabalho, lúdico, religião, enquanto o foco maior das políticas reside nos objetivos de 

produção em si e de qualidade de vida entendida como geração de renda. (MANESCHY, 

SIQUEIRA E ALAVARES, 2012) 

Dessa forma, não basta assegurar a entrada das mulheres no mercado de trabalho, como 

propõe o feminismo liberal, mas repensar a sociedade em sua estruturação econômica, política 

e social. 

As autoras analisam que na medida em que a regulação econômica é separada do 

conjunto social e concentrada em burocracias estatais, empresariais e organizações 

profissionais – característica excepcional da economia de mercado capitalista (POLANYI, 

2000) - consolida-se a ordem social de gênero na base da economia, na qual cabe em grande 

parte às mulheres assumir os cuidados.  

Podemos perceber que é comum na comunidade que algumas mulheres assumam os 

cuidados não só de seus filhos, mas cuidem de outras crianças vizinhas. Essa está longe de ser 

uma prática específica da comunidade, no entanto atravessa nossa pesquisa na medida em que 

duas mulheres nesse perfil foram indicadas por outras pescadoras para participarem da pesquisa 

e sugeriram que seus maridos respondessem as perguntas pois elas não disponibilizavam de 

tempo. Essa fala nos trouxe a percepção de que das mulheres que participaram da pesquisa, 

nenhuma era mãe de crianças, elemento que para algumas correntes feministas acrescenta uma 

jornada de trabalho na vida das mulheres. No entanto, podemos destacar a rede de solidariedade 

entre mães no revezamento de cuidado com os filhos como uma forma de organização coletiva 

das mulheres. 

Podemos observar essa organização diante de uma situação extrema- e relevante ao 

tema- que ocorreu na comunidade durante o período de pesquisa, em outubro de 2018. Neste 

mês, Ana Paula, de 31 anos e moradora da comunidade (não pescadora) foi vítima de 

feminicídio como consequência de violência doméstica. Os cinco filhos da vítima ficaram sob a 

guarda da avó, também moradora da comunidade, que diante das dificuldades para manter as 
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crianças recebeu amplo apoio de outras moradoras, pescadoras e outras, que realizaram uma 

campanha para arrecadar itens como fraldas, alimentos, roupas e brinquedos. 

Compreendemos que os laços de solidariedade entre as mulheres possuem aspectos a 

serem refletidos dado que se cruzam também as opressões de classe social e raça. Mas 

ressaltamos que na comunidade, diante das situações descritas, esses laços foram observados e 

apontados por M.- quem nos relatou sobre o feminicídio - como fortes no que tange a dimensão 

do apoio no cuidado com crianças.  

No entanto, é necessária a ressalva crítica sobre essa dinâmica. 

Ávila (2004) expressa que o tempo necessário para os cuidados para manter a vida da 

coletividade humana não é percebido como parte da organização social do tempo, sendo 

retirado da vida das mulheres como parte das atribuições femininas, determinadas pelas 

relações de poder e gênero.  

As mulheres que estão no mercado de trabalho, e hoje constituem, no 

Brasil e em muitos outros países – uma maioria, produzem um tempo para 

isso tirado daquele que sobra da sua inserção na produção. É aí que se 

produz a dupla jornada, onde as tarefas da reprodução são entendidas como 

não portadoras de valor social (ÁVILA, 2004, p.3) 

Para Maneschy (1997), na pesca, o cuidado com os filhos e o lar faz com que as 

mulheres se encontrarem mais perto das casas, em terra,enquanto os homens estão no mar.  

Na comunidade, encontramos a especificidade de por estarem em terra, elas 

consequentemente estarem predominantemente nos espaços de participação social, 

reivindicando as pautas da comunidade e superando em alguma medida as barreiras do lar, 

como demonstra a fala de M.: “Eu, a S., a C., a gente ia muito nas reuniões da Federação [ 

Federação dos pescadores do Estado do Rio de Janeiro – Feperj]. Ia pra Maricá, Niterói, as 

vezes até viajava[...] Já debati de tudo.” A participação social junto a Federação de pescadores 

é apontada por todas as entrevistadas como uma especificidade feminina na comunidade. 

Organizadas dessa forma, levavam as demandas da comunidade para assembléias da 

Feperj, participando de discussões referentes aos estatutos ligados a pesca, critérios do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS), reivindicando também serviços públicos que atendessem de 

forma satisfatória a comunidade- principalmente no âmbito da saúde. 

Além de estar nesses espaços, M. relata que as mulheres mencionadas acima também já 

atuaram na colônia, apesar de nunca como presidentes, e ainda que hoje não participem mais 
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oficialmente desse espaço por motivos distintos, auxiliam a comunidade em relação a 

documentos e direitos ligados à pesca devido a prática com tais demandas. 

São as mulheres também muitas vezes as responsáveis por reunir mariscos, moluscos e 

peixes do grupo familiar se organizando para sua comercialização, enfrentando a lógica dos 

atravessadores da pesca, que compram o peixe a um preço abaixo do mercado, o que é possível 

pela falta de estrutura para armazenamento deste pelos pescadores e necessidade de vendê-los 

com rapidez para que se mantenham frescos. 

A despeito da dinâmica dessas comunidades depender de uma base de recursos naturais, 

conhecimentos ecológicos e de técnicas artesanais, uma variedade de atividades e da luta 

política, de homens e de mulheres, interligadas de maneira complexa, é baixo o interesse em 

evidenciar a atuação das mulheres na pesca. 

 Segundo Maneschy, Siqueira e Alavares (2012, p.714) 

Seus saberes e fazeres compõem os chamados sistemas locais de 

apropriação e de gestão dos recursos costeiros. Eles dão sentido, em boa 

medida, à constituição das comunidades, com suas ligações aos territórios 

de terra e de mar, e contribuem diante de eventuais necessidades de 

adaptação às incertezas, às mudanças ecológicas, às oportunidades 

econômicas.  

A forma que adquire, sob essa lógica, a divisão sexual do trabalho no capitalismo e, 

especialmente, no capitalismo periférico, imprime a perspectiva de que as atividades realizadas 

pelas mulheres seriam uma mera “ajuda” em uma forma social em que o valor é o homem, 

como expõe Scholz (1996) 

"O valor é o homem", não o homem como ser biológico, mas o homem 

como depositário histórico da objetivação valorativa. Foram quase 

exclusivamente os homens que se comportaram como autores e executores 

da socialização pelo valor. Eles puseram em movimento, embora sem o 

saber, mecanismos fetichistas que começaram a levar vida própria, cada 

vez mais independente, por trás de suas costas (e obviamente por trás das 

costas das mulheres). Como nesse processo a mulher foi posta como o 

antípoda objetivo do "trabalhador" abstrato - antípoda obrigado a lhe dar 

sustentação feminina, em posição oculta ou inferior - , a constituição 

valorativa do fetiche já é sexualmente assimétrica em sua própria base e 

assim permanecerá até cair por terra. 

A exemplo disso, podemos destacar o Decreto Federal nº842538 que revoga os direitos 

trabalhistas e previdenciários dos pescadores e pescadoras, ao criar a categoria “apoiador da 

                                                           

38Em relação ao decreto, outra questão além da apresentada aqui é pontuada pela Comissão Nacional de 

Fortalecimento das Reservas Extrativistas Costeiras e Marinhas (Confrem): diz respeito ao decreto vincular o 
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pesca artesanal”. São incluídos nesta categoria, a despeito de serem reconhecidos enquanto 

pescadores/as, aqueles/as que realizam atividades envolvidas na cadeia produtiva da pesca 

artesanal para além da captura do pescado do mar, como o beneficiamento do pescado, a 

produção dos apetrechos de pesca e mesmo a comercialização do produto. A medida tem 

impacto para toda comunidade pesqueira que vê seu direito à auto-identificação desrespeitado, 

pois tal homogeneização não condiz com a tradição da pesca em que é comum o regime de 

economia familiar extensa e até comunitária, interdependente, diversificada e indivisível 

(PROJETO CORAL VIVO, 2015).  

 O decreto não leva em consideração a Convenção 169 da Organização Internacional 

do Trabalho, que exige a consulta prévia aos integrantes de comunidades tradicionais sobre 

medidas que dizem respeito aos povos.  

Porém, a normativa impacta principalmente as mulheres pescadoras, pois estas ocupam 

as funções marginalizadas pelo decreto. Logo, é acentuada, por exemplo, a dificuldade de obter 

o RGP (Registro Geral da Pesca), documento necessário para acesso a benefícios sociais como 

o seguro defeso39, que é de extrema importância para a comunidade pesqueira, assim como 

acesso a assistência social. É naturalizado de maneira acrítica que essas mulheres sejam alijadas 

de direitos e benefícios sociais, reproduzindo as relações de poder expressas pela hierarquia dos 

gêneros e pela cultua patriarcal. O decreto, assim como as outras discussões40 pautadas no 

legislativo federal em relação à pesca desde 2003 com a criação da SEAP41 - Secretaria 

Especial de Aquicultura e Pesca, demonstra o caráter tutelar e de controle, para fins mercantis, 

comum das políticas públicas voltadas para pescadoras e pescadores artesanais. Assim, suas 

                                                                                                                                                                                        
conceito de pescador artesanal à embarcação de arqueação bruta de 20 AB. Com esta medida, diz o Movimento 

de Pescadores e Pescadoras, colocam-se dentro da categoria e, portanto, sujeito aos mesmos direitos da pesca 

artesanal, aquela praticada em barcos de empresários, que, assim, deixariam de pagar os salários e encargos 

para muitos trabalhadores. 

39O seguro defeso é um auxílio financeiro concedido aos pescadores artesanais profissionais durante os cinco 

meses em que os mesmos são proibidos de pescar para preservar o período de reprodução dos peixes. 
40O Projeto de Lei do Senado nº 87 de 2005 que “Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados 

(IPI) a pescadores na aquisição de embarcações para uso em sua atividade profissional”; O Projeto de Lei 

estadual Nº 1673/2012 em que “Ficam isentas do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) as 

operações internas de embarcações e produtos destinados à pesca artesanal praticados por pescadores 

profissionais, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro”; A Portaria do Ministério de Desenvolvimento Agrário n° 

21, de 27 de Março de 2014 que enquadra os pescadores artesanais ao público apto a Declaração de Aptidão do 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF)com o objetivo de apoiar 

financeiramente o pescador dando acesso ao crédito com objetivo de promover a pesca nacional 

41A partir de 2009 a antiga SEAP- Secretaria Especial de Aquicultura e pesca passa a se chamar “Ministério da 

Aquicultura e pesca” 
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especificidades e regras produzidas localmente são esvaziadas de significados pelo poder 

estatal, que trata da categoria buscando integrá-la à lógica do mercado. 

É nesse mercado trabalho que o resultado concreto da exclusão se expressa no perfil da 

mão de obra feminina negra, como afirma Carneiro (2000) 

A autora conclui em seus estudos, baseados no “Mapa da população negra no mercado 

de trabalho”42 de 1999, que quando empregadas, as mulheres negras ganham em média metade 

do que ganham as mulheres brancas e quatro vezes menos do que os homens brancos. Dessa 

forma, as mulheres negras brasileiras compõem em grande parte o contingente de trabalhadores 

em postos de trabalhos considerados os mais vulneráveis do mercado, ou seja, sem carteira 

assinada, autônomos, os trabalhadores familiares e as empregadas domésticas. 

Na pesquisa, o que mais nos chamou nesse sentido foi o relato de I. sobre quando 

trabalhou para uma empresa de pesca. Apesar de possuir carteira assinada, o “acordo” era que 

parte do salário fosse pago com os peixes pescados por ela. 

Observamos que mediante expropriações reiteradas e disputa desigual com a pesca 

industrial, essa forma de inserção precarizada no mercado de trabalho são as alternativas para 

as mulheres que participaram da pesquisa, como apontamos ao indicar suas atuais ocupações 

conforme apresentamos suas falas. Os arranjos do processo de reestruturação produtiva, como o 

desemprego estrutural, contribuem para essa realidade. 

As luta das pescadoras por reconhecimento de seus papéis econômicos, sociais e políticos, que 

se opõe a visão de que são “ajudantes” ou “dependentes”, traz benefícios a toda comunidade 

pesqueira em relação ao controle dos recursos naturais dos quais dependem 

[...] Isso porque tratam de trazer a gestão pesqueira para o nível local, 

compreendendo que a pesca artesanal, como as demais atividades 

produtivas não se mantêm por si sós, através dos laços mercantis. Ao 

contrário, decorrem de um conjunto de funções e de relações, envolvem 

mulheres e homens, tarefas associadas a saberes diversificados, a 

sociabilidades e a espaços interacionais específicos. Assim, quando as 

mulheres se dão conta de sua relevância como agentes econômicos e se 

constituem em agentes políticos, também criam ou reforçam as identidades 

de suas comunidades. Entretanto, contraditoriamente, no nível da 

comunidade tradicional, o espaço público é o espaço dos homens e o 

doméstico pertence às mulheres. Aquela é claramente dividida em duas 

coletividades, com normas internas de distribuição de atividades, papéis, 

funções, direitos, deveres. E no primeiro, dominante, marcado pela 

                                                           

42Este estudo foi elaborado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos socioeconômicos (Dieese), 

em parceria com o Instituto Sindical Interamericano pela Igualdade Racial (Inspir) 
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representação social e pela fala dos homens, normalmente não se 

autoatribui a representação do coletivo, do comunitário, como o fazem as 

mulheres. (MANESCHY, SIQUEIRA E ÁLVARES, 2012, p.722) 

 Portanto, para uma compreensão mais ampla de como se sustenta o modo de 

vida pesqueiro, é fundamental nos debruçarmos sobre os papéis das mulheres nas comunidades 

pesqueiras, assim como sua perspectiva dos conflitos que perpassam a categoria, recuperando 

memórias e vivências dessas mulheres. 



96 
 

CAPÍTULO III – Formas de existência e resistência 

3.1 Memória e transformações na pesca (experiência) 

  O estudo da memória abrange diversas perspectivas teóricas. Halbwachs (2006), sob a 

influência de Durkheim, é quem cria o conceito de memória enquanto um fenômeno coletivo 

para promover a coesão social. Para esse autor, a memória social refere-se ao processo de 

reconstrução do passado a partir de dados ou noções comuns de um grupo, servindo para a 

manutenção de seus valores, o que imprime ao grupo uma identidade. 

 Neste estudo, discordamos da perspectiva clássica de que a memória seria um todo coerente 

ligado a representação de um passado. Assim, abordamos aqui a memória como um 

instrumento de transformação por ser dotado de intencionalidade em relação ao que conservar e 

almejar no porvir (GONDAR, 2016). Se para Gondar (idem, p.25) “Em um campo múltiplo e 

móvel como o da memória social, toda perspectiva envolve a escolha de um passado e a aposta 

em um futuro”, entendemos aqui a memória como uma referência de apropriação material e 

simbólica do território.  

Como recurso para acesso a essas memórias utilizamos a história oral, procedimento 

integrado a uma metodologia que privilegia a realização de entrevistas e depoimentos com 

pessoas que participaram de processos históricos ou testemunharam acontecimentos no âmbito 

da vida privada ou coletiva (DELGADO, 2006). 

Para Delgado (2006), tal procedimento se inscreve como um método qualitativo que nos 

possibilita apresentar novas hipóteses e versões sobre processos já analisados e conhecidos, a 

construção de evidências via entrecruzamento de depoimentos e apresentar versões alternativas 

às da história predominante e ao caráter estático do documento escrito que permanece o mesmo 

através do tempo. 

Uma fonte importante também utilizada, indicada por G., foi a página denominada 

“Colônia Z-10” que administra no Facebook. A página contém um grande acervo de imagens 

referentes à vida comunitária da comunidade.  

Uma informação relevante concedida por G., presidenta da associação de moradores, é 

que havia muitos pescadores e pescadoras na comunidade, mas a maioria destes já faleceu pela 

idade, restando alguns mais jovens – todas as mulheres entrevistadas aqui estão na casa dos 50 

anos. Dessa forma, ressaltamos que a memória registrada aqui diz respeito a um recorte 

geracional. 
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No nosso primeiro contato com a comunidade, com a pesquisa aberta para os temas com 

quais ali nos debruçássemos, explicamos a S., a primeira pescadora que conhecemos, que o 

estudo se tratava da vivência das mulheres com a pesca. Nesse momento, ela nos relatou que a 

pesca já era demasiadamente escassa, no entanto seria interessante que pesquisássemos sobre o 

Manguezal. Desde então, este esteve presente em todas as narrativas quando questionamos 

sobre as memórias da vida comunitária, seja como um lugar de lazer e sociabilidade ou lugar de 

trabalho, o que na nossa percepção, na verdade, não se tratavam para as pescadoras de 

dimensões tão distintas da vida.  

É comum a narrativa, com nostalgia, dos tempos em que se divertiam pulando da ponte 

que atravessa a comunidade no manguezal, se banhavam, nadavam, e capturavam diversas 

espécies, assim como suas técnicas para fazê-lo, e lamentam que as gerações mais jovens não 

vivenciem essa experiência e sequer tenham interesse pela pesca.  

A fala de S. sobre a pesca, ainda que no contexto se trate da pesca em alto mar, 

exemplifica bem o sentimento que podemos notar nas pescadoras sobre a atividade em geral, 

que depende tanto do mar quanto do manguezal para se realizar na comunidade:  

Pescar é o que eu mais gosto de fazer na vida, é muito bom, te deixa 

calma. Você vai pescar e não pensa mais em problema nenhum...eu só 

brigo com meu marido quando ele não me leva pra pescar [S.] 

Os relatos dessas mulheres sobre o manguezal nos remetem às reflexões de Benaion, 

Moraes e Farias (2014) que articulam a teoria de vida ativa da Filósofa Hanna Arendt com o 

conceito de meio ambiente de Ozório Fonseca.  

Arendt (2007) designa três atividades fundamentais da condição humana: o labor – que 

se refere às necessidades vitais - o trabalho - atividade na qual o homem cria coisas artificiais a 

partir das coisas naturais, como instrumentos de trabalho, tendo como condição a mundanidade 

- e a ação – atividade exercida entre seres humanos, que tem como condição a pluralidade, 

política por excelência. 

Já Ozório (apud. BENAION, MORAES E FARIAS, 2014) trata do meio ambiente 

diferenciando-o do ecossistema - local onde se desenrola o processo de interação entre as 

plantas, animais, minerais com suas características físico químicas - na medida em que o ser 

humano é inserido nesse espaço. 
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Pondo os dois conceitos em diálogo, Benaion, Moraes e Farias (2014) apontam que 

os Meio Ambiente é um sistema artificialmente construído 

(trabalho/mundanidade) com o objetivo de garantir o desenvolvimento 

pleno das atividades humanas (labor/vida) que, idealmente, devem ser 

limitadas por padrões de qualidade socialmente acordados 

(ação/pluralidade) como forma de manter certa harmonia na relação 

homem-natureza e sociedade-natureza. 

Por meio desses conceitos e das falas das entrevistadas, compreendemos que a vida 

ativa daqueles que se reconhecem como pescadores está intimamente relacionada com a 

possibilidade de interagir/integrar o meio ambiente.  

Porém, na sociedade de classes, a participação da classe dominante na vida política se 

caracteriza por submeter outros modos de vida ao modelo civilizatório consumista e predatório. 

Identificamos que, a despeito de seu significado para os pescadores e pescadoras, a 

gestão dessa área é direcionada pelos valores do mundo moderno que evocam a dicotomia 

natureza/ser humano, a noção de progresso social como domínio do primeiro pelo último, o uso 

instrumental da ciência e sua hierarquia sobre os outros conhecimentos, e por fim, o culto ao 

estado-nação e ao direito positivado.  

A questão ambiental é então atravessada por projetos societários distintos em relação ao 

uso e significado do espaço rural ou urbano, não dissociando meio ambiente e uma sociedade 

marcada por relações desiguais de poder político, material e simbólico sobre os recursos 

naturais (ACSELRAD, 2002). Assim, é possível identificar que o caráter hierárquico da esfera 

pública brasileira faz com que a implementação dessas “áreas de proteção” se desdobrem em 

mecanismo de controle, criminalização e remoção dos pescadores/as, os principais interessados 

em sua manutenção que, no entanto são marginalizados do processo. 

Atribuímos isso a dois fatores: 1) A expansão da acumulação capitalista que pressupõe a 

apropriação do espaço (HARVEY, 2005), imprimindo a ele relações sociais incompatíveis com 

formas de vida sustentáveis; 2) O conceito de sustentabilidade que é empregado de acordo com 

parâmetros das ciências biológicas e imposto como norte único a ser seguido pelas diversas 

comunidades tradicionais. Assim, determina-se de antemão que as comunidades locais 

específicas são incapazes de realizar o manejo dos recursos naturais. 

Sem entraves do poder público, o manguezal foi alvo de diversas agressões, como a 

construção de aterros para implantação de campo de futebol, da sede da Colônia dos 

pescadores, da estrada no trecho em curva em torno do mangue, e contraditoriamente, do 

Centro de educação ambiental (CEA). A edificação da Avenida Galeão Ribeira em 1971 pela 
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Marinha, hoje chamada de “Estrada do Jequiá”, utilizou também em sua construção parte da 

área de manguezal. Acrescentamos a essas agressões o despejo de resíduos de origem 

domiciliar, industrial e comercial, além dos episódios de derramamento de petróleo. “Já viu 

água pegar fogo? Aqui aconteceu, de tanto óleo que tinha água” como aponta J. 

Após esse ocorrido, em 1973, começa na comunidade a luta em defesa do Manguezal, 

com o movimento de preservação que envolveu ONGs e instituições governamentais, mas 

principalmente atuação do morador da comunidade e ambientalista José Luiz de Castro 

Ferreira, reconhecido por todos como uma grande liderança na disputa do manguezal por 

encabeçar o projeto responsável por sua replantação. 

No entanto, J. – pescadora, 56 anos, vendedora de quentinhas - indica que com o 

crescimento da comunidade esta hoje em dia não abriga mais somente famílias pesqueiras e sim 

moradores que não criaram identidade ao longo da vida com o manguezal, e sequer o 

presenciaram sem toda poluição atual. Assim, a mobilização diante dessas agressões, além de 

muito pontual e esvaziada, centra-se na figura de José Luiz, como se somente ele fosse o 

responsável por defender a preservação do manguezal.  

Os tempos anteriores à ocupação desordenada da área, que se relaciona com a questão 

do manguezal, pois tal ocupação foi possível mediante seu reiterado aterramento, também se 

apresenta com nostalgia na memória das entrevistadas, como já pontuado no capítulo anterior. 

 Porém, compartilham do orgulho de morar em um dos poucos lugares do Rio de Janeiro 

que apesar de pauperizado oferece segurança(sic) entendido como a ausência de criminalidade, 

traço que diferencia e valoriza a comunidade para seus moradores, o que atribuem à presença 

da Estação de Rádio da Marinha e a proximidade do 17º Batalhão da polícia militar. Na nossa 

leitura, o que parece uma ingerência, torna-se uma segurança face ao movimento degradante do 

capital. 

Monteiro (2005), em dissertação apresentada na Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ) em 2005 sobre a dimensão simbólica da paisagem natural representada pelo manguezal 

na construção da memória coletiva da comunidade, realiza considerações sobre o tema que 

também pudemos observar. 

Seus estudos demonstram que a valorização do caráter “fechado” da comunidade – o 

manguezal circunda a colônia configurando uma barreira natural que a isola, além da cerca do 

APARU ao redor deste, sendo o acesso à colônia viabilizado por uma ponte estreita em que só 

passa um carro por vez- é utilizado como um símbolo de prestígio para fugir do estigma 
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representado por se morar num lugar desprestigiado. Morar num lugar semelhante a uma favela 

é compensado pelo sentimento de tranquilidade em relação à violência urbana, distanciando-o 

substancialmente desse espaço. 

A autora utiliza a fala de um jovem da comunidade para exemplificar tal mecanismo de 

compensação, denominado por Velho (apud. MONTEIRO, 2005) como discrepância de 

identidade. Nesta fala o jovem expressa que apesar de membros externos enxergarem a colônia 

como uma favela, ele a compreende como um condomínio fechado, local típico de classe média 

alta. 

Os estudos de Monteiro (2005), diferente dos nossos, englobam todas as pessoas da 

comunidade, pescadores ou não. Assim, foi possível para autora identificar que a instalação de 

infra-estrutura urbana, calçamento, iluminação e rede de esgoto, contempla os interesses dos 

não-pescadores e representam um fator de valorização do lugar, na perspectiva de o diferenciar 

de uma favela. Contudo, como também analisamos, para os pescadores as ações do poder 

público municipal não atende as demandas reais da comunidade 

Com relação à impressão de segurança, na nossa pesquisa, realizada somente com 

mulheres, C., entre as seis entrevistadas, pontuou que tal sentimento é relativo. Apesar de se 

sentir segura no interior da comunidade, não considera seguro o local em que esta situada, 

dizendo não sair da comunidade à noite sozinha. 

Relembramos aqui o já citado caso de feminicídio que ocorreu dentro da comunidade, 

sinalizando que para as mulheres a questão da segurança engloba fatores além da possibilidade 

reduzida de assaltos ou “balas perdidas”.  

Como já indicado, nos propomos a entrevistar mulheres que se reconhecem de alguma 

forma na pesca, tendo exercido elas próprias a atividade ou enquanto membras de famílias 

pesqueiras. A única mulher não-pescadora que entrevistamos foi G., que além de ser membra 

de família pesqueira e ter crescido na comunidade, critério essencial para a inclusão na 

pesquisa, esta é presidenta da associação de moradoras, representando uma liderança feminina 

importante. 

No que tange as memórias da comunidade, G. exerce um papel importante. Como 

administradora da página “Colônia Z-10” na rede social facebook, solicita que os moradores 

enviem fotos antigas que expressem momentos da vida comunitária. Assim, G. reúne diversas 

fotografias da comunidade que compõe o álbum “memórias”, onde as fotos são postadas com 

legendas que contam a história do lugar, descrevem rituais, aspectos relacionais e indicam as 
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transformações nos cenários em que as imagens foram capturadas denunciando a 

descaracterização do local por parte da prefeitura. Em algumas das imagens mais antigas, nos 

lugares mais descaracterizados, ela questiona no final das legendas: “Tudo em nome do 

progresso?”.  

Grande parte das imagens foi capturada por Armando Dantas, falecido pescador e 

fotógrafo, que se dedicou a retratar o cotidiano do local. . 

Nas fotos, podemos ver registros do dia-a-dia como filas no orelhão da colônia, ostimes 

de futebol “Time da Z-1”(como foi enumerada inicialmente a colônia) e “Aliados”, marcas 

arquitetônicas da época como construções de bambu, a cerca de tela nos limites da colônia que 

hoje deu lugar a um muro de 2m a desgosto dos moradores mais antigos, o varal onde se 

estendiam as redes de pesca para que secassem, o campo de futebol da colônia, o coreto onde 

os moradores se reuniam (substituído pelo atual anfi-teatro) e até páginas do livro de ata das 

assembléias realizadas na colônia. 

A postagem das imagens é dotada de intencionalidade. Além de ser um recurso para 

manter viva e acessível à memória da comunidade, sendo uma fonte de pesquisa histórica, 

muitas das postagens apresentam um caráter reivindicatório do espaço contra os investimentos 

em sua modernização. Seguem algumas dessas imagens e suas legendas na página 

 

 

 

Figura 4: Antiga ponte. (Foto disponível na página do facebook “colônia Z-10”. 

Acesso em:22 de fevereiro de 2019) 
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“Essa é pra relembrar nossa antiga ponte, que apesar de velha tinha seu charme, pois era 

única. Hoje a prefeitura padronizou e todas as pontes construídas no Rio de Janeiro são iguais.” 

 

 

 

“O melhor dessa foto, de parte do time do Aliados, é a vista que nós tínhamos. É só 

olhar ao fundo, não tem aquele muro horrível. Pena de quem não conheceu !” 

 

 

 

Figura 5: foto da década de 80 do time “Aliados” ((Foto disponível na página 

do facebook “colônia Z-10”. Acesso em 22 de fevereiro de 2019) 

Figura 6: Rua antiga dentro da comunidade. (Foto disponível na página do facebook 

“colônia Z-10”. Acesso em: 22 de fevereiro de 2019) 
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“A Colônia sem pavimentação, sem um monte de carros congestionando as ruas, com 

"menos problemas". Era melhor ou Pior ?!?!? com certeza cada tem uma opinião diferente !!!!” 

 

 

 

“Time de futebol, Grupo Madrugada, outubro de 1982. Na foto tirada no campo da Z-

10, podia-se visualizar a saída do rio Jequiá para o mar, pois aquele muro feio, que existe hoje, 

construído pela marinha, era apenas uma cerca gradeada. A nossa Colônia era muito mais 

arejada, e a visão era mais bonita.”  

Figura 7: Time Grupo Madrugada (Foto disponível na página do facebook 

“colônia Z-10”. Acesso em: 22 de fevereiro de 2019) 



104 
 

As festas também representam memórias caras à comunidade, e estas são 

tradicionalmente organizadas principalmente pelas mulheres. Mesmo com as transformações, 

essa forma de sociabilidade ainda resiste e oportuniza a transmissão dos valores ligados a 

crenças e costumes, sobrevivendo por várias gerações. 

As principais festas que ocorrem na comunidade hoje são a festa junina, festa de São 

Jorge e o Carnaval.  

Hoje o carnaval é considerado a maior festa da comunidade visto que desde 2005, os 

moradores organizam o “Bloco vermelho e branco da Z-10”, que tem como símbolo uma garça 

branca e em seus sambas enredos homenageia pescadores de referência na comunidade ou traz 

letras com temas pertinentes a esta. As composições são apresentadas à comunidade no 

anfiteatro e escolhidas após a disputa dos sambas. Os ensaios ocorrem uma vez por semana a 

partir do mês de janeiro e a bateria conta com aproximadamente 130 ritmistas, que no carnaval 

se concentram no anfiteatro para arrastar milhares de foliões da colônia pelas ruas dos bairros 

Ribeira e Zumbi.  

No entanto, podemos observar que uma festa de grande simbolismo que permeia a 

memórias das pescadoras, mas que se transfigurou na esteira de transformações da comunidade, 

é a festa São Pedro – padroeiro da pesca.Nesta ocasião, todos os anos os pescadores se reuniam 

para construir uma pequena capela de madeira, em torno da qual se organizava uma quermesse. 

A festa era responsável por angariar fundos para manutenção e melhoria da estrutura da 

comunidade. Hoje em dia, ainda que a igreja que funciona dentro da comunidade mantenha a 

tradição de realizar a festa, esta não é igual a que os próprios moradores organizavam e não o 

fazem mais visto que a comunidade cresceu e “tem muita gente de fora, que não tem nada a 

ver” segundo J, ao explicar os motivos de não manterem a homenagem ao padroeiro. 

Expomos aqui duas fotos da festa que nos permitem visualizar sua grande proporção na 

comunidade. 
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Buscamos, com essa explanação, evidenciar um olhar possível para a história da colônia - 

distinto da narrativa presente nas páginas da Missão do Cruzador José Bonifácio (1945), 

narrado pelo Capitão de Mar e Guerra Frederico Villar - sobre os locais de pesca.  

Figura 8: festa de São Pedro (Foto disponível na página do facebook “colônia Z-10”. 

Acesso em: 22 de fevereiro de 2019) 

Figura 9: festa de São Pedro. (Foto disponível na página do facebook 

“colônia Z-10”. Acesso em: 22 de fevereiro de 2019) 
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Nesse sentido, ressaltamos também o papel fundamental das mulheres na preservação dessas 

memórias, demonstrando sua posição inconformada e ativa contra a violência do sistema 

capitalista que a tanto destrói pregando a modernização. 

3.2. Identificação das formas de organização coletiva e resistência 

Ao tratar das formas de resistência de grupos sujeitos à dominação social, tratamos da 

existência, entre os dominados, de um discurso oculto contraposto ao discurso hegemônico 

sobre este, buscando evidenciar as potencialidades latentes da comunidade estudada. (Scott, 

2013) 

Nesta linha, a interpretação de histórias, rituais, manifestações de anseios e da produção 

de conhecimento sobre a pescaria é nosso principal recurso para compreender as “brechas” 

criadas pelas mulheres da comunidade contra as investidas de mercantilização da pesca - que 

assolam de distintas formas as comunidades pesqueiras– e aquelas que promovem impactos 

ambientais e em seu modo de vida. 

Segundo Scott (2013), embora isto possa ser confundido com uma forma de resistência 

passiva, esse registro em que a dominação é constantemente avaliada, julgada e criticada por 

aqueles que dela são objeto, alimenta um potencial de revolta que a torna eficaz em 

circunstâncias propícias à sua desocultação e expressão pública. Para o autor, esse discurso 

oculto pode ser partilhado e discutido entre iguais, alimentando subculturas dissidentes. 

As mulheres com as quais realizamos a pesquisa, por estarem submetidas à burocracia 

pesqueira ou por prestarem auxílio nesse sentido devido ao trabalho que já realizaram na 

Colônia, estão a par de suas constantes transformações e impactos no cotidiano, discutindo-as e 

problematizando-as. Não conversamos com mais de uma pescadora simultaneamente, mas as 

diversas falas em comum, o relato de histórias que não são as suas  e o apontamento de que os 

problemas não são individuais, mas da categoria pesqueira nos demonstram certo consenso 

sobre os impactos. Expomos dois exemplos: 

A gente bate muito de frente com o Ministério da pesca. Um dia eu fui 

atualizar o registro do meu barco e perguntaram o que eu pesco. Eu falei 

“curvina” ai a moça falou “mas curvina é proibido” ai eu “como é proibido 

se lá a gente vive de curvina? Se eu largo a rede e o que mais vem é 

curvina? Vou falar “olha,curvina, não entra ai não”? [M.] 

 

É muito difícil peixe aqui, a gente tem que remar muito, as vezes ir lá pra 

Niterói  pescar. Sabe o lugar que mais dá peixe aqui? Perto da Marinha, 

mas a gente tem que ficar 200 metros longe. Se colocar rede eles picam a 

rede toda, se te verem lá é capaz de dar tiro. [S] 
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As falas nos remetem à descrição de Foster (2011) sobre o primeiro ensaio político-

econômico de Marx, “Debates acerca da lei do furto da madeira”, escrito em 1842 durante seu 

período como editor da Rheinische Zeitung – focado em questões ecológicas.  

A maioria dos aprisionados na Prússia naquele tempo era de camponeses 

presos por recolher madeira morta nas florestas. Ao realizarem esse ato, os 

camponeses estavam meramente exercitando um direito habitual, não mais 

permitido após o crescimento da propriedade privada. Observando os 

debates sobre este assunto na assembleia provincial de Rhineland, Marx 

comentou que a disputa era centrada em como melhor proteger os direitos 

de propriedade dos donos de terra, enquanto os direitos habituais dos 

camponeses em relação à terra eram simplesmente ignorados. Camponeses 

empobrecidos eram vistos como os “inimigos da madeira”, devido ao 

exercício de seu costumeiro direito de recolher madeira de lenha para 

cozinhar e aquecer suas casas, transgredindo os direitos de posse dos 

possuidores de propriedades privadas (Marx e Engels, 1975: 224–63; 

Mehring, 1979: 41-42). 

É mediante a investida contra a esses direitos habituais que principalmente as mulheres 

passaram a participar das assembleias promovidas pela FEPERJ para discutir as normatizações 

da pesca e seus impactos na comunidade.  

Teixeira (2001), ao tratar do conceito de participação, afirma que é necessário que se 

considere a relação em que sujeitos, com recursos disponíveis nos espaços públicos, constroem 

identidades e afirmam seus interesses, de formas institucionais ou não. 

Entendemos que a luta pelo reconhecimento das demandas da pesca não é somente por 

políticas públicas que contemplem os/as pescadores/as, mas por uma cultura política que os 

reconheça como sujeitos. 

Como aponta Pereira (2014), os movimentos sociais têm magnitude significativa visto 

que se apresentam no seio de uma sociabilidade hegemônica cuja centralidade é a concepção 

lockeana de indivíduo “livre”, “autodeterminado”, “racional”, logo, dotado de livre arbítrio que 

o permite superar suas condições de pobreza 

É importante então observar as alternativas de ação coletiva como a participação na 

formulação de políticas públicas, em conselhos municipais e na elaboração de orçamentos, 

chamada de ação cidadã (TEIXEIRA, 2001), mas também ressaltar as tentativas de articulação 

entre os movimentos pela criação de redes que auxiliem na perpetuação do modo de vida e da 

própria sobrevivência, o que promove espaços de debate em geral. 

Na ausência de respostas satisfatória do Estado às suas demandas cotidianas, os grupos 

empobrecidos desenvolvem diversas táticas de resistência.  



108 
 

Nesse sentido, além do que já foi exposto no item anterior, e ainda que não seja 

desenvolvido exclusivamente pelas mulheres, mas que funciona com a participação de muitas 

delas, apontamos os denominados “cabaceiros”, uma estrutura para o comércio da pesca 

desenvolvida pelos pescadores da comunidade do Jequiá e outros sócios da Colônia Z-10 mas 

que habitam as proximidades, como os bairros bancários e Ramos.  

A estrutura foi organizada visto que os pescadores saem na madrugada para pesca, e 

caso não tenham um frigorífico para armazenar o pescado, é necessário que o vendam 

rapidamente para que se mantenha fresco. Buscando medidas para atenuar coletivamente a 

jornada de trabalho extremamente exaustiva que significa pescar na madrugada e buscar vender 

o pescado ao longo do dia, os “cabaceiros” são organizados com frigoríficos para manutenção e 

venda do pescado por outros que não aqueles que foram pescar, organizando o rendimento 

entre aqueles que participam dessa rede. 

Para Teixeira (2001), o relevante é observar o elemento político presente nas relações 

sociais, “mesmo quando se pretende negar o Estado na busca de auto-afirmação coletiva e 

autogoverno e na tentativa de construção de uma identidade como ator político”( p.26). 

Independentemente das formas de que se pode revestir, a participação significa “fazer 

parte”, “tomar parte”, “ser parte” de um ato ou processo, de uma atividade pública, de ações 

coletivas. Referir “a parte” implica pensar o todo, a sociedade, o Estado, a relação das partes 

entre si e destas com o todo e, como este não é homogêneo, diferenciam-se os interesses, 

aspirações, valores e recursos de poder (TEIXEIRA, 2001) 

Os conflitos entre as classes sociais são enfrentados também a partir da incorporação da 

noção de direito enquanto reconhecimento parcial do acesso à pequena parcela da riqueza 

socialmente produzida, além da instituição de normas direcionadas para determinado “padrão 

civilizatório” (PEREIRA, 2014) 

Nesse sentido, é um avanço legal significativo para a luta dos pescadores a conquista da 

Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais - 

PNPCT, através do Decreto 6.040 de 2007, sancionada pelo presidente Lula, visando abarcar 

também os pescadores artesanais.  

Dessa forma, Ficou estabelecido que os povos e comunidades tradicionais são 

reconhecidos por serem grupos culturalmente diferenciados, que se reconhecem como tais, e 

usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, 

religiosa, ancestral e econômica (BRASIL, 2007).  
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A PNPCT é a primeira política de reconhecimento dos povos e comunidades 

tradicionais, o que possibilitou aos pescadores artesanais a proteção dos seus direitos na 

validação dos seus territórios tradicionais. A política é um instrumento reivindicatório legal 

para que as comunidades pesqueiras, como as que estão sendo atingidas por grandes 

empreendimentos portuários e industriais, possam ter seus direitos assistidos. Nesse sentido, 

destaca-se que entre os objetivos específicos da PNPCT está o de “[...] garantir os direitos dos 

povos e das comunidades tradicionais afetados direta ou indiretamente por projetos, obras e 

empreendimentos”, segundo o artigo 3º, inciso IV. 

Cabe ressaltar que fatores políticos, econômicos, sociais e as relações desiguais 

estabelecidas no território - como a vigência de outras regulações, a necessidade de expansão 

do capital, e a flexibilização de regulações ambientais – ainda são entraves para efetivação 

dessa política. 

Destacamos também as importantes reflexões críticas de Segato (2007) sobre esse tipo 

de categorização, que a autora aponta serem imbuídas de uma estrutura lógica dualistas que 

afirma a oposição nós/outros. 

 Para que as reivindicações compreendidas nos termos da lei na ordem dominante 

obtenham visibilidade na arena política, se faz necessário assimilar essas categorias que são 

geradas como instrumentos de descriminação porque a linguagem política ocidental foi 

historicamente construída a partir do mesmo horizonte metafísico que gerou e reproduziu as 

categorias substantivas que são dominantes hoje. A autora questiona que se categorias 

substancializadoras como raça, tribo, etnia e até a cultura tem sua gênese em um contexto de 

poder desigual e são instrumentalizadas por um grupo para oprimir outro. Se seus moldes são 

impressos sobre sujeitos sociais para demarcar fronteiras de diferenças e assim orientar 

descriminações, como é possível que só por meio e através das mesmas categorias possamos 

contestar e reverter o fenômeno da discriminação? Como é possível que os oprimidos, para 

defender seus interesses, tenham que cair sempre nas categorias que o opressor gerou para 

justamente transformá-los em um outro? Será que estamos inexoravelmente condenados ao 

paradigma essencialista, as identidades substantivas, que ora nos oprimem, ora nos prometem 

libertar? Haverá liberdade possível por essa via? (SEGATO, 2007) 

De fato, é importante analisarmos a construção conceitual sobre povos e comunidades 

tradicionais nos marcos regulatórios e nas ciências sociais e ambientais, compreendendo como 

a localização e definição dessas populações no contexto social, político, econômico, cultural e 
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ambiental tem contribuído para o avanço em suas demandas (CONTI; COELHO DE SOUZA, 

2013). 

Não dispomos de respostas para as indagações de Segato (2007), no entanto suas 

reflexões nos demonstram que num percurso que se pretenda de fato emancipatório, o 

tradicional não pode ser compreendido como estático, pressupondo uma essência identitária 

que não considera as transformações, rearticulações e reapropriações derivadas das dinâmicas 

sociais  (LITTLE, 2002). 

Little (2002, p. 256) já indica que “o território de um grupo social determinado, 

incluindo as condutas territoriais que o sustentam, pode mudar ao longo do tempo dependendo 

das forças históricas que exercem pressão sobre ele.” 

A reflexão é posta em relevo, pois o conceito convencional de que cultura seria algo 

estático referente a um conjunto de crenças separadas da política, contribuiu para invisibilizar 

as práticas culturais cotidianas como terreno de práticas políticas, ou seja, um contínuo 

processo de práticas coletivas que produz significados e configura as relações sociais, sendo um 

sistema pelo qual uma ordem social é comunicada, reproduzida e vivenciada (ALVAREZ; 

DAGNINO; ESCOBAR, 2000) 

Alvarez, Dagnino e Escobar (2000) entendem que a cultura é um processo coletivo que 

molda as relações sociais, pois, configura um conjunto de práticas materiais e representações 

concretas ligadas a realidade social. Por isso perpassa todas as instituições - econômicas, 

sociais e políticas - constituindo valores e subjetividades. Ou seja, as políticas culturais 

desafiam os conceitos culturais dominantes na política e diferentes significados entram em 

conflito, sendo resultado de articulações discursivas originárias de práticas culturais existentes, 

mostrando contraposição às culturas dominantes. Para os autores, o ocultamento dessa relação 

reflete as definições do político pertinentes à cultura política dominante. Assim, concluem que 

a cultura é política porque os significados são constitutivos dos processos que, implícita ou 

explicitamente, buscam redefinir o poder social. Isto é, quando apresentam concepções 

alternativas de mulher, natureza, raça, economia, democracia ou cidadania, que desestabilizam 

os significados culturais dominantes, os movimentos põem em ação uma política cultural. 

A constituição de uma consciência política que permita o reconhecimento dos sujeitos 

como “classe para si” (MARX, 1985), reivindicando a partilha mais justa da riqueza 

socialmente produzida é fundamental na construção uma voz coletiva, que grite radicalmente 
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contra o capitalismo, eliminando a contradição entre capital e trabalho, raiz das diversas formas 

de opressões (classe, gênero, raça/etnia) (CISNE, 2012). Mas nos aprece fundamental adicionar 

que apesar de no capitalismo serem fundadas duas classes fundamentais, a sociedade é 

dinâmica e seu constante movimento gera complexificações apresentando multiplicidades e 

heterogeneidades.  

É que a análise no nível estrutural do Modo de Produção Capitalista mostra-nos a 

divisão típica e fundante desse modo de produção nas classes trabalhadora e capitalista, 

enquanto o estudo no nível mais conjuntural ou da formação social assinala a manifestação 

concreta da multiplicidade nas classes sócias (MONTAÑO; DURIGUETTO, 2011). 

Ou seja, É no nível da formação social que se analisa não só participação das classes no 

processo produtivo, mas suas diversas condições de vida, a dinâmica social concreta, 

considerando contextos históricos e geográficos específicos.(MONTAÑO; DURIGUETTO, 

2011) 

Por isso é fundamental para a pesquisa o aporte decolonial, que realizando uma leitura a 

partir da América Latina aponta a ideia de raça como uma codificação das diferenças entre 

conquistadores e conquistados situando a uns em situação natural de inferioridade em relação a 

outros como ideia assumida pelos conquistadores como o principal elemento constitutivo e 

fundacional das relações de dominação que a conquista exigia (QUIJANO, 2010) 

O debate é fundamental para compreender porque a atividade pesqueira artesanal e as 

práticas que permitem sua continuidade são subalternizadas pelo discurso do desenvolvimento, 

amplamente difundido desde o início do século XX, em que a epistemologia ocidental sobre o 

direito, a natureza, a economia, a sociedade e a moral é reivindicado como única racionalidade 

legítima para conhecer o mundo, a partir do imaginário de um conhecimento superior, 

produzido por sujeitos neutros para conhecer verdades universais. 

Partilhamos das reflexões de Leroy (2011), que indica que mais que encarar esses 

setores como vítimas do modelo, importa ver neles os artesãos do futuro. 

Quem pode ser em contrapartida o portador de um território/país 

sustentável e democrático senão a sua gente teimosa, agarrada ao chão e 

engenhosa em extrair dele e da sua situação a construção do seu futuro? 

Muitos desses grupos sociais foram “desconectados”, ou melhor, 

arrancados à força do seu território, mas seu grito de injustiçados é o grito 

da reivindicação por dignidade, por reconhecimento. Não se trata de uma 

simples demanda” de subalternos por mais justiça, mas, antes de tudo, de 

uma afirmação que coloca os setores dominantes no seu verdadeiro lugar 
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de predadores e de opressores. Além do mais, esse grito evidencia “a 

existência de uma relação entre a degradação ambiental e a racionalidade 

instrumental do capital” . O clamor por equidade e igualdade frente ao 

trabalho, ao território, às políticas de “desenvolvimento” confunde-se aqui 

com o grito por um meio ambiente preservado para o futuro. (LEROY, 

2011, p.6) 

Porém, a iniciativa dos grupos dominantes quando os dominados se rebelam e insurgem 

éum grande desafio a ser enfrentado, devido à falta de autonomia dos subalternos e suas 

iniciativas submetidas a leis próprias de necessidade, mais politicamente restritivas do que as 

leis de necessidade histórica que dirigem e condicionam as iniciativas das classes dominantes. 

(GRAMSCI, 2011) 

Nesse sentido, podemos citar o projeto Baía Limpa, visto pelas entrevistadas com 

saudosismo como um projeto da Petrobrás, que apesar do reconhecimento dos malefícios da 

empresa, era extremamente positivo para a comunidade. 

 O projeto, que conta com financiamento da Petrobrás como uma forma de mitigar os 

impactos ambientais,é uma iniciativa da Federação de Pesca do Estado do Rio de Janeiro e dele 

participam os pescadores devidamente associados. 

Este atuou no monitoramento de material sólido na Baía de Guanabara em três áreas: São 

Gonçalo, Magé e Rio de Janeiro (Ilha do Governador e Ramos) entre janeiro de 2009 e 

fevereiro de 2010. Não por coincidência essas áreas são sedes das colônias de pescadores Z-8, 

Z-9, Z-10 e Z-11 respectivamente.  

O objetivo do Projeto Baía Limpa não é limpar a Baía de Guanabara, e sim monitorar de 

forma contínua a quantidade de resíduos sólidos que chegam à baía. Esse monitoramento é 

feito através de coletas manuais regulares na costa, de arrastos de fundo e da instalação e 

manutenção de redes em rios.  

Os pescadores colaboravam três vezes por semana com o projeto, sob o regime de 

contrato de parceria de três meses, remunerada semanalmente, o que gerou um auxílio 

significativo na sobrevivência e reprodução das famílias participantes. O projeto de pesquisa 

não trabalhou para a retirada de todo o material sólido que escorre pelos rios para a baía de 

Guanabara, mas para gerar dados para que o poder público pudesse elaborar suas políticas na 

área.  

O projeto utiliza a mão de obra desses pescadores com a justificativa de que estes 

poderiam conciliar o tempo vago com a pesca artesanal e voltar integralmente para a sua 

atividade após o período de contrato em melhores condições ambientais e materiais. Justfica-se 
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também pela necessidade de conscientização ambiental desses indivíduos, para que 

preservassem a Baía. 

Na nossa leitura, partindo da reflexão de que a Petrobras - principal poluidora das águas 

da Baía - é a financiadora do projeto visto a incumbência de cumprir com a chamada 

responsabilidade social empresarial para obter o licenciamento ambiental necessário a seus 

projetos, podemos indicar dois mecanismos elencados por Pereira (2014) como respostas aos 

movimentos sociais: A criminalização e a cooptação, esta última como parte dos dilemas 

oriundos da institucionalização de espaços de participação. 

A “nebulosa associativa”, expressão evocada para tratar do ambientalismo francês, 

também é pertinente de ser utilizada no caso, que é comum às práticas brasileiras, como aponta 

ACSELRAD (2010, p.104) “tanto pelo caráter disseminado e multiforme do conjunto de 

instituições que a noção compreende, como pela nebulosa intransparência que envolve 

crescentemente certos procedimentos de ambientalização”.  Dentre esses procedimentos, o 

autor aponta a ambientalização do discurso de empresas suspeitas de práticas predatórias, que 

ao mesmo tempo em que recusam controles externos, proclamam sua capacidade de 

autocontrole ambiental; a flexibilização das legislações ambiental pelas autoridades 

governamentais, promotores de grandes projetos hidrelétricos que desestruturam a vida de 

comunidades tradicionais e afirmam que desenvolverão programas de "sustentabilidade" 

destinados "a assegurar a continuidade dos aspectos econômicos, sociais, culturais e 

ambientais" dos grupos, etc. 

Entendemos assim que a formação de uma visão de mundo emancipatória e 

revolucionária, radicalmente crítica à exploração humana e ambiental do capital, tende a ser 

neutralizada pelas suas investidas de vender falsas soluções buscando um “consentimento 

passivo” (GRAMSCI, 2011). 

No entanto, apesar da forte defesa e adesão ao projeto que atende suas necessidades 

imediatas de sobrevivência por possibilitar o trabalho assalariado, e até certa crença  na “ética” 

empresarial que forja um lado humano do capital, podemos identificar que a "falsa 

consciência” promovida pela ideologia dominante não obtém a submissão acrítica do grupo,não 

os convence de que a ordem social vigente e os impactos decorrentes desta na comunidade são 

naturais e inevitáveis. Isso, para nós, é um elemento que expressa a organização coletiva e 

resistência da comunidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao mergulhar no trabalho de campo, o pesquisador o faz com toda uma carga de 

valores, variando “conforme os interesses objetivos das classes envolvidas na formação e 

acumulação de conhecimento” (FREIRE, 2014, p.44). 

O curso de Serviço Social nos possibilitou uma leitura marxista crítica da realidade, 

compreendendo que a sociedade se organiza em classes sociais antagônicas. Assim, o trecho de 

“A ideologia alemã”, em que Marx e Engels indicam que “As ideias da classe dominante são, 

em cada época, as ideias dominantes, ou seja, a classe que é o poder material dominante da 

sociedade é, ao mesmo tempo, o seu poder espiritual dominante” (MARX; ENGELS, 2007) nos 

instigou no âmbito acadêmico, desde a monografia, a buscar epistemologias outras como um 

fecundo meio para percebermos a existência de aliados políticos que oxigenam a luta pela 

emancipação humana. 

A heterogeneidade no interior da classe que não é a dominante - considerando a 

formação social da América Latina, possível mediante ao massacre e etnocídio dos povos- para 

nós é uma possibilidade de sermos atravessadas por conhecimentos subjugados no sistema 

mundo capitalista, racista e patriarcal, que representam focos de resistência vista a sua 

existência.  

Ao mesmo tempo, para nós, a temática ambiental é um grande desafio civilizatório se 

pensarmos, por exemplo, que o petróleo é a principal fonte de energia atual e configura um 

recurso não renovável. 

Dessa forma, escolhemos a Comunidade de pescadores do Jequiá (Colônia Z-10), a 

mais antiga colônia de pesca do Brasil, que sabidamente convive com os impactos da 

exploração petrolífera, com o objetivo de denunciar a barbárie do capital e expectativa de 

apresentar o cotidiano das pescadoras como uma vivência no tempo e espaço que representasse 

uma “brecha” nas relações sociais capitalistas, protagonizada por mulheres que ali se mantém 

apesar de forças contrárias. 

No início da pesquisa de campo, a fala que não havia mais a possibilidade de exercer 

significativamente a pesca na comunidade - elencando o cercamento do Manguezal que a 

atravessa como um elemento desconhecido por nós que contribui para essa realidade - o que fez 

com essas mulheres hoje estivessem desempregadas ou em trabalhos precarizados e 

sobrevivendo com o auxílio de políticas públicas, primeiro nos fez pensar ser inviável a 

pesquisa com os objetivos propostos. A fala “aqui não tem mais pesca” nos soou como a 
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afirmação de que o movimento do capital foi tão predatório no local que qualquer resistência 

possível havia sido eliminada. 

Passamos a investigar então as transformações no local, buscando para isso conhecer as 

memórias enunciadas pelas mulheres sobre este. 

Essas perspectivas, que enunciam anseios da comunidade e demonstram sua posição 

inconformada com a forma que o território foi apropriado e suas relações sociais 

consequentemente modificadas, assim como os processos coletivos inventivos da comunidade 

que mantém de alguma forma o sentido comunitário do lugar, nos fez perceber, junto ao 

amadurecimento teórico possibilitado pelo mestrado e pelas contribuições da banca na 

qualificação, que ali se resiste sim à barbárie do capital. 

Percebemos que de início, apesar de buscarmos o aporte da teoria decolonial, a postura 

em campo reproduzia vícios de buscar enxergar ali a teoria previamente apreendida. Na medida 

em que buscamos partir do real e interpretá-lo, a pesquisa fluiu nos apresentando novos 

elementos que passamos a entender como formas de resistência. 

Utilizamos então esse conceito partilhando das reflexões de Lugones (2014) que a 

resistência como a tensão entre a sujeitificação e subjetividade ativa, não se pretendendo pensar 

a resistência como um fim em si mesmo, mas como uma possibilidade de luta política,arenas 

onde se dão os embates sociais pela construção dos futuros possíveis. 

  E nessas arenas, a questão ambiental se mostra cada vez mais central e vista 

crescentemente como entrelaçada às tradicionais questões sociais do emprego e da renda. 

(ACSELRAD, 2010) 

Durante o período de pesquisa, aos vinte e dois dias de mandato, o presidente Jair 

Bolsonaro discursou no Fórum Econômico Mundial, em Davos – Suiça, alegando que o Brasil 

é o país que mais preserva o meio ambiente. Três dias depois, a mentira foi soterrada pelo 

crime ambiental protagonizado pela mineradora VALE em que se romperam três barragens de 

rejeitos de minério de ferro em Brumadinho – MG.  

Crimes ambientais como os da VALE e os da PETROBRAS expressam a fragilidade das 

legislações ambientais eo círculo perverso da economia que se sustenta pela exploração da 

natureza e do trabalhador, gerando a degradação ambiental e as cargas biológicas, sociais, 

psíquicas, econômicas, políticas, culturais sobre os seres humanos incorporados ao sistema 

capitalista como trabalhadores, produzindo desigualdades sociais e ambientais em uma cultura 

legitimadora do processo de desenvolvimento que buscamos aqui apresentar. 
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Tem crescido a necessidade das famílias pesqueiras artesanais de diversificarem sua 

fonte de renda, o que é reflexo de um modelo de desenvolvimento que desconsiderou os limites 

ambientais. Essa condição refletiu na redução do número de filhos de pescadores dispostos a 

permanecer na atividade e a indução dos próprios pescadores e pescadoras a abandonar a 

atuação no setor. 

As pescadoras entrevistadas manifestam a vontade de que seus filhos e netos 

continuassem a tradição da pesca artesanal, mas esta esbarra nas dificuldades de sobreviver 

exclusivamente da renda proveniente da atividade. Embora esta seja muito valorizada em seus 

discursos, entendem que não é mais viável que a pesca garanta a sobrevivência familiar e falam 

da importância de “estudar pra não ser pescador”.  

Podemos perceber que na impossibilidade de serem exclusivamente pescadoras, essas 

mulheres são incorporadas ao mercado de trabalho de forma subalterna, como já expomos aqui.  

Realizando brevíssima análise da conjuntura, não descolando a pesquisa do tempo histórico em 

que esta é realizada, podemos projetar que a situação só se agrave diante da demolição do 

projeto social-democrata, ultraconcentração de riqueza no mundo, crescimento de grupos 

ultraconservadores, medidas para enfrentar a questão social via direito penal, reforma 

trabalhista, terceirização irrestrita, congelamento dos gatos públicos e a reforma da previdência  

que na prática impossibilita o acesso da maioria da população à aposentadoria. A exacerbação 

dos “inimigos vermelhos”- partidos de esquerda, movimentos sociais e intelectuais críticos – 

também representa um fator que coloca em risco real lideranças sociais, seja pela violência 

difusa na sociedade, seja pela violência do Estado. 

Entendemos que as mulheres, tanto pelos acréscimos na jornada de trabalho que é 

imposto ao gênero feminino, quanto por se colocarem na linha de frente da reivindicação contra 

os processos que atingem a comunidade, são as mais expostas aos processos em curso. O fato 

de serem negras acrescenta mais um desafio cotidiano diante do racismo estrutural da 

sociedade, que vem sendo reiteradamente legitimado pelo discurso fascista da presidência. 

 As reflexões de Luxemburgo (1985) sobre aspectos violentos da gênese da sociedade 

capitalista serem reafirmados a cada fase de seu processo histórico, sendo assim a violência um 

elemento fundante e método constantemente necessário para a manutenção dessas relações 

sociais,foi recorrentemente reportada enquanto escutávamos os relatos observávamos o campo. 

Ressaltamos que a comunidade é composta em grande parte de pessoas negras, o que para nós 

demonstra o racismo na implementação de políticas públicas, obras e empreendimentos  que 
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submetem a um maior risco ambiental grupos historicamente invisibilizados e subalternizados, 

como as pescadoras e pescadores. Grupos que historicamente também seu direito de acesso a 

terra alijado, o que se expressa na pesquisa pelo cercamento do manguezal e regras que 

ignoram as produzidas localmente. 

Também importa pontuar o quanto fomos afetadas e inspiradas pela referência da luta 

de mulheres que buscam, apesar das adversidades e invisibilidade no que tange sua atividade 

produtiva- inclusive aos olhos dos homens da comunidade- produzir coletividade nos espaços e 

reivindicar sua apropriação simbólica.  

Para nós, a expressão “pessimismo da razão, otimismo da vontade” cunhada por 

Gramsci é o que define as impressões durante o processo de pesquisa. 

Dessa forma, e dentro de seus limites, o trabalho buscou contribuir com o debate sobre 

o modelo predatório de desenvolvimento sobre territórios e vidas – não somente as humanas –  

e seus reflexos para as mulheres na pesca. Investimos em áreas interdisciplinares e temas 

distintos, mas enquanto pesquisa realizada na pós-graduação em serviço social e 

desenvolvimento regional, buscamos que as reflexões aqui postas possam contribuir com 

táticas de intervenções qualificadas juntamente com esses sujeitos, primando pela garantia de 

direitos e participação política na arena de decisões da sociedade. 
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