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Contextualização 
A Região Metropolitana do Rio de Janeiro com seus 10,5 milhões de habitantes, dos quais 3,6 

milhões vivem abaixo da linha da pobreza, é o retrato das grandes aglomerações e, acima de tudo, 

um quadro da permanente crise com que se defronta o espaço agrário do país, especificamente no 

caso fluminense, envolvido pelas formas de expansão capitalista da renda da terra urbana e rural, 

que de maneira decisiva contribuíram para a manutenção do atual quadro de degradação social, 

presente nas grandes cidades brasileiras. 

 
Mapa da Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

 

 
Fonte: Governo do Estado do Rio de Janeiro. 2002. 
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*A delimitação da Região Metropolitana está fundamentada na divisão Político-Administrativa adotada 
pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. 
 

Em relação aos trabalhos geográficos verificamos que, há muito, os pesquisadores se manifestaram 

preocupados com as condições sociais da população e com os impactos ambientais, decorrentes da 

ocupação predatória da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Neste sentido, pode ser considerado 

emblemático o diagnóstico da Baixada Fluminense feito por VALVERDE (1963:25): 

 
Mais ilustrativo da complexa interação do homem com o meio é o exemplo 
da Baixada Fluminense, trecho da Baixada Litorânea situada no Estado do 
Rio. Essa região era ocupada, desde os tempos da Colônia até o fim do 
Império, por fazendas que produziam, principalmente, farinha de 
mandioca, açúcar mascavo e aguardente. Com o desenvolvimento 
industrial e comercial do Rio de Janeiro e da lavoura do café no Vale do 
Paraíba, ocorreu seu despovoamento. O abandono das fazendas culminou 
com a abolição da escravatura. Desaparecendo a navegação fluvial e sem 
limpeza dos leitos, os rios foram se entulhando de sedimentos, a ponto de 
alguns desaparecerem, transformando-se em brejos que se tornaram em 
terríveis focos de malária. A exploração dessas terras passou então a ser 
perigosa para a saúde e antieconômica, até a época em que, 
desenvolvida a técnica de saneamento, o governo empreendeu a 
dragagem dos rios e a erradicação da malária. Hoje, algumas várzeas são 
aproveitadas para produção de verduras e as terras mais altas, enxutas e 
arenosas, são ocupadas por laranjais.   

 
Comentando o caráter especulativo do uso da terra na Baixada Fluminense, que permanece até os 
dias atuais, o autor afirma que: 
 

Perto do Rio de Janeiro e ao longo das principais estradas, as terras 
voltaram a ser inaproveitadas agricolamente, não mais por imposição do 
meio. O crescimento excessivo da cidade e a inflação levaram a uma 
forma de especulação da terra que é o loteamento urbano, para sítios de 
repouso, chácaras etc. No meio das capoeiras baixas e dos laranjais, 
abrem-se arruamentos e erguem-se cartazes de anúncios de venda de 
terras (...) Veja-se bem, pela descrição acima, que a exploração da 
Baixada Fluminense era feita antigamente por uma técnica primitiva. A 
perda da mão-de-obra, de que dependia  essa técnica, desorganizou a 
economia regional. Só quando o governo, dispondo de novos recursos, 
tornou a modificar o meio, pôde instalar-se uma nova estrutura fundiária: 
pequenas propriedades com hortas, propriedades médias e grandes com 
laranjais, e latifúndios em loteamento. (VALVERDE,1963:25) 

 
A persistência de uma produção familiar, em algumas áreas da Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro, articuladas e submetidas aos interesses do capital especulativo urbano, observado até o 
momento, já tinha sido constatada por BRITTO & INOCÊNCIO (1987), mostrando que: 
 

A valorização torna, em certas áreas, o preço das terras pouco compatível 
com a prática da agricultura realizada com perspectiva de continuidade, a 
não ser que seja desenvolvida como forma de exploração caracterizada 
por alta rentabilidade. A pequena produção persiste , é verdade, mesmo 
no município do Rio de Janeiro, onde se constata o valor médio da terra 
mais elevado do país, mas é aí desenvolvida por produtores ocupantes e 
que assume caráter provisório mantendo-se apenas enquanto os 
proprietários aguardam o momento oportuno de vender as terras. (BRITTO 
& INOCÊNCIO,1987:115) 
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Analisando as características geográficas da produção agropecuária na Baixada Fluminense nos 

anos 50, GEIGER e MESQUITA (1956) ressaltam o caráter incipiente da pecuária leiteira da região, 

ocupando espaços restritos de fazendas localizadas em Itaboraí, São Gonçalo, Maricá e na Baixada 

Guanabara beneficiadas pela existência de água abundante e solos ricos em húmus garantindo a 

qualidade das pastagens, o que não impediu a transformação de algumas destas propriedades em 

loteamentos. Predominavam as fazendas dedicadas ao gado de corte, característica que permanece 

nos dias atuais, principalmente ao longo dos principais eixos rodoviários do estado.  

Além disso, os referidos pesquisadores registraram a presença de “moradores” que atuavam como 

meeiros e com características de “sujeição”, cumprindo jornadas de trabalho não remunerado para 

obter o direito de residir nas fazendas, o que para GEIGER e MESQUITA (1956) e outros significava 

a existência de um resíduo feudal. Neste sentido a precarização e a informalidade não seriam fatos 

recentes na no espaço agrário da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

   

Referenciais Teóricos 
As concepções marxistas de cunho evolucionista inspirada em Marc Bloch e admitidas por Pierre 

George forma difundidas pelas correntes progressistas que predominavam nas décadas de 50 e 60, 

fundamentadas as observações referente ao “caráter improdutivo do latifúndio” citado por GEIGER e 

MESQUITA (1956) e sobre os “modos arcaicos de produção” de VALVERDE (1963). Para estes 

autores a presença destas categorias atuaria como “resíduos feudais” responsáveis pelo atraso das 

áreas rurais da Baixada Fluminense e seriam gradualmente eliminadas pelo avanço do capitalismo no 

campo brasileiro. 

A partir da década de 70, uma série de intervenções ocorreu na Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro, principalmente nos municípios localizados na orla oriental da Baía de Guanabara, quando o 

isolamento decorrente da precariedade das vias de circulação foi rompido por um conjunto de 

projetos formulado pelo Governo Federal abrangendo a construção da Ponte Rio-Niterói, a ligação 

Niterói-Manilha e a BR 101. Tais projetos formaram um novo eixo de urbanização não priorizarando 

iniciativas inovadoras na agropecuária, pautando por reduzir substancialmente as distâncias 

intermunicipais com os grandes centros, além de proporcionar uma considerável reestruturação do 

espaço rural e urbano da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.  

Nesta perspectiva foram incentivados os Distritos Industriais a ocuparem as periferias dos municípios 

eliminando extensas áreas rurais ainda existentes, contribuindo decisivamente para o aumento da 

especulação imobiliária, onde poucos empreendimentos obtiveram sucesso, constatado pelo grande 

numero de espaços vazios, decorrentes da grande oferta de lotes e reduzida demanda de 

estabelecimentos industriais. Não ocorreu a necessária seletividade espacial para a implantação de 

plantas industriais, nem tão pouco foram absorvidos grandes contingentes de mão-de-obra previstos 

pelos formuladores das políticas urbano-industriais no país. 

Um estudo referente as conta nacionais realizado pelo IBGE, entre 1999 e 2002 mostra como reflexo 

das políticas neoliberais adotadas no período, o declínio quase que generalizado do crescimento dos 

municípios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, com a única exceção de Duque de Caxias, 

que apresentou um aumento de 13,5% ao ano, impulsionado indiretamente pela exploração 
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petrolífera da Bacia de Campos. No caso do Rio de Janeiro são visíveis os estreitamentos do 

mercado de trabalho, pois no referido período o município apresentou uma regressão do seu PIB 

estimando em 3.1% ao ano. 

No trabalho aprofundamos as orientações de POCHAMNN (2003) sobre o advento de novos 

agregados sociais encontrados nas atividades urbanas como forma de sobrevivência de amplos 

seguimentos da população excluída da via formal pelas medidas de desregulamentação do mercado 

de trabalho. No estudo adaptamos esta categoria para designar ocupações informais geradoras de 

renda imediata encontrada no espaço agrário da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

Na proposta de POCHMAN (2003) a categoria do novo agregado social apresentou características 

que foram observadas nos trabalhos de campo, tais como: ocorrência de práticas clientelistas e 

paternalistas; expansão do sobretrabalho representado pela exploração de crianças, adolescentes, 

aposentados e pensionistas geralmente articulados a tarefas serviçais. 

Os estudos de POCHMAN (2003) apontam para o advento dos novos agregados sociais como uma 

regressão a categorias existentes ao período anterior a Revolução de Trinta. Em nossa opinião o 

referido fato pode ser debitado ao próprio caráter do desenvolvimento do modo de produção 

capitalista que segue caminhos contraditórios e desiguais criando e recriando relações de trabalho 

marcadas por um profundo antagonismo analisado por MARTINS (1979) e OLIVEIRA (1988). Em 

nossa opinião não consideramos a existência de uma regressão, e sim de uma construção 

proveniente da própria reestruturação produtiva executada no país após os anos 80 e acentuada 

pelas políticas neoliberais adotadas a partir da década de 90. 

Avaliando a atual conjuntura da produção leiteira presente em grande parte dos municípios da Região 

Metropolitana do Rio de janeiro identificados diferentes padrões sócio-espaciais, desde o gado 

clandestino que utiliza como pastagens os ociosos terrenos dos loteamentos e distritos industriais, as 

pequenas propriedades com características familiares e até as médias e grandes propriedades com 

elevado padrão tecnológico e alta produtividade.  
Na distribuição espacial da produção as melhores áreas são ocupadas por propriedades médias, com 

trabalho assalariado, bom padrão tecnológico e a produção comercializada por intermédio de 

cooperativas. Nestas propriedades, observa-se uma elevada produtividade garantindo a rentabilidade 

do investimento, mesmo com o baixo preço do produto pago pelas cooperativas, normalmente em 

torno de quarenta e nove centavos o litro, e de um real para consumidores locais. 

As pequenas propriedades de base familiar, geralmente estão localizadas em áreas menos 

valorizadas com acessos precários, apresentando baixa produtividade em virtude da falta de 

investimentos. A comercialização nestas unidades pode ser direcionada às cooperativas, embora o 

reduzido volume de leite produzido onere o custo do transporte.  

Em relação aos produtores informais, objeto da pesquisa, podemos afirmar que os  ganhos obtidos 

pela categoria se referem ao abastecimento do produto in natura para atender a demanda dos 

mercados locais e a fabricação de queijos artesanais. Estes produtores ampliam sua rede de 

produção para o mercado optando pela informalidade como estratégia de resistência ao capital 

mercantil e industrial. Para eles a produção formal é economicamente inviável, tendo em vista os 
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elevados custos da produção e dos requisitos determinados pela vigilância sanitária e pela legislação 

tributária.   

Na pesquisa observamos que apesar da aparente retórica contrária aos “currais clandestinos” 

assumidos pelas autoridades municipais, denunciando as precárias condições sanitárias destes 

produtores, a permanência e a expansão deste segmento pode ser explicada pela concordância de 

certas esferas do poder em utilizar estas ocupações para troca de favores, obtendo a fidelidade 

destes precarizados e assim, o fortalecimento de determinadas lideranças locais (POCHMANN, 

2003). 

 Concordamos com POCHMANN (2003) quando menciona que uma nova categoria de agregados 

apoiada pelo paternalismo e pelo clientelismo está se formando nas grandes metrópoles e cidades 

médias, envolvendo setores como os informais fluminenses, ocupantes dos “currais clandestinos”, 

contribuindo desta forma para a consolidação de um novo agregado social no país.   

Na pesquisa verificamos que em períodos de entre safra pequenos produtores de Itaboraí e de Magé 

abandonaram por completo a atividade leiteira vendendo para o abate as poucas cabeças do seu 

rebanho, deslocando-se para a realização de tarefas urbanas como operários para construção civil ou 

para o comércio ambulante.  

Em algumas famílias notamos uma divisão do trabalho, enquanto alguns se dedicam à fabricação de 

queijos, outros ficam encarregados da venda do produto em estabelecimentos comerciais e em feiras 

livres. Verificamos também a presença de atores que se dedicam exclusivamente à fabricação e 

comercialização do queijo, são os “queijeiros”, comprando a produção de pequenos produtores na 

razão de 50 centavos o litro, fabricando o queijo do tipo “coalho”, similar ao nordestino, que será 

comercializado em feiras livres e no comércio ambulante.Os produtores informais comercializam o 

produto in natura diretamente com o consumidor local, variando o preço em torno de R$ 1,00 o litro, 

oferecido em embalagens plásticas do tipo “pet” de dois litros.  

Uma característica importante dos informais é o seu profundo conhecimento da geografia dos 

espaços ociosos dos loteamentos e distritos industriais, fato que possibilita sua rápida locomoção em 

caminhos que geralmente se encontram em péssimo estado de conservação, conseguindo ludibriar e 

formando verdadeiros “quebra-cabeças” para a fiscalização. 

Estes produtores, por vezes, realizam um sistema de rotação passando ou estacionando de 2 a 3 

dias em áreas previamente acordadas com pequenos e médios proprietários que geralmente não se 

dedicam a nenhuma atividade agropecuária e estão a espera de valorização de suas terras. Neste 

tipo de acordo não existe pagamento em dinheiro. Normalmente o aluguel dos pastos é de forma 

indireta, mediante o conserto de cercas e outros reparos na propriedade, mostrando assim a 

articulação entre a informalidade e a prestação de tarefas serviçais não remuneradas e sim 

acordadas mediante práticas paternalistas e clientelistas (POCHMANN, 2003). 

Tais acordos camuflam a existência de propriedades improdutivas, pois a ocupação temporária 

realizada por estes rebanhos pode transformá-las em produtivas, protegendo-as de qualquer tipo de 

questionamento judicial sobre o uso social destes estabelecimentos. 
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Segundo informações da Secretaria da Fazenda do Município de Itaboraí, estima-se que a ocupação 

dos loteamentos não conseguiu atingir 40% das unidades disponíveis, o que sem dúvida, facilita a 

expansão da criação de “gado à larga”, denominação dada pelos habitantes locais aos “currais 

clandestinos”. 

Pesquisas realizadas em Suruí, no município de Magé, mostraram a presença de minifúndios com 

aproximadamente dois ha, ocupando antiga área de uma fazenda desapropriada pelo Incra, com 

solos pobres cobertos por sapezais. Neste caso, predomina o trabalho familiar para o cultivo de 

produtos de subsistência e comercialização de excedentes como banana, abóbora, cana, acerola, 

abacate, jaca, milho e aipim. Um dos produtores complementa a renda familiar com a exploração de 

uma cantina destinada ao atendimento dos alunos de uma Escola Técnica de Agricultura, localizada 

em frente à sua propriedade, e também com o recebimento da aposentadoria de sua esposa.  O 

exemplo comprova a presença do sobre trabalho mostrando que aposentados e pensionistas 

precisam da informalidade e da precarização, pois seus proventos não são suficientes para a 

manutenção de uma vida digna (POCHMANN, 2003). 

Esta propriedade confirma as teses de GEORGE (1978) sobre a importância da policultura 

tradicional, que embora consiga fixar o homem a terra, garantindo a permanência do campesinato, 

proporcionam um nível de vida medíocre em virtude da diversidade de uso do solo, a multiplicidade 

de tarefas de reduzido rendimento com a conseqüente dispersão de esforços.  Para o autor este 

camponês é produto de uma herança feudal não compatível com o moderno desenvolvimento 

capitalista do campo. 

Em Suruí, encontramos um outro proprietário com 23 ha, e que utiliza somente sete ha para a 

produção fundamentada também no trabalho familiar cultivando batata, milho, inhame e batata doce, 

comercializados por intermédio da cooperativa local no Ceasa. Nesta propriedade constatamos a 

presença de determinados níveis de absorção tecnológica, representados pela irrigação e pelo 

emprego de máquinas leves adaptadas aos solos úmidos, para a realização de tarefas como aração, 

capina e formação de canteiros. O referido proprietário também confirma os estudos de GEORGE 

(1978) sobre a capacidade dos agricultores tradicionais em se apropriar de pequenas inovações do 

tipo schumpeteriano, que além de economizar tempo e trabalho, também melhoram a qualidade dos 

produtos não ficando à margem do progresso técnico-científico. 

Os casos citados podem ser apontados como exemplos das diferentes tendências com que se 

defrontam os interessados em analisar a presença do campesinato e as relações de trabalho no 

desenvolvimento capitalista no campo brasileiro.  

Segundo GRAZIANO DA SILVA (1997), o menor proprietário poderia ser enquadrada como um caso 

de pluriatividade, pois a atividade agrícola não é exercida em tempo integral e sua renda é 

complementada por atividade não-agrícola (cantina e aposentadoria), evidenciando a ocorrência de 

um duplo trabalho com a finalidade de prover as necessidades básicas da família.  

Na pesquisa realizada por LOPES e ROCHA (2005), o referido proprietário seria enquadrado como 

residente rural, não podendo ser considerado um representante da agricultura familiar, na medida em 

que sua atividade não atinge um nível mínimo que garanta a sobrevivência, obtendo renda através de 

mecanismos externos à atividade agrícola.  
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O estudo promovido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) utilizando questionáveis critérios de 

geração de renda urbana, recomenda uma revisão da metodologia censitária que considere a 

categoria de residentes rurais e elimine cerca de dois milhões de estabelecimentos enquadrados na 

condição de agricultores familiares que ficariam impedidos de realizarem operações de fomento 

agrícola. O estudo não leva em consideração a existência de laços de solidariedade que embora não 

estejam sempre visíveis, podem permitir a manutenção de determinados componentes da família na 

terra com os demais que ficaram dispersos em atividades informais, como ambulantes nas cidades e 

caseiros em residências localizadas em áreas rurais. 

Seguindo as orientações de OLIVEIRA (1993) os referidos proprietários seriam considerados como 

representantes do campesinato. O primeiro pela resistência em continuar na terra, produto de uma 

ocupação de uma fazenda desapropriada, apesar das adversidades naturais encontradas em seu 

sítio. O segundo, embora inserido no mercado, utiliza em grande parte do tempo o trabalho da 

família, recorrendo aos diaristas informais somente em reduzidos períodos do ano. A condição de um 

camponês privilegiado, acima do padrão médio local pode ser percebida no segundo proprietário, 

pois arrenda terras em outras propriedades para o cultivo de frutas e olerículas.   

Pesquisando o sistema de parceria na Baixada Fluminense GEIGER e MESQUITA (1956) apontaram 

bloqueios impostas aos parceiros que são observadas até os dias de hoje, constituindo-se em 

problemas para a sua manutenção e expansão, tais como a proibição do cultivo de lavouras 

permanentes motivada pelo receio dos proprietários em sofrer ações judiciais reivindicatórias e dos 

lotes colocados em disponibilidade para a parceria, geralmente formados por terras cansadas e de 

fraco rendimento. 

No trabalho constatamos a existência de uma modalidade de parceiros em Magé e Tanguá 

relativamente capitalizados, arrendando lotes para o cultivo de hortaliças mediante a utilização do 

trabalho familiar. Não encontramos a presença do antigo sistema de meação, representado pelo 

“morador” ou antigo agregado, que repartia o resultado da produção de determinada cultura, com os 

antigos sitiantes locais. Nestas localidades, foram praticamente eliminados os vestígios de um 

período agrícola significativo nos anos 50, denominado por GEIGER e MESQUITA (1956) de “ciclo da 

mandioca” responsável pela notoriedade do porto de Suruí, registrando nove fábricas de farinha em 

Itaboraí, seis em Magé e seis em São Gonçalo. 

Nas pesquisas de campo da Região Metropolitana do Rio de Janeiro encontramos com certa 

regularidade a presença de casas de alvenaria abandonadas, e por vezes em ruínas, funcionando 

como marcas de um forte êxodo rural. Em entrevistas realizadas com pequenos sitiantes fomos 

informados que as residências eram anteriormente ocupadas por parceiros que teriam recorrido à 

justiça para resolução de pendências com os proprietários.  

Em função dos graves prejuízos que acarretaram determinadas sentenças, os proprietários embora 

necessitando da participação dos parceiros preferiram deixar as casas abandonadas, prevenindo-se 

de futuros contenciosos trabalhistas e liberando grandes contingentes de mão de obra. 
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O estudo mostra que o desaparecimento dos espaços ocupados pelos parceiros não foi produto do 

avanço da empresa capitalista e nem tão pouco da concentração fundiária, teses bastante difundidas 

entre os estudiosos da questão agrária no país. Nos trabalhos de campo verificamos que a 

eliminação dos parceiros foi ocasionada pela incapacidade dos atores envolvidos no conflito em 

promover mediações que viabilizassem a manutenção e o aperfeiçoamento desta modalidade de 

relação de trabalho no campo. Acreditamos que a liquidação do sistema de parceria contribuiu de 

maneira decisiva para a expansão da informalidade e da precarização no estado e particularmente na 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

Investigações realizadas no Largo da Idéia, área rural de São Gonçalo, constataram a existência de 

laços de solidariedade entre membros de algumas famílias que embora residindo em casas próximas, 

exercem atividades diferentes, encontrando-se ainda parcialmente vinculados a terra como 

instrumento de trabalho. A precariedade e a informalidade nestes casos estão presentes, pois alguns 

membros trabalham como ambulantes, vendendo caldo de cana no calçadão de Alcântara e outros 

trabalham como caseiros de sítios de lazer pertencentes a comerciantes estabelecidos em Alcântara 

e São Gonçalo.   

Esta região é desprovida de qualquer tipo de infra-estrutura, pois, não existe saneamento básico e a 

água é obtida através de poços artesianos. Também é considerada uma das áreas mais perigosas da 

cidade, facilitando a expansão do processo de precarização e de informalidade, dificultando a 

execução dos trabalhos de campo. Podemos afirmar que certas áreas não conseguiram manter sua 

articulação com o meio rural, pois sua população já não se lembra da existência de sítios, que são 

mencionados como reminiscências de um passado remoto.  

Segundo informações, em alguns bairros de São Gonçalo como Salgueiro, Portão do Rosa e Jardim 

Catarina, que é considerado o maior loteamento da América Latina estão localizados produtores 

informais que ocupam lotes ociosos, formando um rebanho estipulado em torno 100 cabeças, 

produzindo por dia uma média de cinco litros de leite por cabeça, sendo a produção é comercializada 

“in natura” ou beneficiada para a fabricação de queijo. Este caso ressalta a difusão da precarização e 

da informalidade como uma das características das relações de trabalho presentes no espaço agrário 

da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

Existem casos ocorridos em São Gonçalo em que os produtores informais invadem propriedades que 

possuem documentos definitivos e que posteriormente são reintegradas aos seus titulares por 

decisão judicial, fazendo com que estes criadores abandonem estas áreas e ocupem outras até a 

ocorrência de uma provável ação reintegradora de posse, gerando então um movimento cíclico que 

impulsiona a precarização e a informalidade. 

Em algumas propriedades são utilizadas ordenhas mecânicas, o que nos parece um caso típico de 

“perversidade” tecnológica, pois os produtores estão optando pela utilização de técnicas voltadas 

para a redução da mão de obra, contribuindo para a informalidade, onde poucos trabalhadores 

manuseiam equipamentos em rústicas instalações, com poucos investimentos no aperfeiçoamento 

genético do rebanho e no melhoramento das pastagens. 
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Segundo informações de técnicos da Cooperativa Agropecuária de Rio Bonito que recolhe leite nos 

municípios de Magé, Itaboraí, Guapimirim, Tanguá entre outros, determinados produtores estão 

disponibilizando 50% da produção para a Cooperativa e o restante sendo comercializado “na rua”. Tal 

fato mostra as estratégias utilizadas pelos cooperados para atenuar o baixo preço do produto imposto 

pelas unidades industriais. Na “comercialização na rua” o leite é vendido em garrafas do tipo “pet” no 

valor de 1,00 real o litro. A filiação a cooperativa é mantida somente com o objetivo de adquirir 

insumos para a produção. 

 
CONCLUSÃO 
A pesquisa mostrou que o processo de urbanização acelerada ocorrido na segunda região 

metropolitana do país não se completou devido a persistência de locais onde a atividade 

agropecuária ainda apresenta importância significativa. No entanto, a presença destas áreas não 

ficou incólume ao avanço da precarização e da informalidade típicas do desenvolvimento capitalista 

contemporâneo.  

A precarização e a informalidade em nossa opinião constituiu-se em uma forma de resistência de 

trabalhadores que tiveram seus postos de trabalho urbanos eliminados em função da reestruturação 

produtiva comandada pelas recentes políticas neoliberais do país.  

O trabalho demonstra que o Estado em seus diferentes níveis está completamente ausente na 

implantação de políticas compensatórias visando mitigar os impactos negativos decorrentes liberação 

massiva de mão de obra nos espaços da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.  

A adoção de projetos direcionados para uma reforma agrária adaptada as condições dos espaços 

metropolitanos poderiam servir como enfrentamento dos problemas decorrentes da precarização e 

informalidade. Também deveriam ser fomentadas reestruturações para a articulação do rural com o 

urbano, mediantes práticas associativistas destes setores que separados durante a expansão 

fordista, atualmente vem passando por um processo de transição marcado pelo abandono das 

diferentes esferas de poder.   
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