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TRABALHO E RENDA NA PESCA ARTESANAL: A PLURIATIVIDADE NA COLÔNIA Z 3 
EM  PELOTAS,  RS.  Paulo  André  Niederle,  Catia  Grisa,  Evandro  Pedro  Schneider,  Maycon 
Noremberg  Schubert,  Nadia  Caldas,  João  Armando  dos  Santos,  Flavio  Sacco  dos  Anjos  (orient.) 

A análise dos principais aspectos relacionados ao trabalho e a renda das unidades familiares de pescadores artesanais 
é o objeto de estudo ao qual se propõe esta pesquisa. Característica de um universo empírico complexo, a Colônia Z 
3 está inserida em um amplo ecossistema formado pela Lagoa dos Patos, reunindo aproximadamente 1.200 famílias 
cuja esmagadora maioria é formada por pescadores artesanais. Trata-se de estudo financiado pelo CNPq e 
desenvolvido por equipe de pesquisadores do Departamento de Ciências Sociais Agrárias da UFPEL que aplicaram, 
entre novembro de 2003 e janeiro de 2004, um questionário estruturado em 70 unidades familiares. O foco recaiu 
sobre as estratégias de sobrevivência dos pescadores artesanais, garantida, neste caso, por meio de outras atividades, 
relacionadas ou não com a atividade pesqueira, configurando o exercício da pluriatividade, tal como descrevem 
estudos recentes (Sacco dos Anjos, 2003; Schneider, 2003). As famílias foram classificadas em três grupos: a) 
exclusivamente pesqueiras (29 no total); b) pluriativas de base pesqueira (10 no total), que exercem atividades com 
vínculo à pesca e; c) pluriativas de base não-pesqueira (31 no total), cujas atividades são totalmente desvinculadas da 
pesca. A partir de análise estatística em software específico (SPSS) foram encontrados resultados que revelam a 
diversidade de alternativas de trabalho e renda dos pescadores artesanais. Entre as inúmeras conclusões, revela-se 
que a renda média anual mais baixa está justamente nas famílias exclusivamente pesqueiras, se comparadas com as 
outras categorias; e a importância que assumem a percepção de aposentadorias, pensões e seguro desemprego, que 
asseguram um ingresso garantido e regular, se comparado com uma atividade cercada de incertezas como é o caso da 
pesca artesanal. (Fapergs). 


