UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA

EDNIZIA RIBEIRO ARAÚJO KUHN

TERRA E ÁGUA:
Territórios dos pescadores artesanais de São Francisco do Paraguaçu-Bahia

Salvador (BA)
2009

1

EDNIZIA RIBEIRO ARAÚJO KUHN

TERRA E ÁGUA:
Territórios dos pescadores artesanais de São Francisco do Paraguaçu-Bahia

Dissertação apresentada ao Programa de PósGraduação em Geografia da Universidade Federal
da Bahia como requisito obrigatório para a
obtenção do Título de Mestre em Geografia.

Orientadora: Profª Drª Guiomar Inez Germani

Salvador (BA)
2009

2

K96

Kuhn, Ednizia Ribeiro Araújo.
Terra e água: Territórios dos pescadores artesanais de São Francisco do
Paraguaçu-Bahia. / Ednizia Ribeiro Araújo Kuhn. _ Salvador, 2009.
173f.
Orientadora: Profa. Dra. Guiomar Inêz Germani.
Dissertação (mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Geografia,
Instituto de Geociências. Universidade Federal da Bahia, 2009.
1. Pesca artesanal São Francisco do Paraguaçu (BA). 2. Água e terra –
Territoriadade humana. 3. Pescadores. 4. Geografia humana.
I. Germani,
Guiomar Inez. II. Universidade Federal da Bahia. Instituto Geociências. III.
Título.
CDU 911.3:639.2(813.8)(043)

3

FOLHA DE APROVAÇÃO

EDNIZIA RIBEIRO ARAÚJO KUHN

TERRA E ÁGUA:
Territórios dos pescadores artesanais de São Francisco do Paraguaçu-Bahia

Dissertação apresentada ao Programa de PósGraduação em Geografia da Universidade Federal
da Bahia como requisito obrigatório para a
obtenção do Título de Mestre em Geografia.

Aprovada em 20 de outubro de 2009.
BANCA EXAMINADORA
________________________________________________________
Profª. Drª. Guiomar Inez Germani – Orientadora
Universidade Federal da Bahia/Instituto de Geociências
________________________________________________________
Profª. Drª. Catherine Prost
Universidade Federal da Bahia/Instituto de Geociências
_________________________________________________________
Prof. Dr. Miguel da Costa Accioly
Universidade Federal da Bahia/Instituto de Biologia

4

Dedico este trabalho a duas grandes referências
dos pescadores e quilombolas de São Francisco
do Paraguaçu que tombaram na dureza da luta:
Seu Altino e D. Maria. Que suas lições de fé,
força e coragem não sejam esquecidas.

5

AGRADECIMENTOS
Quem me dera pudesse compreender
Os segredos e mistérios dessa vida
Esse arranjo de chegadas e partidas
Essa trama de pessoas que se encontram
Se entrelaçam
E misturadas ganham outra direção
Quem me dera pudesse responder
Quem sou eu nessa mistura tão bonita
Tantos outros, sou na vida um Zé da Silva
Sofro as dores de outros nomes
Rio os risos de outras graças
Trago em mim as falas dessa multidão
Quem me dera pudesse compreender
Pe. Fábio de Melo

Encontrar as palavras certas, na medida correta, para expressar a nossa gratidão
àqueles que contribuíram, incentivaram, torceram ou rezaram por nós é mais que difícil. Creio
que seja um dom... Por isso, antes de começar os agradecimentos desse trabalho, peço a Deus
que me ilumine, porque talvez esta seja a etapa mais difícil da jornada.
Por falar em Deus, preciso em prece, agradecer por simplesmente tudo! Pela vida,
força, coragem, perseverança, pela minha família e pelos meus amigos, tão fundamentais.
Obrigada, Senhor, por nunca ter pensado em desistir, por ter conseguido, mesmo com as
adversidades, alcançar o meu objetivo ao começar o Mestrado: iniciar e terminar o processo
com dignidade!
Um agradecimento muito especial se faz necessário: à Tá, meu amor, meu grande
companheiro, meu marido. Obrigado pelo apoio, pela força e pela compreensão. Quantas
vezes, amor, suas palavras me encheram de força para ir adiante! Você me deu a segurança e
a tranqüilidade para lutar por aquilo que eu queria. Eu te amo!
Ao meu pai Edmilson, minha mãe Zenita e minha irmã Dedé, que neste momento se
enchem de orgulho de mim. Essa conquista é nossa! Obrigada pelo apoio de sempre. À minha
mãe, especialmente, obrigada pelas suas poderosas orações. Como elas sempre me fortalem!
Aos meus sogros, Mazinho e Lucinha, e aos cunhados Igor, André, Bergue e Lana,
que me acolheram como família e aos quais eu expresso todo o meu carinho. À minha
sobrinha, Mari, que nasceu no meio desse processo e nos encheu de alegria e ternura.
Um agradecimento especial também à professora Guiomar. Não sei pró, simplesmente
não sei, como te dizer o quanto te admiro e o quanto a senhora foi importante para mim, para
o meu crescimento intelectual e profissional. Contigo eu aprendi que a Universidade pode
exercer o papel de transformação social. A verdade é que não encontramos com muita

6

freqüência pessoas íntegras e comprometidas com a senhora... Tenho muita honra de ter
trabalhado contigo!
Agradeço à banca examinadora, professora Catherine e professor Miguel. Obrigada
pelos momentos de intenso aprendizado em que nossos encontros se transformaram. Obrigada
pelas orientações pertinentes e pelas considerações precisas sobre o tema desta pesquisa.
Agradeço especialmente também aos sujeitos dessa pesquisa, os pescadores de São
Francisco do Paraguaçú. A Crispim e Ana, obrigada por me acolher em sua casa no período
da pesquisa de campo, sempre me tratando com tanto carinho. Ao parente Osório e sua
família, à Seu Tiago, a Da Mata, a Sumido, à Anselmo, D. Arlinda, às crianças... Ao Seu
Altino e D. Maria, in memorian, mais que agradecimento: em nome deles dedico este trabalho
a todos os pescadores e pescadoras de São Francisco.
A todo o pessoal do GeografAR: Gilca, Alícia, Denilson, Tiago, Laura, Lourdinha,
Elane, Pablício, Marcela, Edite, Agripino, Gedeval (...). Obrigada pelos importantes
momentos de discussão nos nossos “Geografando nas sextas”, nos nossos encontros no grupo,
nas “descidas para o cafezinho”. Ah, como eu sinto saudades... À Paula, pelo apoio
incomensurável na elaboração dos mapas. À Paulo, pela preciosa presença nas oficinas de
campo. A Hingryd, especialmente agradeço porque compartilhamos muitos momentos
marcantes juntas: disciplinas no Mestrado, Encontro de Barragens, representação estudantil,
concurso para o então CEFET, escrita da dissertação. Aprendi muito contigo, amiga!
A todos os colegas do Mestrado, especialmente aqueles com que tive a oportunidade
de estreitar laços de amizade e companheirismo: Dalvinha, amiga querida e batalhadora;
Lesdli, com quem compartilhei também a representação estudantil e Anderson.
Não poderia deixar de agradecer aos colegas do Instituto Federal da Bahia, Campus
Simões Filho, especialmente Azly , Valquíria, Fabrício, Joelma, Midi, Itamar, Paulo Vicente,
Alessandro, Sabrina, Grasiela, Núbia, “Alfred”, Antonio Pedro, Ribeiro, Manuel, Geovana,
Marcos... O convívio com vocês, além de muito alegre sempre, me trouxe muita maturidade
institucional e política. Obrigada!
Aos colegas do Instituto Federal de Brasília agradeço o carinho e respeito com que me
receberam em um momento difícil de mudança em minha vida. À Paty, pelo especial apoio no
abstract. Obrigada!
Aos alunos! Agradeço pela compreensão e por me encher da vida que pulsa nos
adolescentes.

7

Ao grupo do Clube do Vinho, a Kuhnfraria, Taci, Bira, Pedro, Lú, Fá, Vi, Ju, Dani,
Wesley, Lú, Cris! As nossas risadas muitas vezes aliviaram a tensão que o Mestrado nos
impõe.
Aos parceiros de Takê: queridos amigos Tiago e Deb! A deliciosa tradição de se
divertir e conversar ao sabor da culinária japonesa! Obrigada!
Aos integrantes do Fórum da Pesca da Bahia, por compartilhar comigo momentos de
reflexão sobre os rumos da pesca artesanal. Essas reflexões me acompanharão para sempre!
Ao Conselho Pastoral dos Pescadores, especialmente nas pessoas de Maria José
Pacheco e Marcos Brandão, batalhadores incansáveis no processo de organização dos
pescadores artesanais.
À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia pelo apoio ao projeto.
Por fim, agradeço à Universidade Federal da Bahia, pelo suporte institucional à
pesquisa.
Assim, termino esses agradecimentos como comecei: reconhecendo que, como cantou
o Pe. Fábio, “trago em mim as falas dessa multidão”. A todos vocês, o meu muito obrigado!

8

Confirmam-se, na pesca, as características da trajetória
da expansão da produção capitalista em outros setores da
produção social: ela se desenvolve esgotando as duas
fontes de onde jorra a riqueza: o mar e os trabalhadores.
Diegues, 1983, p. 297

9

RESUMO
A dissertação ora apresentada tem como objetivo principal a análise do processo de
territorialização na terra e na água dos pescadores artesanais, centrando o estudo na
comunidade pesqueira de São Francisco do Paraguaçu, situada no município de Cachoeira,
Recôncavo Baiano. A problemática que emerge deste processo configura-se por evidenciar
uma especificidade territorial que desencadeia um processo de formação de territórios
articulados (terra e água) que é muito complexo, envolvendo uma gama muito grande de
agentes e interesses, geradores de inúmeros conflitos. Deste modo, são analisadas neste
trabalho as estratégias vivenciadas pelo grupo social para a consolidação da sua
territorialidade articulada. Durante o período da pesquisa, foram realizados levantamentos de
informações no Recôncavo da Bahia que permitiram compreender que muitos pescadores
artesanais deste espaço constroem sua sobrevivência econômica, social e cultural articulando
atividades de agricultura, extrativismo vegetal e pesca. Em virtude dessa característica
pluriativa, os pescadores vêm sofrendo as conseqüências negativas da concentração fundiária
e da expansão das grandes propriedades, processos que derivam da valorização capitalista do
espaço geográfico. Tais processos os têm expulsado das áreas litorâneas, já que o acesso à
água está fortemente relacionado com o acesso à terra, onde este é possibilidade de garantia
daquele. Neste contexto, a comunidade de pescadores artesanais de São Francisco do
Paraguaçu aparece como sendo representativa de questões relevantes para a pesca artesanal, já
que apresenta características de pluriatividade econômica e vivencia processos conflituosos de
acesso à terra. Para o levantamento de dados empíricos na Comunidade, foram realizadas
entrevistas com os moradores locais, com suas lideranças e oficinas de Geografia, além de
acompanhamento direto das atividades promovidas pelo grupo de pescadores artesanais de
São Francisco do Paraguaçú e do Recôncavo baiano. Cabe destacar que o Recôncavo da
Bahia emerge como um espaço onde há a maior concentração de organizações populares
voltadas para a pesca, bem como de entidades representativas dos pescadores do Estado da
Bahia, configurando-se como um espaço estratégico para os pescadores artesanais. Ressaltase que esta pesquisa busca trabalhar a partir da noção de totalidade, articulando as mais
variadas questões relacionadas à atividade pesqueira e também as mais diversas escalas de
análise. Por fim, evidenciam-se as problemáticas e as contradições que envolvem os
pescadores artesanais, o que justifica a realização de estudos e pesquisas que contribuam para
a compreensão deste fenômeno econômico, social e cultural que se constitui a pesca artesanal.
Palavras-chave: terra e água, território, pescadores artesanais, São Francisco do Paraguaçu.
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ABSTRACT
This dissertation has as main objective to examine the case of the territorial land and water of
the artisanal fishermen, the study focuses on fishing community of São Francisco do
Paraguaçu, in the municipality of Cachoeira, BA, Brazil. The issue that emerges from this
process is configured to show a regional specificity that initiates a process of forming
articulated territories (land and water) that is very complex, involving a very wide range of
agents and interests, generating many conflicts. Thus, this paper analyzes the experienced
strategies by the social group to consolidate its territorial articulated. During the study period,
it was made a survey of information in the Reconcavo baiano region, to understand that the
fishermen of this area build their economic survival, social and cultural activities linking
agriculture, vegetation and fisheries. Because of that multi-functional feature, the fishermen
are suffering the negative consequences of land concentration and expansion of large
properties and processes that derive from the capitalist exploitation of geographical space.
These processes have cast out the fishermen from the coastal areas, as access to water is
strongly related to access to land, where it is able to guarantee that. In this context, the
artisanal fishermen community in São Francisco do Paraguaçu appears as being representative
of relevant issues to artisanal fishery, as it presents features of economic multi-activities and
experiences conflicting processes of access to land. For the collection of empirical data in the
Community, local dwellers were interviewed, with their leadership and Geography
workshops, beyond direct monitoring of the activities promoted by the artisanal fishermen
group in São Francisco do Paraguaçu and Reconcavo baiano region. It should be noted that
the Reconcavo baiano region emerges as an area where there is the largest concentration of
popular organizations focused on fishery and representative entities of the fishermen of Bahia,
configured as a strategic space for artisanal fishermen. It is emphasized that this research
quests to work from the notion of totality, combining the most varied issues related to fishing
activity and also the most diverse scales of analysis. Finally, it shows the problems and
contradictions involving the artisanal fishery which justify the studies and research that
contribute to the understanding of this cultural, social and economic phenomenon, which is
the artisanal fishery.
Key-words: land and water, territory, artisanal fishermen, São Francisco do Paraguaçu.
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1 INTRODUÇÃO
A história da pesca artesanal confunde-se com a própria história da humanidade, já
que desde seus primórdios, o homem coleta da natureza aquilo que necessita para sua
sobrevivência. Da mesma forma, a pesca é a última atividade humana de caça ainda realizada
em grande escala (DIEGUES, 1983). Assim, refletir sobre a pesca significa refletir sobre uma
atividade que vêm, historicamente, construindo sociedades (DIEGUES, 2004), moldando
diferenciados modos de vida e, no âmbito geográfico, conformando formas de produção do
espaço específicas. Sob este tripé desenvolve-se o presente trabalho dissertativo.
A opção de empreender esta análise tomando como base a escala local é importante
quando se entende esta como uma representação de uma totalidade maior que permite, assim,
a conexão com processos evidenciados em outra escala de abordagem. Escala, neste caso,
seria uma estratégia de aproximação do real, conforme apontou Castro (2006). Um recorte
analítico tomado para análise que não se encerra em si mesmo, ou seja, necessita dialogar com
outras escalas que lhes dá sentido.
Dito isto, pode-se concluir que há uma relação estreita entre este entendimento de
escala e a noção de totalidade. Sobre este aspecto, Maria Adélia de Souza afirma:
Nessa perspectiva, lugar e mundo convergem e se explicam racionalmente pela
noção de totalidade. (...) A totalidade é uma totalidade orgânica. Donde, explicar um
fenômeno é integrá-lo na totalidade das suas determinações, às quais ele se refere,
situá-lo no seio da ligação global constituinte de sua realidade e de seu sentido, o todo
de que se trata sendo um todo orgânico, a ligação uma ligação orgânica. (SOUZA, M.
A. de, 2005, p. 172).

A noção de totalidade é a norteadora do presente estudo, na medida em que São
Francisco do Paraguaçu, uma comunidade de pescadores e quilombolas do Recôncavo baiano,
é tida como representativa de uma questão ampla que envolve espacialidades e
territorialidades distintas. O objetivo deste estudo consiste em identificar e analisar as relações
espaciais e territoriais que se estabelecem na atividade da pesca artesanal na Bahia tanto na
água quanto na terra, tendo como foco analítico a comunidade pesqueira de São Francisco do
Paraguaçu.
A Comunidade de São Francisco do Paraguaçu está localizada no município de
Cachoeira, Recôncavo da Bahia, conforme pode ser observado na Figura 1:
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Figura 1: Mapa de localização de São Francisco do Paraguaçu, Cachoeira, Bahia
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São Francisco do Paraguaçu é uma comunidade formada por aproximadamente 1200
pessoas, de acordo com o Conselho Pastoral dos Pescadores (CPP). Grande parte das pessoas
sobrevive da pesca artesanal, da mariscagem, da agricultura praticada em pequena escala e
para a subsistência e do extrativismo vegetal, especialmente do dendê e da piaçava. Esse
processo revela a articulação territorial realizada em terra e água pelo grupo social e evidencia
a importância da pluriatividade existente no seu cotidiano.
De forma geral, a pluriatividade é uma característica muito presente nas comunidades
tradicionais. Constitui-se como uma estratégia de sobrevivência do grupo social, já que a
articulação entre diferentes habitats faz com que se distribua e, consequentemente, diminua a
pressão sobre os ambientes. Essa característica das comunidades é assinalada por Accioly:
Nas comunidades tradicionais, em especial, tem-se essa visão da pluriatividade muito
relacionada com a gestão, ou abordagem ecossistêmica. Ao abordar
ecossistemicamente, precisa equilibrar as pegadas no ecossistema senão desequilibra
tudo. Por isso sempre as atividades tradicionais são mais plurais, tanto no tempo como
no espaço, nas fontes. Isso é interessante porque é uma característica, do ponto de
vista do biológico, das comunidades tradicionais. Elas tem essa visão muito clara que
tem que abordar o ecossistema por inteiro. Que é o que hoje os congressos por aí
andam dizendo, que as intervenções tem que ser ecossistemicamente integradas
(ACCIOLY, Notas de orientação, 2009).

A análise da pesca artesanal revela que o contexto de articulação territorial, de
pluriatividade, como a que é vivida por comunidades tradicionais como São Francisco, vem
sendo alterado em função de processos conflitantes de acesso à terra e acesso à água. Os
pescadores artesanais estão sendo impactados pela manutenção e expansão das grandes
propriedades no campo brasileiro, por atividades litorâneas como o turismo empresarial e, no
que tange o acesso à água, por projetos de cultivo controlado, em grande escala, de peixes e
camarões. Tudo isso leva a um processo de diminuição da integração de habitats pelas
comunidades tradicionais e conseqüente desequilíbrio ambiental e econômico.
Nesse sentido, as questões que motivaram o desenvolvimento desta pesquisa são as
seguintes:
o De que forma se dá o acesso a terra e a água por parte dos pescadores artesanais uma
vez que estes sobrevivem da pesca que realizam artesanalmente e praticam a
agricultura como uma forma de complementação de renda necessária para seu sustento
e de sua família?
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o Estando em marcha tanto processos de fortalecimento da pesca em larga escala, quanto
de apropriação concentrada de terra, que expropria os trabalhadores envolvidos com a
atividade de terra e água, quais são os conflitos, as resistências e as estratégias
vivenciadas pelos de pescadores e pescadoras para reprodução de sua existência
enquanto grupo social?
Tais questões são norteadoras desta pesquisa e a estrutura do presente trabalho busca
elucidar essa problemática.

1.1 METODOLOGIA
Se a Ciência formal define que o trabalho científico deve ser permeado pela
neutralidade na relação pesquisadores-pesquisados, de imediato explicita-se que este trabalho
só foi possível por haver uma relação muito próxima, de respeito e confiança, entre os sujeitos
da pesquisa. Nesse sentido, todas as aproximações com a Comunidade de São Francisco do
Paraguaçú, a realização de entrevistas e oficinas, a participação nas conversas, as explorações
pelo território, as observações participantes das rotinas e cotidiano dos moradores locais,
devem-se, exatamente, a uma não-neutralidade. Este trabalho não seria possível de outra
forma, já que a Comunidade vive uma situação muito evidente de conflito.
As bases da confiança mútua foram estabelecidas nos encontros com a Comunidade,
iniciados em 2006, quando o Conselho Pastoral dos Pescadores da Bahia (CPP) promoveu
uma capacitação sócio-política dos pescadores artesanais. Na oportunidade, foi conhecida a
problemática de articulação em terra e água de São Francisco do Paraguaçú. A capacitação,
promovida em outubro deste ano, aconteceu pouco depois de uma investida policial na
Comunidade, que destruiu as plantações e o local usado pelos moradores de São Francisco
para fazer reuniões. Nesse momento, a aproximação exigiu muita delicadeza e transparência
quanto aos objetivos da pesquisa.
Esse contexto leva a uma reflexão sobre o método de pesquisa adotado para a
realização de um trabalho científico. O método científico está intrinsecamente relacionado
com a visão de mundo do pesquisador. Na verdade, o método é a sua própria visão de mundo.
Assim, ao definir um método científico-filosófico, explicita-se mais do que uma opção
metodológico formal, mas uma postura política. Neste caso, é exigido do pesquisador que a
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metodologia, ou seja, o processo do método, esteja consonante e condizente com a sua
perspectiva de análise.
Na presente dissertação, a pesquisa participante foi a metodologia mais acionada para
a aproximação com a Comunidade de pescadores de São Francisco do Paraguaçu. A pesquisa
participante pressupõe um intenso contato com o grupo social, nos mais variados espaços e
contextos. Como os demais métodos, ela apresenta limitações e armadilhas. Mas ela também
é de grande riqueza para a pesquisa social, especialmente aquelas que envolvem grupos em
situação de conflito. Denise Paraná argumenta que:
Se nossos equipamentos de trabalho são provenientes das ciências humanas, não das
ciências biológicas, se trocamos o “microscópio laboratorial” por entrevistas com
aqueles que desejamos estudar, temos que assumir os limites e as possibilidades desse
“jogo” entre seres humanos que se estabelece. (PARANÁ, 2003, p. 41).

O envolvimento, ou o “jogo”, do pesquisador com o grupo social não se separa do ser
autônomo e político que ele é. Assim, é fundamental manter-se consciente sobre o processo e
arcar com os riscos e as possibilidades que a forma participante de pesquisa pode oferecer,
não perdendo de vista a importância do rigor e o caráter precipuamente científico do trabalho
a ser realizado.
Nesse sentido, para a elaboração do presente trabalho dissertativo, foram realizadas
entrevistas semi-estruturadas ou não estruturadas com os moradores locais. As entrevistas se
estabeleceram com mais sistematização e intensidade nas visitas a campo, entre outubro de
2008 e março de 2009. Muitas entrevistas aconteceram em ambientes com mais de uma
pessoa, e, especialmente, durante as explorações que foram realizadas nos territórios de pesca,
mariscagem e agricultura. Sempre acompanhada por pessoas da Comunidade, as caminhadas
exploratórias chegavam a durar de quatro a cinco horas. Nesse período, as entrevistas fluíam
sobre os temas que eram suscitados ora pela pesquisadora e ora pelos elementos produtivos e
históricos encontrados ao longo do caminho.
A maior parte das entrevistas foi gravada e/ou filmada, possibilitando a transcrição
integral dos depoimentos. Os fragmentos mais marcantes dos depoimentos obtidos estão
presentes ao longo do texto da dissertação. No entanto, a pesquisa participante pressupõe que
o pesquisador testemunhe depoimentos e informações em momentos de conversa informal.
Em alguns momentos ainda, o simples ato de ligar um aparelho gravador pode inibir uma
conversa importante que fluía espontaneamente. Nessas ocasiões, tais informações foram
registradas em papel e citadas de forma indireta.
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Ainda sobre a metodologia das entrevistas, foi realizado um procedimento
denominado de “entrevistas abertas”. Tais entrevistas são realizadas pelo projeto GeografAR
e, no caso específico, foram convidadas algumas lideranças do movimento dos pescadores
artesanais que possuíam relações próximas com São Francisco do Paraguaçú. As entrevistas
abertas consistem em potencializar um momento de entrevista, participando do processo não
apenas quem indica um entrevistado, mas também outros sujeitos interessados no tema. Com
isso, aumenta a diversidade de olhares e questões dirigidas ao entrevistado, enriquecendo a
construção do conhecimento. Com essa metodologia, foram entrevistados os coordenadores
do CPP da Bahia que atuam no Recôncavo, Maria José Pacheco e Marcos Brandão.
Outro elemento considerado central para a sistematização desta pesquisa foi a
realização de Oficinas de Geografia. As Oficinas seguiram a metodologia já experimentada
pelo Projeto GeografAR, na qual estabelece-se o diálogo de saberes e a troca de experiências
entre pesquisador e pesquisado. A dialética do processo acontece no momento em que o
pesquisador busca informações pertinentes ao seu trabalho, e, ao mesmo tempo, cria um
contexto em que o grupo social se analisa sob outras perspectivas. Nesse caso, a perspectiva
geográfica. O uso da cartografia é central nas Oficinas de Geografia e figura como estratégico
para o grupo. Através do mapa é visualizada a organização do espaço construído pelo próprio
grupo social.
Em São Francisco do Paraguaçú as Oficinas foram realizadas com os moradores
locais, que formaram um grupo bastante diverso: idosos, jovens, crianças, homens e mulheres.
Esse grupo foi subdividido em quatro, onde foram discutidos os seguintes temas: História,
Produção, Cultura e Conflitos. No interior dos subgrupos, os participantes discutiam e
mapeavam as questões mais relevantes referentes ao tema proposto. Assim, os mapas de
conflito e produção que compõem essa dissertação, foram construídos pelo próprio grupo
social a partir de sua vivência. Depois das discussões no interior dos subgrupos, eram
apresentados os resultados para o grupo maior. A Figura 2 mostra o momento de apresentação
dos subgrupos da oficina.
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Figura 2: Apresentação dos subgrupos da oficina de Geografia
Assim, além de um objetivo científico, as Oficinas de Geografia possuem também um
objetivo político muito claro. Elas buscam contribuir para a organização e fortalecimento do
grupo social, problematizando e refletindo sobre as suas questões centrais sob o ponto de vista
geográfico e espacial. Como o conhecimento do espaço, historicamente, se consolida como
um conhecimento estratégico, o trabalho nas Oficinas pode ser incorporado pelo grupo social
no seu processo de luta e de consolidação do território.
O entendimento do tema central dessa dissertação foi apoiado, também, por
experiências de campo vivenciadas em outras escalas de abordagem e em diferentes âmbitos
da atividade pesqueira. Nesse sentido, buscou-se acompanhar Seminários, Encontros e
Discussões estaduais e nacionais sobre pesca artesanal, promovido tanto por organizações
institucionais quanto por organizações sociais da pesca. Durante toda a dissertação, foi
acompanhado assiduamente o Fórum Permanente de Discussão da Pesca na Bahia, com o
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intuito de entender a organização do grupo frente às instâncias de decisão presentes nas
reuniões do Fórum1.
Cabe destacar uma questão instigante para esta pesquisa, que se refere aos limites do
método de pesquisa participante, apontados por Paraná (2003). Estes limites se revelaram no
momento da abordagem com pessoas de São Francisco do Paraguaçú que não se identificam
como quilombolas. Como o conflito entre quilombolas e não-quilombolas está explicitado e
fortemente posto para a Comunidade, o fato de a pesquisadora ter sido identificada, desde o
início, como ligada à articulação dos quilombolas, inibiu a aproximação com os nãoquilombolas. Essa limitação foi avaliada e assumida pela pesquisadora.
No entanto, nas tentativas de abordagem com os não-quilombolas, embora não fosse
possível tratar da questão quilombola, as conversas fluíam sobre a questão da pesca. Nessas
conversas, apurou-se que os moradores de São Francisco do Paraguaçú que não se identificam
como quilombolas, mas se afirmam pescadores e pescadoras, não participam do movimento
social dos pescadores. Com isto, ficou claro o cunho político que tem a organização social dos
pescadores da Bahia, especificamente, no que toca os pescadores do Recôncavo baiano.
Seguindo todos esses meandros que formam a rede de organização dos pescadores
artesanais, tentou-se abordar o tema central dessa dissertação, ou seja, a construção dos
territórios articulados em terra e água pelos pescadores, abordando diferentes perspectivas e
diferentes escalas de análise. O texto ora apresentado é uma tentativa de sistematizar esse
mundo complexo e articulado da pesca artesanal, centrando o foco nos pescadores artesanais
de São Francisco do Paraguaçu.
1.2 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO
A partir das problemáticas elencadas para análise deste trabalho, a dissertação foi
estruturada em cinco capítulos. Com esta estruturação, objetiva-se atender ao objetivo geral
da pesquisa, desenvolvendo o tema de forma articulada e clara e evidenciando as interrelações nas escalas de análise abordadas.
Nesse sentido, o primeiro capítulo consta desta introdução sobre o tema central do
trabalho. Ele traz ainda uma apresentação e discussão sobre o método científico-filosófico e
1

Entende-se o Fórum da Pesca como um espaço de diálogo importante para a pesca na Bahia, onde os grupos
ligados ao setor pesqueiro se encontram mensalmente para explicitar e discutir as suas principais problemáticas.
Esse Fórum é uma iniciativa dos grupos ligados à pesca e aquicultura da Bahia e não tem um caráter
institucional, embora seja diretamente assessorado pela Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca do Estado. As
questões mais centrais em relação ao Fórum da Pesca serão tratadas no capítulo terceiro deste trabalho.
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as metodologias adotadas para o trabalho de pesquisa, explicando como foram procedidos os
instrumentos para a coleta dos dados empíricos.
O segundo capítulo é intitulado “O pescador artesanal como sujeito de análise na
Ciência geográfica”. Este capítulo objetiva realizar uma discussão sobre o diálogo possível de
ser travado entre a Geografia e a pesca artesanal. Neste capítulo é analisado o conceito de
espaço e o espaço produzido pelos pescadores artesanais de São Francisco do Paraguaçú. No
processo de produção do espaço, os pescadores constroem também seus territórios. Nesse
sentido, é fundamental discutir o território enquanto um conceito geográfico e o território
enquanto práxis na comunidade de pescadores pesquisada.
Partindo do pressuposto que a territorialidade da pesca artesanal é articulada e
complexa, incorporando ambientes de terra e água, o terceiro capítulo, “A organização
institucional e articulação social dos pescadores artesanais”, analisa as estratégias adotadas
por este grupo social para viabilizar essa territorialização. Nesse sentido tanto a articulação
social como a articulação institucional são objetos de análise deste capítulo, que se
desenvolve de forma inter-escalar e histórica. Nesse item ainda são avaliados os espaços de
diálogo institucionais relacionados à pesca artesanal, como o Conselho Nacional da Pesca, a
Frente Parlamentar da Pesca e o Fórum da Pesca da Bahia.
No quarto capítulo, que possui como título “Os circuitos espaciais produtivos da pesca
artesanal”, busca-se estudar e levantar as bases do circuito produtivo da pesca artesanal na
Bahia e em São Francisco do Paraguaçú. Para tanto, é feito um levantamento dos fluxos
comerciais e dos números da produção no Estado e na Comunidade. A importância desse
capítulo está em demonstrar que a atividade da pesca artesanal, embora negligenciada do
ponto de vista das políticas públicas, apresenta grande importância do ponto de vista
econômico e cultural.
No quinto e último capítulo encontra-se um debate sobre a articulação dos pescadores
de São Francisco do Paraguaçú em terra e água. Intitulado “A articulação das atividades na
terra e na água em São Francisco do Paraguaçu”, esse capítulo trás a discussão sobre
identidade como elemento central. Tanto a identidade presente na atividade da pesca
artesanal, quanto a identidade quilombola que é assumida pelos moradores de São Francisco.
No capítulo também são analisados os conflitos relacionados à terra e à água, bem como as
ameaças e desafios que perpassam a sobrevivência deste grupo social.
Com esta estrutura,

busca-se responder as

questões que alavancaram

o

desenvolvimento desta pesquisa e que nortearam todo o estudo, tanto teórico quanto empírico,
do tema.
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CAPÍTULO 2 O PESCADOR ARTESANAL COMO SUJEITO DE ANÁLISE NA
CIÊNCIA GEOGRÁFICA

2.1 O PESCADOR ARTESANAL E A GEOGRAFIA: DIÁLOGOS POSSÍVEIS
Refletir sobre o significado da Geografia e do seu objeto de estudo, qual seja, o espaço
geográfico, não é das mais simples tarefas. Ao longo do desenvolvimento do pensamento
geográfico, muitos teóricos empreenderam tal jornada, dedicando-se, primeira e mais
frequentemente, à definição da Geografia e, tardiamente, à definição do seu objeto (SANTOS,
2008b). Nesse sentido, de maneira direta, pode-se afirmar que a Geografia é compreendida
como uma Ciência Social que se debruça sobre a análise da sociedade objetivada pela sua
organização espacial e pela produção do espaço.
Assim, o espaço geográfico emerge como sendo o objeto de estudo e objetivo de
entendimento da Geografia. Milton Santos (2008b) argumenta que a definição do objeto da
Geografia é uma tarefa bastante árdua, já que, segundo ele:
[...] a noção de espaço, todavia, cobre uma variedade tão ampla de objetos e
significações – os utensílios comuns à vida doméstica, como um cinzeiro, um bule,
são espaço; uma estátua ou uma escultura, qualquer que seja a sua dimensão, são
espaço; uma casa é espaço, como uma cidade também o é. Há o espaço de uma nação
– sinônimo de território, de Estado; há o espaço terrestre, da velha definição da
geografia; e há, igualmente o espaço extraterrestre, recentemente conquistado pelo
homem, e, até mesmo o espaço sideral, parcialmente um mistério. (SANTOS, 2008b,
p. 150).

No entanto, Santos acrescenta que “o espaço que nos interessa é o espaço humano ou
social, que contém e é contido por todos esses múltiplos de espaços” (SANTOS, 2008b, p.
151). Neste caso, conforme Milton Santos sinaliza, o espaço que interessa à Geografia e o que
nesta pesquisa é o espaço geográfico que é, em sua essência, social.
Ainda nesse sentido, o autor afirma que o espaço se apresenta como sendo uma
instância da sociedade, ou seja, como algo que se impõe a tudo e a todos, que contém e é
contido por todas as outras instâncias, como a econômica e a ideológica-cultural. Sobre a
definição de espaço, ele propõe:
Isto quer dizer que a essência do espaço é social. Nesse caso, o espaço não pode ser
apenas formado pelas coisas, os objetos geográficos, naturais e artificiais, cujo
conjunto nos dá a Natureza. O espaço é tudo isso, mais a sociedade: cada fração da
natureza abriga uma fração da sociedade atual. (SANTOS, 2008a, p. 12).
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Isso significa que uma análise que se proponha a ser geográfica, precisará considerar o
espaço em suas mais diversas perspectivas, mas precisará, principalmente, entendê-lo como o
resultado da relação entre sociedade e natureza, relação esta mediada pelo trabalho e pelas
técnicas. “O espaço é morada do homem, é o seu lugar de vida e de trabalho” (SANTOS,
2008b, p. 151). Tal compreensão leva ao entendimento de que a produção e a produção do
espaço são atos indissociáveis (SANTOS, 2008b).
Os pescadores artesanais constituem-se como um grupo social que no ato de produzir
agem, concomitantemente, na produção do espaço. Uma vez que esta se dá sob a égide do
Modo de Produção Capitalista, que tem em seu âmago a necessidade de produção de valor, a
valorização do espaço aparece como elemento relevante na análise do espaço geográfico em
geral e, em particular, do espaço geográfico produzido pelos pescadores artesanais. Moraes e
Costa argumentam que:
Assim, a relação sociedade-espaço é, desde logo, uma relação valor-espaço, pois
substantivada pelo trabalho humano. Por isso a apropriação dos recursos próprios do
espaço, a construção de formas humanizadas sobre o espaço, a perenização
(conservação) desses construtos, as modificações, quer do substrato natural, quer das
obras humanas, tudo isso representa criação de valor. (MORAES; COSTA, 1999, p.
123).

Entendido desta forma, o espaço está em constante processo de valorização.
Entretanto, os valores do/no espaço diferenciam-se. De modo geral, a própria existência social
valoriza o espaço. Assim, enquanto instância social, ou seja, se impondo a tudo e a todos, o
espaço terá sempre o seu valor de uso. Ao valor de uso contrapõe-se ao valor de troca. E o que
rege, o que dá o tom dessa diferenciação é a lógica dos grupos sociais.
Os pescadores artesanais são entendidos nesta pesquisa como formadores de um modo
de vida particular, ou seja, como um grupo diferenciado no Modo de Produção Capitalista,
que embora esteja inserido nesse sistema, possui outra lógica de relação/produção/apropriação
do espaço. Para esse grupo social, o espaço possui valor de uso. A lógica que se contrapõe a
esta é a lógica dos grandes agentes do capital, que vêem o espaço como valor de troca. E esse
é o pano de fundo no qual é promovido o embate entre as distintas lógicas de
relação/produção/apropriação do espaço geográfico.
A pesca artesanal é uma atividade que remonta aos primórdios da humanidade. Como
atividade extrativa, ela antecede a atividade agrícola. Conforme já citado, Diegues coloca que
a pesca é a última atividade humana de caça ainda realizada em grande escala (DIEGUES,
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1983). Entretanto, atualmente, esta atividade insere-se numa dinâmica muito complexa, que
envolve, principalmente, (a) os pescadores artesanais e suas organizações; (b) o Estado e suas
diversas políticas públicas; (c) os grupos que promovem a pesca e a aquicultura em escala
industrial, com uma lógica concentradora e com forte implicação na natureza; e (d) os
proprietários fundiários. Estes últimos merecem uma discussão mais específica.
Nesta pesquisa, parte-se do pressuposto que a pesca artesanal desenvolve-se
articulando atividades em terra e água. Essa articulação em terra não se limita apenas à
prática da agricultura, mas, historicamente, o acesso à água é mediado pelo acesso a terra. É
difícil pescar quando o pescador vive a quilômetros de distância do mar ou do rio. Assim,
compreende-se que é a garantia do acesso a terra que garante o acesso à água.
Esta compreensão construiu-se a partir de contatos com pescadores de diferentes
localidades e realidades distintas, como também na realização de pesquisas junto à literatura
específica. Em entrevista com um líder de um grupo de pescadores artesanais de Penedo
(AL), em 2006, este afirmou:
O pescador sempre teve esse acesso à água e a terra, certo. Hoje eles não tão tendo
porque os grandes projetos, os grandes projetos e também a prática dessa tecnologia
que vem de cima para baixo, que ela devia nascer junto com as práticas dos
pescadores, então tira o pescador da terra... Então o pescador tem que viver da água e
da terra. Pescador não vive só dentro d’água, né, ele não é um peixe direto, né... Então
o pescador tem esse direito de liberdade da terra, porque o pescador gosta muito,
certo, ele gosta muito de saborear o peixe e como também saborear as coisa da terra.
(Depoimento, Pescador artesanal de Penedo-AL – Pesquisa de campo, outubro de
2006).

Tal depoimento reflete a importância do direito à terra e à água não só para a
reprodução das condições de existência dos pescadores, como também para a reprodução do
seu modo de vida. Há mais situações que demonstram essa realidade como, por exemplo, o
que ocorreu na época do fenômeno da Maré Vermelha na Baía, de Todos os Santos (BTS), no
início de 2007. Este fenômeno foi provocado pela floração de um plâncton denominado
Gymnodinium sanguineum. O Centro de Recursos Ambientais (CRA) realizou análises das
águas da BTS e, segundo este Órgão Ambiental, o “Gymnodinium sanguineum é associado à
mortandade de peixes, porém a natureza da sua toxina ainda não foi elucidada. É a espécie
mais provável de ter causado a proliferação devido a densidade observada” (CRA, 2007).
Esse fenômeno provocou a morte de aproximadamente 50 toneladas de peixe na BTS,
causando um enorme prejuízo para as comunidades que vivem da pesca e que foram afetadas
pela Maré Vermelha. Na época, um pescador artesanal de Ilha de Maré, Salvador, relatou:

30

O que aconteceu com a Maré Vermelha? É um fato inédito, é por que nóis só tinha a
única saída do pesador e marisqueira, não é isso que vocês tão falando, só tinha o mar,
só tinha o mar, e antigamente não era isso. (...) É porque os nossos antepassados,
quem viveu no campo sabe da história, eu falo de Cachoeira, do sertão, de qualquer
lugar, vim de onde vinha, se falar em cultivo e roça, ele não era uma coisa só. Ele tava
no rio, rio e terra. Quem tava aqui no mar, mar e terra. Porque os nossos antepassados
não tinham problema. Dava um temporal de quinze dias, ou tinha farinha pra fazer,
tinha aipim pra comer, tinha fruta-pão pra comer, tinha mandioca, fazia farinha, com
beiju com tudo e tinha criação. Lá em casa por exemplo era isso, nunca passemos,
porque deu um temporal de um mês, ficar com fome. Negativo. Eles pescavam mas
tinha alternativa. (Depoimento, Pescador artesanal de Ilha de Maré-BA – Pesquisa de
campo, junho de 2007).

O relato do pescador chama atenção para uma situação de perda de articulação entre as
atividades da terra e da água, ou seja, algo que acontecia no passado e agora não acontece
mais. Diegues também relata algo semelhante ao analisar a produção dos caiçaras no litoral
paulista. Segundo ele:
Efetivamente, com a chegada da BR-101 às praias do Norte, famosas pela sua beleza,
intensificou-se a especulação imobiliária, incluindo a violência e a coação física sobre
os caiçaras que detinham a posse da terra, mas em geral não possuíam o título de
propriedade. Pressionados pelos especuladores, alguns pequenos pescadores venderam
suas casas e terras, vindo com a família para a cidade de Ubatuba, onde passaram a
viver exclusivamente da pesca. (DIEGUES, 1983, p. 166).

Adam Smith (1723-1790), estudando a questão da composição entre renda e preço no
século XVIII, ainda trás um relato de algo bastante significativo para a análise da questão da
terra e da água para os pescadores artesanais. Smith descreve a seguinte situação:
Nas proximidades das Ilhas Shetland, quase sempre o mar tem peixes em grande
abundância, que constituem grande parte da sobrevivência dos que ali moram.
Todavia, a fim de auferir proveito desse produto da água, esses moradores precisam
ter uma moradia na terra vizinha. (SMITH, 1996, p. 186) (Grifo nosso)

Muitos outros relatos e estudos podem ser somados aos apresentados nesta pesquisa,
entretanto, o que se pode concluir é que a atividade de pesca artesanal está diretamente ligada
às atividades em terra, seja para garantir acesso à água, seja para complementar renda ou
mesmo para manter uma tradição que se exprime em um modo de vida particular. Isso
equivale dizer que os pescadores sofrem a influência negativa da valorização capitalista do
espaço, provocada por atividades como o turismo, que explora exatamente as áreas marginais
de rio e mar. Também são influenciados pelo processo de concentração de terras que marca o
Brasil e, historicamente, tem expulsado pessoas do campo para a cidade.
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Nesse contexto, ao desafio de acesso à terra é acrescentado outro desafio para os
pescadores artesanais: o acesso à água. O acesso à água vem sendo limitado pelo
desenvolvimento de grandes projetos de aquicultura2. A criação de peixes e camarões é uma
das atividades que tem apresentado um crescimento expressivo no Brasil nos últimos anos,
conforme será tratado no Capítulo 3 deste trabalho. Tal atividade desenvolve-se nas áreas
tradicionalmente usadas por pescadores artesanais e marisqueiras. A lógica empresarial da
aquicultura entra em conflito com a lógica artesanal da pesca e chama para a cena,
novamente, a discussão do valor de uso e do valor de troca do espaço, neste caso o espaço
aquático.
Neste sentido, o debate atualmente posto, especialmente por grupos que advogam a
expansão da aquicultura, diz respeito ao caráter supostamente atrasado da pesca artesanal.
Esse conjunto de idéias define a pesca como um estágio anterior à aquicultura, na qual esta é a
evolução natural daquela. Esse debate encontra eco nas políticas públicas engendradas pelo
Estado brasileiro e também pela ciência de modo geral, inserindo-se em uma discussão
evolucionista e unilateral. A título de ilustração, em um Encontro para o lançamento do
Projeto Bijupirá Brasil, Felipe Matarazzo Suplicy, representante da então Secretaria Nacional
Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP/PR), afirmou que “somente no mar o homem
continuou como homem da caverna”. Segundo ele, “o homem precisa plantar e colher no
mar” (SUPLICY, 2008).
A visão externada pelo representante da SEAP/PR revela o preconceito existente em
torno da pesca artesanal. Desconsidera-se o seu papel cultural, de baixo impacto ao ambiente
natural e sua importância econômica no que diz respeito à soberania e segurança alimentar, já
que grande parte da produção artesanal é comercializada/consumida na escala local/regional.
Desconsiderando tais questões, o Estado e a iniciativa privada alavancam a formulação de
políticas e investimentos na atividade aquícola, levantando um falacioso discurso ideológico
que consiste, na realidade, na subordinação do pescador artesanal à aquicultura empresarial.
Entretanto, aquicultura, definitivamente, não é política para pesca artesanal. Historicamente
para os pescadores artesanais, o mar é um espaço de uso comum, apropriado por saberes
construídos ao longo dos anos e das gerações. Portanto, na lógica da pesca artesanal, não
podem existir cercas limitadoras do acesso ao mar, embora existam territórios construídos a
partir do conhecimento do espaço marítimo.

2

Por aqüicultura entende-se a criação ou o cultivo controlado de produtos aquáticos tais como peixes, moluscos
e plantas aquáticas.

32

É importante destacar que a discussão à qual este trabalho busca estabelecer consiste
na contradição que envolve modelos e lógicas distintas de produção. Esta contradição
expressa-se na relação entre pesca artesanal e aquicultura empresarial/industrial. Ela não se
expressa na relação entre pesca e aquicultura artesanal, embora sejam reconhecidas as
especificidades de cada um destas formas de produção de pescado (extrativismo/cultivo
controlado).
As concepções até aqui apresentadas levam ao entendimento da pesca artesanal de
acordo com o que propôs Diegues:
Um conjunto de práticas cognitivas e culturais, habilidades práticas e saber fazer
transmitidas oralmente nas comunidades de pescadores artesanais com a função de
assegurar a reprodução do seu modo de vida (DIEGUES, 2004, p. 32).

Os conhecimentos que compõem o arcabouço da pesca artesanal diferenciam-se em
função do gênero dos pescadores, da idade, do ambiente em que a pesca é pratica e das
técnicas utilizadas na captura. Entretanto, definições de pesca artesanal que se limitam apenas
ao tipo de técnica usada, mão-de-obra empregada ou quantidade de pescado capturado são
insuficientes. Pode-se pescar artesanal ou industrialmente usando redes. O que muda é a
abrangência da captura ou mesmo a tecnologia empregada no lançar da rede, como os
sonares. Tanto na pesca industrial quanto na artesanal pode haver emprego de mão-de-obra
familiar, embora nesta a família seja a base da produção. Por fim, a quantidade de peixe
capturada não define se a pesca é artesanal ou não. Por exemplo, a captura de estrela-do-mar é
bastante restrita, cara e especializada (ALCALÁ, 2007).
Da mesma forma, alguns estudos fazem uma diferenciação entre pescador-lavrador e
pescador artesanal, argumentando que existem entre eles diferenças de culturas,
comportamentos e estruturas sócio-econômicas (DIEGUES, 1983, 2004; MALDONADO,
1986). Porém, para efeitos deste trabalho, considera-se pescador artesanal mesmo aquele que
articula pesca e agricultura. Isso se dá em virtude dos pescadores assim se identificarem, ou
seja, como pescadores artesanais, e pelo fato deles utilizarem formas artesanais de captura de
pescado. Considera-se que o que define uma pesca como sendo artesanal não é a
exclusividade da atividade, mas a lógica que a sustenta.
Embora alguns setores classifiquem o pescador artesanal como um profissional, a
exemplo do Estado através do Registro Geral da Pesca (RGP), neste trabalho, o pescador é
compreendido para além de um grupo ocupacional ou de mera atividade econômica, mas
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como agente social de construção de um grupo politicamente organizado. Assim, de acordo
com Almeida:
Mesmo que o termo permaneça o mesmo, ou seja, “pescador”, o seu novo significado,
passa a incorporar uma expressão autônoma no processo produtivo e elementos
identitários capazes de objetivá-los de maneira politicamente contrastante e
organizada em movimento social (ALMEIDA, 2004, p. 22).

Por conseqüência desse entendimento, a pesca é compreendida não só como uma
atividade de busca de peixe, mas como uma construção de relações sociais na terra e no mar,
marcadas por identidade, mas também por conflitos e contradições, que envolvem não
somente os grupos pesqueiros, mas outros tantos agentes sociais, com interesses divergentes.
De modo que, como uma atividade de produção ela é, também, uma atividade de produção do
espaço, já que produzir e produzir espaço são atos indissociáveis, segundo Milton Santos
(2008b).
O caráter geográfico da compreensão de pesca e pescador artesanal permite ampliar o
foco da análise e incorporar novas dimensões da construção dos espaços e territórios da
atividade. O fato de compreender os pescadores, conforme Almeida (2004), como
organizados em movimento social, aglutinados por uma identidade de luta e como agentes de
produção do espaço, faz com que outras possibilidades se abram para os pescadores e para as
Ciências, especialmente as Sociais e Naturais. De forma bastante coerente com a proposta
desta pesquisa, Gonçalves argumenta:
Precisamos dar um passo adiante no debate que já vimos travando sobre a
interdisciplinaridade e incorporarmos outros saberes produzidos a partir de outras
matrizes de racionalidade, que não são disciplinares. São outros saberes, que foram
desenvolvidos por populações que, até aqui, desqualificamos como portadoras de
conhecimentos até porque achávamos que devíamos levar nosso conhecimento
superior. Com certeza, ao passarmos a respeitar suas matrizes de racionalidade
estaremos dando um primeiro passo para reconhecê-las como iguais, na sua diferença
(GONÇALVES, 2001, p. 149).

A desqualificação de saberes à qual Gonçalves se refere também foi apontada por
Foucault (1999). Entretanto este autor chamou atenção para um processo que ele classificou
como “insurreição de saberes dominados”. Foucault definiu saber dominado como:
Uma série de saberes que tinham sido desqualificados como não competentes ou
insuficientemente elaborados: saberes ingênuos, hierarquicamente inferiores, saberes
abaixo do nível requerido de conhecimento ou cientificidade. (FOUCALT, 1999, p.
170).
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É nessa perspectiva de valorização dos saberes oriundos de outras matrizes de
racionalidade e da organização ou, como propôs Foucault, da “insurreição dos saberes
dominados” dos pescadores artesanais que o presente trabalho entende este grupo social,
contando para tal entendimento com os aportes teóricos e metodológicos da ciência
geográfica.

2.2 PESCADORES ARTESANAIS DE SÃO FRANCISCO DO PARAGUAÇU

Nunca fui empregado, minha vida é o mar e a terra.
Seu Tiago, pescador artesanal de São Francisco do Paraguaçu

A citação que abre a presente seção foi extraída do depoimento de Seu Tiago, pescador
artesanal de São Francisco do Paraguaçu, conhecedor das técnicas de pesca e mestre de rede.
As entrevistas com Seu Tiago e com outros tantos pescadores artesanais levaram a um
entendimento muito complexo sobre o que significa ser pescador artesanal. De forma
resumida, pode-se afirmar que ser pescador artesanal é ser possuidor de um arcabouço de
conhecimento que é histórica e culturalmente construído, geralmente transmitido de pai para
filho, através dos tempos. Tais conhecimentos dizem respeito ao ciclo de vida dos peixes, seus
ritmos e territórios; ao ritmo da água; às técnicas de pesca; aos ritmos do tempo; da lua. Mas,
mais que isso, ser pescador artesanal é possuir uma lógica diferenciada na relação com a
natureza. Como argumentou Santos (2008a), o espaço geográfico é o resultado da relação
entre sociedade e natureza. Se a relação com a natureza é diferenciada, também o espaço
produzido pelos pescadores artesanais também será, um espaço diferenciado.
Os pescadores artesanais de São Francisco do Paraguaçu são caracterizados pela
prática de várias atividades ligadas à sua sobrevivência econômica e cultural. Praticam, além
da pesca, a mariscagem, a agricultura (na qual se insere também a criação de animais como
bois, vacas, galinhas e porcos) e o extrativismo, especialmente da piaçava e do dendê.
Essa característica pluriativa pode ser percebida através da observação da sua rotina
bem como pelos diálogos estabelecidos entre pesquisadora e pescadores. Tais diálogos se
deram nas entrevistas, oficinas e conversas que tem se estabelecido desde 2006. A Figura 3
mostra a oficina de Geografia realizada na Comunidade.
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Fonte: Pesquisa de campo, março de 2009.

Figura 3: Oficina de Geografia realizada com moradores da Comunidade de São
Francisco do Paraguaçu
Neste trabalho foi solicitado que cada morador, por já se conhecer, apresentasse o
outro companheiro, informando para o grupo o que ele era e qual atividade econômica
realizava. Ao fazer isso, seria jogado um barbante, que faria a conexão dos presentes na
reunião. O objetivo desta atividade de abertura da oficina consistia em identificar a forma
como o são franciscanos se vêem e ao mesmo tempo passar a idéia de interligação entre eles.
“Isso é uma rede”, conforme concluiu um pescador. Durante as apresentações, dos vinte e oito
presentes na reunião, vinte e um apresentaram o companheiro o designando como praticante
de mais de uma atividade. Dentre as mulheres prevaleceu “marisqueira e lavradora” e entre os
homens prevaleceu “pescador, lavrador e mateiro (que é como os são franciscanos designam
aqueles que extraem vegetais do mato, extrativistas)”.
Assim, a discussão sobre o que significa ser pescador artesanal em São Francisco do
Paraguaçu não se limita à exclusividade na atividade pesqueira. Ela adquire outras dimensões,
como a pluriatividade e as múltiplas identidades que são necessárias para o sustento do grupo
e a manutenção do território.
Em relação às múltiplas identidades, cabe destacar que os pescadores artesanais de São
Francisco do Paraguaçu também se identificam como quilombolas. A adoção desta identidade
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provoca fragmentações neste grupo social, já que a identidade quilombola foi, por muito
tempo, invisibilizada. O embate sobre ser ou não ser quilombola tem papel central na
Comunidade.
A discussão sobre a questão quilombola em São Francisco será tratada com maior
ênfase no quinto capítulo deste trabalho. No entanto, neste momento, torna-se importante
analisar a organização espacial da Vila de São Francisco. Essa organização espacial mostra
como encontram-se espacializados os fazendeiros, os moradores que se identificam como
quilombolas e os que não assumem tal identidade (Figura 4).

Fonte: Pesquisa de campo, setembro de 2008 e outubro de 2009.
Elaboração: Ednizia Ribeiro Araujo Kuhn

Figura 4: Croqui da disposição espacial dos moradores de São Francisco do Paraguaçu
A análise da Figura 4 revela como a espacialização do conflito obedece a uma lógica
clara: os moradores que não se identificam como quilombolas estão localizados próximos da
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moradia dos fazendeiros da área. Nesse aspecto, o conjunto de imagens que compõe a Figura
5 mostra os cartazes e bandeiras expostos pelos moradores que não se identificam como
quilombolas. Tanto os cartazes quanto as bandeiras negam a identidade quilombola e
hostilizam os agentes do Conselho Pastoral dos Pescadores que estão presentes na
Comunidade e apóiam a luta quilombola.

Fonte: Pesquisa de Campo, setembro de 2009.

Figura 5: Manifestação de moradores de São Francisco do Paraguaçu que não se
identificam como quilombolas.
O conflito relacionado ao assumir da identidade quilombola é claramente estimulado
pelos fazendeiros locais e insere-se no complexo e histórico processo de luta pela terra.
Entretanto, relatos históricos evidenciam a estreita relação existente entre os escravos e a
pescadores. Fraga Filho descreve:
Não podemos esquecer que os engenhos eram dotados de recursos naturais, sobretudo
matas e mangues, de onde os cativos podiam retirar parte dos gêneros de subsistência.
Nos engenhos próximos ao mar, alguns escravos se especializaram na profissão de
mariscador. Quando o cativeiro acabou, muitos deles continuaram ligados a essas
atividades como alternativa ao trabalho nos canaviais [...], as atividades independentes
poderiam abrir possibilidades de alcançar a alforria. (FRAGA FILHO, 2006, p. 40).

Esse relato mostra que desde a época da escravidão a água já figurava como um
espaço livre, onde o acesso não era limitado pelo domínio de uma classe social. Ainda em
relação à articulação entre pescador e quilombola, D. Maria das Dores, pescadora,
marisqueira e quilombola, moradora de São Francisco do Paraguaçu, compôs o seguinte
samba para mostrar que não há contradição em ser pescador e quilombola:
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Eu sou do quilombo,
Sou nego nagô,
Peguei minha enxada,
Convidei o pescador.
Pescador é guerreiro,
É da nossa nação,
Estamos aqui para ajudar o nosso irmão.
Música, D. Maria das Dores das Dores, Pesquisa de campo, 2008.

Na música composta por D. Maria das Dores, pescadores e quilombolas se articulam
complementam no processo de luta. A letra do samba sugere que esses grupos possuem uma
história que os aproxima nas demandas sociais atuais.
Outros relatos ainda destacam que algumas formas de pesca encontradas na África
também acontecem em algumas regiões do Brasil, como mostrou Diegues (2001). Ainda de
acordo com Diegues (2004), alguns tipos de pesca no Brasil, como a pesca da baleia,
fortemente desenvolvida no litoral da Bahia, São Paulo e Santa Catarina, foram realizadas
utilizando mão-de-obra de escravos africanos. Ainda, especificamente na Bahia, foi muito
marcante a presença africana como escrava, em especial, no Recôncavo baiano. Esses fatores
agregados levam a compreender a relação que existe entre as comunidades quilombolas e as
comunidades pesqueiras, levando a conectar a associação da localização das comunidades
quilombolas junto ao litoral, estuários e rios. Orienta também para o entendimento do fato de
hoje várias comunidades quilombolas praticarem a pesca.
Nesse sentido, os moradores de São Francisco do Paraguaçu assumem a identidade de
pescadores artesanais e cumprem com as prerrogativas institucionais de tal condição, como
por exemplo, filiarem-se à Colônia de Pescadores de Cachoeira – Z-52. O presidente da
Colônia relatou que existem por volta de 150 pescadores de São Francisco filiados à referida
Entidade. Os pescadores entrevistados também recebem auxílios relacionados à pesca, como o
seguro defeso.
Muitos pescadores ainda preservam características de autonomia e valorização da lida
com o mar. Seu Tiago, mestre de rede e notável conhecedor das artes de pesca, revela:
“Nunca fui empregado, minha vida é o mar e a terra” (Pesquisa de Campo, outubro de 2008).
Da mesma forma, a religiosidade, característica de comunidades tradicionais, também é um
elemento marcante na definição da pesca artesanal. Assim, os moradores de São Francisco
festejam a Iemanjá, com a oferenda de presente para a rainha das águas; fazem o cortejo de
canoas; celebram a Semana Santa, com orações e um cardápio que exclui a carne vermelha,
entre outras manifestações e rituais. Diegues assinala que:
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Até hoje a pesca continua sendo uma atividade aleatória, incerta, frequentemente
perigosa e são essas características que estão na origem da função que as práticas
simbólicas e ritualísticas desempenham em muitas sociedades de pescadores com a
finalidade de propiciar capturas abundantes (DIEGUES, 2004, p. 7).

Estes comportamentos que misturam conhecimento e fé, tradição e inovação, medo e
coragem, é o que sustenta a argumentação de que esse grupo social possui uma relação
diferenciada com a natureza. Os pescadores de São Francisco do Paraguaçu inserem-se neste
simples e complexo modo de conceber o espaço geográfico. De modo que, se o espaço
geográfico é o fruto da relação entre sociedade e natureza, conforme foi discutido na sessão
anterior, para as comunidades tradicionais que também desejam se inserir no mundo
capitalista do consumo, a natureza não é o recurso. O recurso para essa inserção é o trabalho.
É o trabalho, o orgulho do saber-fazer, que torna-se o meio de inserção no sistema capitalista.
O trabalho livre e autônomo, não a apropriação da natureza e a sua transformação em recurso
natural. A Figura 6 mostra uma prática identificada em São Francisco do Paraguaçu, que
consiste em preservar ossos de animais mortos como uma forma de reconhecer a importância
desses animais na sobrevivência do grupo.

Fonte: Pesquisa de campo, setembro de 2008.

Figura 6: Cabeça de boi fincada na entrada da roça de Seu Altino da Cruz
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A Figura 6 mostra a cabeça de boi guardada por Seu Altino da Cruz na entrada de sua
“roça”. Seu Altino da Cruz guardou fincada em uma estaca até o dia da sua morte a cabeça do
boi que o ajudou a criar “os meninos”. Além de acreditar que esse ato traz sorte, Seu Altino
da Cruz, assim como os demais moradores da Vila, desenvolveu uma relação com a natureza
que expressa reconhecimento e respeito. A pesquisa de campo e a observação do cotidiano do
grupo social de São Francisco do Paraguaçu revelaram que essa lógica é o sustentáculo da
relação diferenciada dos grupos tradicionais para com a natureza.

2.3 O TERRITÓRIO COMO CONCEITO E O TERRITÓRIO COMO PRÁXIS EM SÃO
FRANCISCO DO PARAGUAÇU
2.3.1 “Uma palavrinha” sobre o conceito de território.
Milton Santos, em seu livro Espaço e Método, escreveu na introdução do livro o que
ele chamou de “Uma palavrinha a mais sobre a natureza e o conceito de espaço” (SANTOS,
2008a, p. 11). Inspirado no autor, este trabalho sentiu aqui a mesma necessidade que Santos
sentiu lá, ou seja, problematizar um dos principais conceitos da Geografia, qual seja, o
território e tentar entender como tal conceito se desenvolveu no âmbito da ciência geográfica.
Este tópico ainda procura estabelecer uma relação entre território como conceito e território
como práxis do grupo social dos pescadores.
A partir do estudo da organização da atividade pesqueira e da articulação dos
pescadores artesanais, torna-se importante trazer estas problemáticas para o campo
geográfico, tendo como eixo norteador a discussão do território. Entende-se o território
enquanto uma categoria de análise da Geografia capaz de incorporar os interesses antagônicos
dos agentes atuantes em dadas frações do espaço, bem como as relações de poder que aí se
estabelecem, como elementos centrais na análise do processo de territorialização dos grupos
sociais.
Para entender o desenvolvimento deste conceito no âmbito da Ciência Geográfica, é
necessária uma rápida retomada da história do pensamento geográfico, voltando ao início de
sua constituição enquanto Ciência. O significado etimológico da palavra território é
encontrado no latim, resultando da junção dos termos terra e torium, o que originou a palavra
territorium, no sentido de terra que pertence a alguém. No século XVII, o seu conceito foi
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desenvolvido dentro das ciências naturais, significando então uma área de domínio de grupos
animais ou vegetais.
Porém, foi somente no século XIX que o termo território foi trazido para as Ciências
Sociais e, na Geografia, o precursor de sua sistematização foi o alemão Friedrich Ratzel, que
entendia o território como uma base material indispensável para a sobrevivência do Estado.
Para ele – e aqui vale ressaltar que Ratzel estava profundamente influenciado pelas teorias
evolucionistas desenvolvidas por Darwin e pelas idéias populacionais de Malthus – o Estado
se assemelha a um organismo vivo, que passa pelos processos de surgimento, expansão e
declínio. Desta forma seria necessário, para garantir sua condição de existência, o domínio de
porções territoriais pois, como mostrou Moraes (1990, p. 73-74), Ratzel acreditava que “não é
possível conceber um estado sem território e sem fronteiras”, e mais ainda, “um povo decai
quando sofre perdas territoriais”, o que reafirma a grande importância dada por ele ao
território como condição de existência de uma sociedade.
Esses pensamentos ratzelianos, que concebiam o território como “espaço vital”, como
suporte para a existência do Estado, estavam fortemente relacionados com o projeto de
expansão da Alemanha, o que atribuiu ao conceito um conteúdo político e ideológico.
Contrapondo-se à que ficou conhecida como Escola Determinista Alemã, acima
mencionada, surgiu Escola Possibilista Francesa, tendo como um dos seus principais
expoentes o Vidal de La Blache. Essa escola admitia existência de influência do meio natural
na sociedade, mas defendia a tese de que a depender do “gênero de vida” da sociedade, esta
tinha possibilidades de modificar as condições postas pelos fenômenos naturais.
Embora, aparentemente, existam diferenças na forma de abordagem da relação
sociedade-natureza entre estas vertentes, a escola francesa acabou pregando em suas
formulações a supremacia de algumas raças sobre outras, tal qual Ratzel o havia feito na
Alemanha. Em relação ao conceito de território, pode-se afirmar que não houve avanços
significativos para o seu entendimento já que a categoria de análise privilegiada pela escola
lablacheana foi a região. Desta forma, ao não considerar o território, o que houve de fato foi
uma desconsideração do conteúdo político do espaço.
A partir de 1950, um outro movimento começou a ganhar corpo dentro da ciência
geográfica. Este movimento ficou conhecido como Geografia Teorético-Quantitativa, ou
Nova Geografia. Nela, privilegiou-se o conceito de espaço, este entendido a partir de
quantificações e modelos matemáticos, segundo Roberto Lobato Corrêa (1995), não existindo
aí análises acerca das contradições, dos agentes sociais, das transformações a que passam o
espaço geográfico.
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Assim, o conceito de território não foi significativamente explicitado nesta corrente,
pois este passou a ser visto como “um produto da subjetividade estabelecida pelo pesquisador,
tendo em vista os seus objetivos” (GOMES, 1999, p. 20).
Na década de 1970, destacou-se a Geografia Crítica, fundamentada no materialismo
histórico e na dialética. Esta escola objetivou apontar caminhos alternativos aos trilhados pela
Geografia até então e trouxe consigo o espaço como um conceito-chave. Porém o
entendimento dado ao referido conceito aproxima-se da problemática do território. Como
aponta Milton Santos, “o território são formas, mas o território usado são objetos e ações,
sinônimo de espaço humano, espaço habitado” (SANTOS, 2002, p. 16). Deste modo, o
território figura como uma produção, historicamente determinada, que resulta de um processo
que envolve a apropriação de uma dada fração do espaço terrestre.
Por último a Geografia Cultural, fundamentada na fenomenologia e no
existencialismo, traz novamente à tona o conceito de território, dando a ele um caráter de
identidade de atribuição de signos e significados. O território passa então a ser a base concreta
das experiências vividas pelo homem.
Desta forma, a partir da análise do conceito de território dentro da perspectiva do
desenvolvimento do pensamento geográfico, percebe-se que tal conceito não foi pensado com
regularidade em todas as escolas, mas ele sofreu uma série de contribuições ao longo do
desenvolvimento da Ciência Geográfica. Tais contribuições deram ao conceito de território,
principalmente, um conteúdo político muito forte. O processo de maturação do entendimento
do território tornou-o mais complexo e acompanhou a complexidade da sociedade e da ciência
em geral. Por este motivo que o conceito em tela é imprescindível na análise do tema do
presente trabalho dissertativo.
Entende-se que os conceitos são instrumentos através dos quais analisa-se e interpretase a realidade e que é exatamente a realidade que constitui a base para a formulação e
construção dos conceitos. Essa relação dialética é quem evidencia a necessidade de estudar
algumas contribuições teóricas dirigidas à questão do território, relacionando as teorias com a
práxis do território de São Francisco do Paraguaçu.
Espaço e território são categorias fundamentais na presente análise. Deste modo, a
princípio, é conveniente estudar as contribuições de Claude Raffestin, geógrafo francês, que
esforçou-se, exatamente, em diferenciar as categorias espaço e território. Para ele, “o espaço é
anterior ao território. O território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação
conduzida por um ator sintagmático (ator que realiza um programa) em qualquer nível”.
(RAFFESTIN, 1993, p. 143)
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Assim, esta definição remete diretamente à idéia de poder, o que é confirmado quando
Raffestin acrescenta que “o território, nessa perspectiva, é um espaço onde se projetou um
trabalho, seja energia e informação, e que, por conseqüência, revela relações marcadas pelo
poder” (RAFFESTIN, 1993, p. 144).
Constituindo-se como um ponto de partida para a análise do território, às contribuições
de Raffestin podem ser acrescentadas outras perspectivas, que a complementam. Assim, outro
autor imprescindível de ser considerado pela originalidade da sua análise é Marcelo José
Lopes de Souza. Em um conhecido artigo dedicado à reflexão sobre a questão do território,
este autor o define como “um espaço definido e delimitado por e a partir de relações de
poder” (SOUZA, M. J. L, 2006, p. 78). Segundo o autor, o verdadeiro leitmotiv na definição
de um território não são as características geoecológicas, o que se produz, ou quem produz, ou
mesmo as ligações afetivas para com uma determinada área. Para ele, na gênese do território
encontra-se a seguinte questão: “quem domina e influencia ou como domina ou influencia
esse espaço?” (SOUZA, M. J. L, 2006, p. 79). Essa perspectiva e essa questão são
norteadoras na definição e no entendimento do território são franciscano.
A importância do trabalho de Souza se evidencia também no momento em que é
desmistificada a idéia de território atrelado direta e unicamente à escala do território nacional
e ainda quando é revelado o caráter cíclico e flexível do território e da territorialidade (um
tipo de relação diferenciada entre o homem e o espaço). Desta forma, Souza afirma:
Territórios, que são no fundo antes relações sociais projetadas no espaço que espaços
concretos (os quais são apenas os substratos materiais das territorialidades) – (...)
podem (...) formar-se e dissolver-se, constituir-se e dissipar-se de modo relativamente
rápido (ao invés de uma escala temporal de séculos ou décadas, podem ser
simplesmente anos ou mesmo meses, semanas ou dias), ser antes instáveis que
estáveis ou, mesmo, ter existência regular mas apenas periódica, ou seja, em alguns
momentos – e isto apesar de que o substrato espacial permanece ou pode permanecer
o mesmo. (SOUZA, M. J. L, 2006, p. 87)

Dito isto, pode-se concluir que a noção de poder é um elemento central nas discussões
sobre território. Nesse sentido, considerando a relevância do conceito para o entendimento do
território, neste trabalho, o poder é entendido conforme Foucault:
O poder não se dá, não se troca nem se retoma, mas se exerce, só existe em ação,
como também na afirmação que o poder não é principalmente manutenção e
reprodução das relações econômicas, mas acima de tudo uma relação de força.
(FOUCAULT, 1999, p. 175)
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Esta abordagem de poder como um fenômeno relacional permite entender a construção
e constituição do território a partir das relações sociais e históricas estabelecidas entre os
grupos que integram e vivem em um determinado espaço.
Porém, outros elementos também são incorporados à discussão do território, como, por
exemplo, a questão cultural e identitária. Rogério Haesbaert, ao se debruçar sobre a questão
do território, o define como:
Produto de uma relação desigual de forças, envolvendo o domínio ou o controle
político-econômico do espaço e sua apropriação simbólica, ora conjugados e
mutuamente reforçados, ora desconectados e contraditoriamente articulados. Essa
relação varia muito, por exemplo, conforme as classes sociais, os grupos culturais e as
escalas geográficas que estivermos analisando. Como no mundo contemporâneo vivese concomitantemente uma multiplicidade de escalas, numa simultaneidade de
eventos, vivenciam-se também, ao mesmo tempo, múltiplos territórios. Ora somos
requisitados a nos posicionar perante uma determinada territorialidade, ora perante
outra, como se nossos marcos de referência e controle espaciais fossem perpassados
por múltiplas escalas de poder e de identidade. (HAESBAERT, 2002, p. 121) (Grifo
nosso).

A reflexão de Haesbaert orienta para uma discussão que amplia as possibilidades de
análise do território, já que ele fala de política, economia, identidade e poder. Interessante
ressaltar que essa discussão trás novamente a tona a questão da totalidade que deve estar
presente na análise.
Complementando essa abordagem ampliada do território, as análises de Saquet
detiveram-se no estudo das principais abordagens e concepções sobre território (proposta que
dá nome ao seu livro). Dialogando com os autores Governa, Raffestin e Dematteis, Saquet faz
a seguinte reflexão:
É nesse contexto que faço uma reflexão sobre as diferentes abordagens do conceito de
território, considerando a territorialidade e evidenciando as dimensões sociais e
fundamentais de sua compreensão e constituição no real, ou seja, a economia (E), a
política (P), a cultura (C) e as relações do homem vivendo em sociedade com sua
natureza exterior (N). (SAQUET, 2007, p. 19)

Diante destas reflexões, nesta pesquisa, o território também é compreendido como
uma totalidade. Deste modo, a abordagem teórica do grupo de pescadores artesanais de São
Francisco do Paraguaçu tem como pressuposto principal que o território (formado a partir do
espaço) é social e historicamente construído. Neste sentido, é fundamental a análise da
economia, política, cultura e natureza (E-P-C-N), tendo estas como dimensões predominantes
da análise.
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A discussão do território emerge, atualmente, com muita ênfase, cabendo aos
geógrafos aprofundarem as questões conceituais subjacentes à temática a fim de não incorrer
em equívocos de análise. Na argumentação anteriormente exposta, ficou claro que o conceito
de território vem se tornando mais complexo e passando a incorporar variadas dimensões da
realidade. Isso acontece exatamente para dar conta da explicação da realidade, que é também
mais complexa. Evidencia-se assim a necessidade de dialogar com todos os entendimentos
acerca do referido conceito para aprofundamento do mesmo, haja vista que as discussões e os
debates são sempre enriquecedores ao desenvolvimento da ciência e contribuem para o
amadurecimento e aperfeiçoamento da mesma.
Por fim, é sob a ótica da discussão espacial e territorial que se analisa a questão dos
pescadores artesanais de São Francisco do Paraguaçu, na perspectiva de entender como se dá
a territorialização deste grupo no enfrentamento dos interesses dos diversos agentes (Estado,
Movimento Social, investidores privados, proprietários fundiários, moradores locais, entre
outros) que se situam nas áreas de sobrevivência do grupo pesqueiro, quer na terra, quer na
água.

2.3.2 A práxis do território de São Francisco do Paraguaçu
Entender a realidade a partir de conceitos cientificamente elaborados e, com a
dinamização da realidade, reelaborar conceitos é o objetivo precípuo do trabalho científico.
Assim sendo, o território de São Francisco do Paraguaçu é entendido à luz dos conceitos
anteriormente apresentados, como um espaço apropriado por um grupo social, que revela
relações de poder e que incorpora outras dimensões de análise, como a dimensão econômica,
política, cultural bem como uma relação diferenciada com a natureza.
Entretanto, São Francisco do Paraguaçu apresenta uma característica bastante
particular, aqui chamada de “territorialidade complexa”, que deriva da construção de um
“território articulado”, ou seja, território que contém e articula ambientes de terra e água. Os
depoimentos obtidos em campo expressam este fenômeno (Pesquisa de campo, outubro de
2008):
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A tradição daqui é o que? É pescaria, é tirar piaçava, tirar estopa, tirar fifó, fazer
pacote.3
(Entrevista, D. Maria das Dores, São Francisco do Paraguaçu, 2008).
A pesca aqui é o seguinte, nós pesca, no caso, o camarão, o robalo, a ostra, o
caranguejo, o siri, o sururu, aratu, tarioba, lambreta, pescada, salvagem, arraia. Na
mata, a estopa, a madeira. Então as atividades aqui são essas. Nem todo mundo tem
condição de fazer um curso, a atividade vem de pai pra filho, pra neto
(Entrevista, Pescador Raimundo Correia, São Francisco do Paraguaçu, 2008).
Labutei muito com pescaria e com roça. A rotina é assim: eu ia hoje na roça, de lá eu
tinha que vim aqui na pesca, tornava a pescar, no mesmo dia. Aí ia lá pegava em
marisco e a mulher dizia: bora na roça. Amanhã já fazia uma farinha, as vezes, num
vinha. E aquela rotina de sempre não parar.
(Entrevista, Seu Teodoro, São Francisco do Paraguaçu, 2008).

Esses depoimentos ressaltam de maneira interessante a articulação das atividades
produtivas e também mostram como elas se transformam em uma questão cultural para o
grupo social. A espacialização destas atividades pode ser visualizada a partir da Figura 7, que
mostra a síntese dos espaços produtivos de São Francisco do Paraguaçu:

3

O depoimento da entrevistada faz menção à estopa e ao fifó. A estopa é um vegetal extraído na mata que serve
para vendar fendas de um barco e impedir a passagem da água. Esse processo é conhecido por calafetar. Em
relação à fifó, normalmente este objeto é conhecido como um recipiente feito de lata ou vidro, cuja tampa é
furada no meio, por onde passa um pavio que fica mergulhado em combustível. É também conhecido como
candeeiro e serve para a iluminação. No caso em especial, a entrevistada quis se referir à extração de lenha seca.
Tanto que ela se refere aos pacotes, que são formados por madeira seca e consumidos ou vendidos pelas famílias
que extraem.
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Figura 7: Mapeamento dos territórios produtivos de São Francisco do Paraguaçu
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É importante destacar que os limites dos territórios produtivos nem sempre são
claramente definidos e que eles obedecem a lógicas distintas. As atividades extrativas (de
pescado e vegetal) obedecem ao limite colocado pelos recursos naturais, ou seja, os animais e
as plantas. Estes limites também se relacionam com a capacidade de deslocamento dos
extrativistas. Como desenvolvem a extração de plantas a pé e pescam em geral com canoas a
remo, o deslocamento é limitado em virtude da força humana. Já os limites dos territórios de
mariscagem são impostos pelo ecossistema do manguezal. As roças obedecem aos limites
impostos pelos proprietários fundiários, caracterizando o conflito pelo uso da terra. Os
proprietários fundiários também interferem nas áreas de manguezal e de extrativismo vegetal,
colocando cercas nessas áreas e proibindo a entrada dos extrativistas. A ação dos fazendeiros
contribui para a redução dos habitats dos pescadores artesanais. Somente a água, em São
Francisco do Paraguaçu, ainda é um território de acesso livre. Com isso, a pressão maior na
exploração do ambiente ocorre no mar. Nesse sentido a Figura 7 tem o papel de facilitar a
visualização dos territórios produtivos, mas ela prescinde de uma análise relacional.
A história do território de São Francisco, olhada também a partir da sua dimensão
espacial e geográfica, ou seja, a geohistória do território, remonta às origens da ocupação do
Estado brasileiro. Assim, andar pelo território e conversar com as pessoas que o constroem
cotidianamente, revela nuances do processo histórico do país e deixa claro que a história do
Brasil explica a história de São Francisco do Paraguaçu e a história de São Francisco do
Paraguaçu ajuda a entender a história do Brasil. Nesse sentido, concorda-se aqui com Denise
Paraná:
Nenhuma história tem começo ou fim delimitados de forma absoluta; toda história faz
parte de uma outra história anterior, que a contêm e lhe dá sentido; toda história faz
parte de um processo cujo início é invariavelmente impossível precisar. Escrever ou
contar uma história é também fazer recortes, supressões, seleções. (PARANA, 2003,
p. 22)

Paraná expõe a complexidade que envolve o processo de recuperação de qualquer
história e a necessidade de entender que recontar uma histórica significa suprimir alguns de
seus traços. No entanto, ela é uma tarefa imprescindível. Assim sendo, pode-se afirmar que o
histórico de ocupação da área em que se situa São Francisco do Paraguaçu vem ao encontro
do processo ocorrido em todo Recôncavo da Bahia, marcado pela saga dos povos africanos
brutalmente trazidos para o Brasil. Tradicionalmente como produtor canavieiro e fumageiro, o
Recôncavo foi palco da instalação de grandes engenhos de cana-de-açúcar em suas fazendas.
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Os relatos históricos apontam que todo o nordeste brasileiro firmou-se na economia
colonial como produtor de cana-de-açúcar, produto que por volta do século XVI detinha
grande valor comercial na Europa. O espaço geográfico, impondo-se como instância à qual
todos estão submetidos, foi decisivo no sentido de que o nordeste apresenta grandes extensões
de solo massapê, propício ao desenvolvimento do cultivo da cana, bem como essa região está
mais próximo de Portugal.
A mão-de-obra que moveu a locomotiva colonial brasileira foi a mão-de-obra escrava.
O Brasil destacou-se como o maior país a receber escravos africanos em seu território. Esses
escravos se espalharam por todo solo da Colônia brasileira, mas a presença deles na Bahia, em
especial no Recôncavo baiano, trabalhando na produção de cana, merece destaque. Fraga
Filho (2006) assinala que em meados do século XIX, cerca de 90% dos engenhos da Bahia
encontravam-se nas áreas rurais do município de Salvador, São Francisco do Conde, Santo
Amaro e Cachoeira. No mesmo período, aproximadamente 12% da população geral baiana
era escrava.
A produção de cana-de-açúcar no Recôncavo e na Baía do Iguape, espaço no qual
encontra-se São Francisco do Paraguaçu, trouxe grande crescimento econômico até meados
do século XIX e deixou como legado um espaço marcado pela presença de ruínas de
engenhos, casa-grande e senzalas. Essas marcas, chamadas por Milton Santos de rugosidades,
ainda podem ser vistas no território de São Francisco do Paraguaçu, conforme pode ser
verificado na Figura 8 e 9:

Fonte: Pesquisa de Campo, 09/ 2008.

Figura 8: Capela do complexo açucareiro do Engenho Velho, localizado no Vale
do Iguape.
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Fonte: Pesquisa de campo, setembro de 2008.

Figura 9: Ruínas da Senzala do complexo açucareiro do Engenho Velho, localizado no
Vale do Iguape.
O cultivo e o beneficiamento da cana-de-açúcar exploravam, prioritariamente, a mãode-obra escrava. Nesse sentido fugas e rebeliões eram comuns na região, constituíam a
principal forma de resistência dos escravos e contribuíram para a formação dos primeiros
quilombos no Brasil. Um processo histórico de resistência e, ao mesmo tempo, perverso e
dolorido, que ainda hoje deixa suas marcas na identidade e na organização social das
comunidades quilombolas contemporâneas.
O depoimento de Anselmo Ferreira, que é pescador de São Francisco do Paraguaçu e
uma das lideranças jovens da Comunidade, sintetiza a geohistória do território de São
Francisco. Questionado sobre o processo histórico do território, ele respondeu: “Essa história
tá baseada nas igrejas daqui, no convento e nos engenhos, Engenho Velho. Minha família veio
de lá”. (Pesquisa de campo, outubro de 2008). O Convento ao qual se refere o morador é o
Convento de Santo Antonio do Paraguaçu. Este Convento está retratado Figura 10:

51

Fonte: Pesquisa de campo, março de 2009.

Figura 10: Convento de Santo Antonio do Paraguaçu
Sobre o Convento de Santo Antonio do Paraguaçu é possível afirmar que esta
construção foi idealizada pelos frades franciscanos, em 1653, tendo sido concluído no ano de
1686, data que aparece gravada na entrada da Igreja. Os franciscanos, assim como os jesuítas,
vieram para o Brasil por determinação portuguesa com a missão de evangelizar os índios,
muito embora não tenham tido um plano missionário tão efetivo quanto os jesuítas, que foram
os protagonistas do processo de evangelização e dos indígenas (FRAGOSO, 2004).
O Convento de Santo Antonio foi estabelecido graças à doação das terras pelo Pe.
Pedro Garcia, detentor de grande riqueza e descendente de família proprietária de Engenhos.
Este padre possuía “quatro léguas quadradas de terra no Vaza Barris” [região de Canudos],
conforme registrou o franciscano Hugo Cardoso (FRAGOSO, 2004, p. 40). Ainda segundo
ele, o Pe. Pedro Garcia deixou seus bens para um sobrinho, já que não possuía descendentes
diretos. A realidade fundiária da área do Iguape é descrita por Fraga Filho: “Em meados do
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século XIX, na Freguesia do Iguape, 12 proprietários controlavam 80% das terras
disponíveis”. (FRAGA FILHO, 2006, p. 31)
Tanto as fontes históricas quanto os moradores locais relatam que a construção do
Convento se deu a partir da força de trabalho escrava. Sobre o período da construção e a
chegada do material necessário, que se constituía de pedras, madeira, tijolos, telhas, cal, entre
outros, Fonseca afirma:
Chegavam com freqüência àquele local canoas e saveiros carregando esses materiais,
que eram zelosamente empilhados pelos sacerdotes e pelos escravos negros, cedidos
pelos senhores de engenho das redondezas aos irmãos franciscanos para cuidarem dos
serviços braçais (FONSECA, 1988, p. 18).

Ao relato histórico apresentado por Fonseca é acrescentado outros depoimentos que
confirmam a exploração da mão-de-obra escrava na construção do Convento. Pedro Gomes,
morador de São Francisco e conhecedor da história local, relata o que segue:
Sabemos que certamente quem construiu, quem derramou suor foram os negros, foram
os escravos que usaram sua força física africana para construir essa beleza que temos
hoje. Relata-se que durante a construção desse Convento foram cometidas várias
atrocidades como decapitar escravos, jogar os escravos ensangüentados vivos para que
os cações viessem comer. (INCRA, 2007, p.23)

Estes relatos históricos demonstram a presença dos engenhos e de escravos na área
neste período e denunciam o uso da mão-de-obra escrava usada na construção do Convento.
Fonseca (1988) afirma que a ocupação do Iguape começou por volta do século XVI, com a
expulsão dos índios Maracás e com o Engenho que foi construído em frente à Ilha dos
Franceses por Antonio Penedo, o chamado Engenho Velho, que mais tarde viria a ser de
propriedade do Pe. Pedro Garcia, doador da área do Convento. Esse Engenho foi um dos
primeiros a exportar açúcar para a Europa. Atualmente, muitos moradores de São Francisco
reconhecem que a suas origens encontram-se neste Engenho, especialmente os mais velhos,
com os quais foram realizadas oficinas e entrevistas.
Assim, a geohistória dos franciscanos remete diretamente ao processo histórico de
ocupação daquele espaço, marcado pelo que há de mais característico da realidade colonial
brasileira, ou seja, a plantation da cana-de-açúcar, a exploração da mão-de-obra escrava e a
influência da Igreja Católica da ocupação das terras brasileiras. Como elemento marcante
nesta construção, encontra-se ainda a decadência à qual entraram a produção canavieira no
século XIX. Com a retração da atividade econômica, houve o abandono de muitos dos
engenhos do Recôncavo, criando condições para que aumentassem a quantidade de
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comunidades de escravos nas proximidades dos engenhos abandonados. Essas condições
históricas explicam a existência das inúmeras comunidades negras rurais e quilombolas hoje
territorializadas em todo Vale do Iguape.
Um levantamento da Fundação Cultural Palmares (FCP) e do Projeto GeografAR
(UFBA/IGEO/CNPq) apontam para a presença de vinte e sete comunidades negras rurais e
quilombolas nos municípios da borda da Baía do Iguape. Destas, vinte e quatro estão
certificadas pela FCP. A Tabela 1 mostra o levantamento da quantidade de comunidades
negras rurais e quilombolas que vivem nos municípios de Cachoeira e Maragogipe.
Municípios

Cachoeira

Sub-Total

Maragogipe

Sub-Total
Total

Comunidades negras rurais e quilombolas
Brejo do Engenho Guaíba
Caonge
Calolé
Calembá
Caibongo Velho
Dendê
Desterro
Engenho da Cruz
Engenho da Ponte
Engenho da Praia
Engenho da Vitória
Engenho Novo do Vale do Iguape
Imbiara
Santiago do Iguape
São Francisco do Paraguaçú
15
Giral Grande
Guerém
Enseada do Paraguaçú
Guaruçú
Porto da Pedra
Buri
Angolá
Quizanga
Salamina
Sítio Dendê
Tabatinga
Zumbi
12
27

Recon. FCP/Data
27/11/2006
20/06/2004
20/06/2004
20/06/2004
20/06/2004
20/06/2004
05/12/2006
20/06/2004
20/06/2004
20/06/2004
16/06/2005
20/06/2004
11/04/2006
17/06/2005
14
11/07/2005
11/07/2005
16/01/2006
27/11/2006
08/07/2005

13/11/2006
16/08/2004
25/01/2006
11/07/2005
04/05/2006
10
24

Fonte: INCRA, FCP, Projeto GeografAR, 2008

Tabela 1: Comunidades negras rurais e quilombolas territorializadas nos municípios de
Cachoeira e Maragogipe
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Entre essas comunidades negras rurais certificadas pela FPC, destaca-se São Francisco
do Paraguaçu (certificada em 17/06/2005). O processo de demarcação do território
quilombola desta Comunidade encontra-se aberto junto ao Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária (INCRA). Cabe lembrar, no entanto, que a análise de todo processo de
reconhecimento quilombola será detalhada no capítulo quinto desta dissertação.
São Francisco do Paraguaçu, assim como as demais comunidades quilombolas do
Recôncavo e do Iguape, formou-se no bojo da produção de açúcar, ou no chamado ciclo da
cana-de-açúcar. Inicialmente este grupo social formou uma comunidade autônoma no
chamado Boqueirão. No Boqueirão, o grupo experimentou a liberdade ainda no período em
que a escravidão era a ordem vigente. A Figura 11 evidencia a localização dos elementos
históricos que marcaram a formação da Comunidade, ou seja, o Engenho Velho, o Convento
de Santo Antonio e a localização do quilombo do Boqueirão.
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Figura 11: Localização dos Elementos Históricos de São Francisco do Paraguaçu
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O Boqueirão é um espaço de terreno acidentado e de mata densa. Apresenta altitude
maior do que o seu entorno, o que consistia em uma posição estratégica para a formação do
quilombo. O ritmo de vida do grupo social, ainda no Boqueirão, consistia no desenvolvimento
de atividades como a caça, o extrativismo vegetal e a pequena agricultura de subsistência.
Eventualmente, a pesca.

Durante a pesquisa de campo, na qual percorreu-se parte do

território dos quilombolas, foi observado que não existem mais casas na área do Boqueirão.
Apenas algumas árvores frutíferas como mangueiras e jaqueiras. A inexistência das casas
explica-se pela fragilidade das técnicas e dos materiais usados na sua construção. A Figura 12
evidencia a presença das árvores frutíferas ainda presentes no Boqueirão.

Fonte: Pesquisa de campo, março de 2009.

Figura 12: Árvores frutíferas presentes no Boqueirão
Cabe ressaltar que durante a pesquisa de campo e a pesquisa bibliográfica não foi
possível precisar exatamente as condições econômicas e sociais ou mesmo o período exato em
que se formou o quilombo do Boqueirão. Mesmo o relatório antropológico do INCRA não
esclarece estas questões (INCRA, 2007). Nesse sentido, as inferências aqui evidenciadas
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baseiam-se na memória dos mais velhos da Comunidade e nos estudos de fontes pontuais de
pesquisa.
Durante as entrevistas, os mais idosos foram unanimes em afirmar que seus
antepassados vieram do Boqueirão, onde viviam como quilombolas. Eles afirmam que o
quilombo começou a se formar na época da construção do Convento, ou seja, por volta do
século XVII.
Eu vou começar a falar sobre a escravidão quando vieram para as usinas. Aí foi criado
aquele grande mau-trato, aquele grande sofrimento. E aí foi criado o quilombo
Boqueirão quando eles [os escravos] fugiam. Aquele que vivia pelo mato, vivia de
que? A noite abriam a estrada por dentro do mato pra vir mariscar no mangue. Outras
senhoras quando nascia a criança pelo mato não tinha o que alimentar. Aprendia com
os bichos. A fruta que os bichos comiam, eles aprendiam. E aí foi criado o quilombo
Boqueirão até quando chegou ao tempo que foi a liberdade. Isso foi da idade dessa
Igreja. E a Igreja de lá [refere-se à Igreja da fazenda Engenho Velho] foi quem doou
as terras para a Igreja daqui. Dizem que quem construiu foram os franciscanos. Não.
Ela foi feita com mão-de-obra dos escravos. Quem doou de lá foi o Pe. Garcia para os
frades franciscanos. Então a Igreja de lá é mais velha 18 anos.
(Oficina de Geografia: História do território, Depoimento de Seu Osório, Pesquisa de
campo, março de 2009).
Os escravos começou fugir da fazenda Engenho Velho e das Usinas e depois das
igrejas daqui e de Santiago [para o Boqueirão]. E os escravos depois desceu [para a
Vila] porque era mais fácil de se alimentar, porque tinha o mar e o manguezal. Os
fazendeiros também coagiram para eles descerem. Não desceu só porque eles quis.
(Oficina de Geografia: História do território, Depoimento de Nicinha, Pesquisa de
campo, março de 2009).

O depoimento da moradora Nicinha relata o processo de “descida” para a Vila de São
Francisco, que se situa na margem da Baía do Iguape, em volta do Convento de Santo
Antonio. Durante a pesquisa, apurou-se que esse processo de ida para a Vila aconteceu depois
da promulgação da Lei Áurea, em 1888. Com o fim institucional da escravidão, em 1888, o
grupo social que vivia disperso pelo Boqueirão foi sendo forçado pelos fazendeiros locais a se
mudarem para a Vila. Entre os fazendeiros que protagonizaram o deslocamento espacial,
destaca-se João de Antonio Santana, nascido em 1902 e falecido em 1984. A família Santana
ainda hoje encontra-se presente no território, especialmente Ivo Santana, filho de João
Santana.
O deslocamento espacial do grupo social do Boqueirão deve ter ocorrido na década de
1930. Embora não seja possível precisar, esta inferência baseia-se na idade dos entrevistados e
na idade do João Santana (24/01/1902-28/03/1984), que a esta altura estava iniciando a sua
vida profissional, ao cuidar das posses da família. Cabe ressaltar que a família Santana
protagoniza a resistência à demarcação do território quilombola, junto com as famílias Diniz e
Medrado.
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Outro elemento histórico que pode ter motivado a atuação dos fazendeiros da área foi
a promulgação da Constituição de 1934. Esse Constituição foi a primeira a trazer o instituto
do Usucapião. Através desse instituto seria garantida a posse do espaço, desde que houvesse o
uso manso e pacífico, por um período mínimo, no caso dez anos. Nesse sentido, a
permanência dos quilombolas no Boqueirão poderia configurar o direito a posse legalmente
garantida na Constituição.
Os moradores de São Francisco ressaltam que o interesse dos fazendeiros nesta
mudança de moradia deles fazia parte da estratégia de “dominar o espaço pelo domínio da
sociedade” (BECKER, 1998, p. 104). Eles queriam, na verdade, limitar a expansão dos
quilombolas nas terras. Uma vez na Vila, ficariam sob a tutela dos fazendeiros, limitados na
moradia e plantação, servindo de mão-de-obra barata e pagando a renda da terra. Ou seja, de
dispersos em um território autônomo, o grupo passou a viver confinado em um espaço
geográfico restrito.
O pagamento da renda da terra continuou a existir mesmo depois da morte de João
Santana. Seu filho, Ivo Santana, ex-prefeito de Cachoeira, manteve a mesma situação que o
seu pai mantinha. O arrendamento pode ser confirmado nos depoimentos dos moradores:
No começo era como escravidão, a gente tinha que pagar, senão não podia plantar
mais. Era aquela guerra. Então pra quem não pudesse pagar, pobre precisado, pagava
aquela quantia. Esse ano é dez, para o ano é vinte, para o ano é cinqüenta. Quer dizer,
o lavrador ia vender 10 sacos de farinha, não pagava aonde ele estava vivendo. Então
ele não tinha condições de no fim do ano de tirar aquele dinheiro para entregar a eles
que diziam que são donos. Até porque eles supendiam. É 10, para o ano era 30.
(Depoimento, Seu Osório, Pesquisa de campo, outubro de 2009).

Mesmo com essa situação, a relação entre fazendeiros e moradores era, aparentemente,
amistosa. Os fazendeiros trataram de manter os quilombolas de forma assistencialista,
incutindo neles um sentimento de dívida e gratidão. Um sentimento contraditório de
submissão e agradecimento ao explorador. Essa aparente “paz” somente veio a ser rompida
quando da certificação quilombola em 2005. Foi nesse período que mais uma vez no território
franciscano estabeleceu-se o conflito, analisado também no quinto capítulo deste trabalho.
Toda essa problemática relacionada a atuação dos proprietários fundiários insere-se na
discussão de como foi, historicamente produzido o espaço agrário no Brasil. O espaço agrário
brasileiro é caracterizado por uma apropriação desigual do espaço, conformando os
latifúndios presentes em todas as partes do País.
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O município de Cachoeira apresenta as características que marcam o espaço agrário
brasileiro. Atualmente a situação fundiária do município pode ser visualizada na Figura 13
que mostram a evolução do índice de Gini, segundo o Censo Agropecuário de 1920 a 1995/64.

Figura 13: Evolução do Índice de Gini e da Estrutura Fundiária (1920 a 1995/6) Cachoeira, Bahia
A análise dos dados revela que a concentração fundiária do município de Cachoeira
continua elevada, assim como foi descrito por Fraga Filho (2006). Retomando o que foi
apontado pelo autor, no século XIX, 12 proprietários controlavam 80% das terras da freguesia
do Iguape. Agora, na virada do século XX para o Século XXI, 10 propriedades com mais de
500 ha ocupam 50,49% da área do município de Cachoeira, ao passo em que 1428
propriedades com até 10 ha ocupam uma área correspondente a 8,63% do território total do
município. Os dados detalhados da estrutura fundiária de Cachoeira encontram-se na Tabela 2
(Projeto GeografAR/UFBA/CNPq, 2005. Disponível em: www.geografar.ufba.br):

4

O índice de Gini é um indicador usado para medir a distribuição de um bem, neste caso, a terra. Quanto mais
próximo de 0 mais distribuído o bem. Quanto mais próximo de 1, mais concentrado.
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Cachoeira - 1996
Grupo de área
>1
1>2
2>5
5 > 10
10 > 20
20 > 50
50 > 100
100 > 200
200 > 500
500 > 1000
1000 > 2000
2000 > 5000
5000 > 10000
Total

MF = 30

Estabelecimento
(Unidade)
521
396
378
133
141
78
29
21
15
5
1
3
1
1722

Área
(ha)
315
532
1115
913
1765
2308
1983
3009
4561
3153
1002
7356
5314
33325

FMP = 3

Estabelecimento
(%)
30,26
23
21,95
7,72
8,19
4,53
1,68
1,22
0,87
0,29
0,06
0,17
0,06
100

IG = 0,895

Área
(%)
0,95
1,6
3,34
2,74
5,29
6,93
5,95
9,03
13,69
9,46
3,01
22,07
15,95
100

Fonte: Censo Agropecuário 1995/6, Bahia
Elaboração: Projeto GeografAR, 2004.

Tabela 2: Estrutura Fundiária do Município de Cachoeira, Bahia – Censo Agropecuário
de 1995/6
O cruzamento dos dados sistematizados pelo Projeto GeografAR com os dados do
INCRA (2007) apontam que entre as três propriedades que estão no grupo de área entre 2000
e 5000 ha, uma delas é a Fazenda Alamão, em nome da Empresa Brasileira de Transporte e
Minérios Ltda. Essa propriedade possui 2613,2 ha e pertence ao político baiano Marco
Medrado. A família Diniz é proprietária da Fazenda Engenho Velho, com 528 ha de terras. O
somatório de terras em nome de integrantes da família Santana resulta em, aproximadamente,
500 ha. Todas essas propriedades encontram-se situadas na área do quilombo de São
Francisco do Paraguaçú.
A grande contradição que esses dados expressam pode ser compreendida a partir da
análise das distintas lógicas de apropriação do espaço, ou seja, o espaço como valor de uso e o
espaço como valor de troca. Neste, a natureza (a terra) torna-se mercadoria dentro da lógica
capitalista e passa a suscitar o conflito e a violência para manter sua posse, quando não mais é
possível manter a relação de sujeição dos grupos dominados. O conflito é inerente às distintas
lógicas de relação/produção/apropriação do espaço/natureza. E eles, os conflitos, manifestamse tanto na terra quanto na água.
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São Francisco do Paraguaçu é um espaço privilegiado do ponto de vista do uso e da
troca por possuir esses dois ambientes, terra é água. Como área de estuário, na qual
desemboca o Rio Paraguaçu (rio que deu nome à área de estudo desta pesquisa), constitui-se
uma área em que a mistura de água doce do rio com a mistura da água salgada da Baía de
Todos os Santos forma um ambiente caracterizado pela presença de animais e vegetação
típicos, a citar o ecossistema manguezal. O nome Paraguaçu deriva do tupi Paraguassu, que
quer dizer mar grande. Este rio traz consigo uma grande quantidade de sedimentos que
enriquecem as águas do lagamar do Iguape e sustenta a biodiversidade, a riqueza biológica do
lugar.
Diegues ressalta as características biológicas presentes nos espaços estuarinos:
Os sistemas estuarinos, portanto, recebendo um aporte rico em matéria orgânica da
drenagem continental e do próprio mangue, e estando em comunicação com o oceano
através do movimento das marés, constituem viveiros naturais de inúmeras espécies
de pescado (crustáceos, moluscos e peixes) que aí vivem ou passam parte do seu ciclo
de vida, retornando depois ao mar aberto. (DIEGUES, 1983, p. 114)

O estuário do Iguape, por suas características naturais, sustenta social, econômica e
culturalmente as populações que vivem na beira do lagamar. Assim, as dimensões do
território economia, política, cultura e natureza (E-P-C-N), descritas por Saquet (2006)
aparecem como indissociáveis no entendimento do território de São Francisco do Paraguaçu.
O espaço litorâneo em questão é um espaço abrigado contra as intempéries do “mar de fora” e
explorado pelos pescadores artesanais da área através de pequenas embarcações motorizadas
e, especialmente, com canoas a remo.
As condições naturais da área usada pelos moradores de São Francisco do Paraguaçu
encontram relativamente bem preservadas, embora existam relatos de que as mesmas têm
sofrido implicações negativas da Barragem Pedra do Cavalo, como será melhor analisado no
capítulo quinto deste trabalho. O manguezal presente neste espaço tem grande importância
para a comunidade. Vannucci (2002, p. 29) classifica manguezal como “um ecossistema
formado por uma associação muito especial de animais e plantas que vivem na faixa
entremarés das costas tropicais baixas, ao longo de estuários, deltas, águas salobras interiores,
lagoas e lagunas”. O manguezal, neste sentido, é exatamente a faixa de transição entre a terra
e a água, berçário de inúmeras espécies de camarões, mariscos e peixes, advindo daí a sua
importância social, econômica e natural. A Figura 14 a seguir mostra uma parte de mangue
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vermelho5 (Rhizophora Mangle) presente no território de São Francisco e usado pelas
marisqueiras do local (8):

Fonte: Pesquisa de campo, outubro de 2008.

Figura 14: Mangue vermelho presente no território de São Francisco do Paraguaçu.
No entanto, a situação de conflito estabelecido em São Francisco do Paraguaçu faz
com que o acesso aos espaços produtivos do território, ou habitats, seja limitado pelos
fazendeiros da área. As cercas nas áreas de manguezal, embora ilegais segundo a legislação
brasileira, estão presentes no território e podem ser visualizadas nas Figuras 15 e 16:

5

De maneira geral, o mangue é classificado como mangue branco (Laguncularia racemosa), mangue preto
(Avicennia schaueriana) ou mangue vermelho(Rhizophora Mangle). O mangue vermelho recebe esse nome
porque ao raspar o seu tronco, verifica-se que ele é avermelhado por dentro.
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Fonte: Pesquisa de campo, outubro de 2009.

Figura 15: Cadeados fechando o acesso ao manguezal em São Francisco do Paraguaçu

Fonte: Pesquisa de campo, outubro de 2008.

Figura 16: Cercamento nas áreas de manguezal em São Francisco do Paraguaçu
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A imagem expressa o cercamento da área ainda no espaço passível de alagamento na
preamar. Isso significa que quando a maré enche, as marisqueiras e pescadores precisam, ou
atravessar por dentro da área inundada ou pular a cerca para passar. Ambas as situações
impõem limites ao uso do espaço.
Essa situação do território de São Francisco do Paraguaçu remete à problematização
de quais são os agentes que dominam ou influenciam o referido território, conforme
questionou Marcelo José Lopes de Souza (2006). Essas questões são fundamentais na
delimitação de um território e o colocam, acima de tudo, como um campo de forças, onde as
relações de poder estabelecidas configuram-se como desiguais. Os sujeitos do território de
São Francisco do Paraguaçu, ou seja, os pescadores, travam uma luta cotidiana com os
fazendeiros pela constituição de um território autônomo. Por autonomia, entende-se o “poder
de uma coletividade se reger por leis próprias” (SOUZA, M. J. L, 2006, p. 105). Nesse
sentido, por toda geohistória apresentada, a legitimidade dos pescadores, nesta pesquisa, foi
mais evidente.

65

CAPÍTULO 3 A ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL E ARTICULAÇÃO SOCIAL
DOS PESCADORES ARTESANAIS
Entender a organização dos pescadores é fundamental, neste trabalho, para construir
uma compreensão de como se processam e se conformam as estratégias de territorialização do
grupo social. Nesse aspecto, articular diferentes escalas de análise da organização dos
pescadores contribui para o entendimento da realidade de São Francisco do Paraguaçu.
Admitindo-se a complexidade da territorialização da pesca artesanal, que incorpora
ambientes de terra e mar, faz-se necessário entender como se dá a organização aqui chamada
de institucional, protagonizada principalmente pelo Estado; a organização social, que reflete o
engajamento político dos pescadores; e como essas duas instâncias da organização do grupo
se contradizem e se relacionam no processo de luta dos pescadores artesanais. Essa
organização é entendida como estratégica para a sobrevivência do grupo social dos
pescadores artesanais.

3.1 A ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL: CONFEDERAÇÃO, FEDERAÇÃO E
COLÔNIAS DE PESCADORES.
Institucionalmente é possível afirmar que, desde 1846, existe interesse do Estado
brasileiro em articular a atividade pesqueira. Em 19 de maio deste mesmo ano, foi
promulgada a Lei 447 que instituiu a distribuição dos pescadores nos chamados “Distritos de
Pesca” e delegou à Marinha do Brasil a responsabilidade de administrar a atividade. Os
Distritos de Pesca foram as primeiras intervenções do Estado na atividade pesqueira e são
consideradas os embriões do que viriam a ser as Colônias de Pescadores.
As Colônias, por sua vez, começaram a ser criadas a partir de 1919 e foram motivadas,
segundo Júnior (2007) por dois grandes fatores: a) o país iniciou o século XX importando
peixe, a despeito do seu vasto litoral e, b) depois da I Guerra Mundial, tornou-se necessário
para o Estado brasileiro a garantia da “segurança nacional”. Assim, o discurso, ou no dizer
Geopolítico, a representação instituída na criação das Colônias, baseou-se na defesa da nação.
E, como os pescadores possuem o estratégico conhecimento do mar, foram eles a ficar sob a
tutela do Estado, que passou a controlá-los. Na escala local, as Colônias passaram a servir
como pontos de fiscalização da pesca, vigilância da costa e ponto de defesa de fácil
mobilização.
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Entretanto, ainda de acordo com Junior:
Ao que tudo indica, estas entidades foram criadas com o objetivo de manipular e
tutelar os pescadores, através da relação aproximada entre governo central e
presidentes destas entidades, nomeados pelo primeiro para presidirem as segundas, os
quais, no geral, eram administradores alheios aos problemas do cotidiano do pescador.
(JUNIOR, 2007, p. 54).

Logo, o fato de haver intervenção do Estado na pesca, nomeando para presidir as
colônias pessoas alheias a atividade pesqueira remonta às origens desta forma organizativa.
Diante dessa situação, que aparece de forma recorrente na literatura sobre o tema e,
principalmente, nos depoimentos dos pescadores, torna-se evidente o porquê de ainda hoje as
Colônias, de modo geral, apresentarem problemas de legitimidade na representação
profissional dos pescadores e funcionarem como “braços do Estado” na atividade. Esse fato,
conforme exposto, tem sua explicação historicamente marcada na própria concepção das
Colônias. Constitui-se como um dos grandes desafios da pesca, especialmente a artesanal,
romper com essa característica negativa do passado e dar às Colônias de Pesca um verdadeiro
caráter representativo, no sentido de fortalecê-las como instrumento de luta e reinvidicação
dos pescadores.
Com a criação das Colônias, foram instituídas também as Federações Estaduais, como
é o caso da Federação dos Pescadores do Estado da Bahia e a Confederação Nacional dos
Pescadores6, cujos Estatutos foram aprovados pela Marinha, em 1923. Em 1933, as atividades
da pesca passaram a ser orientadas pelo Ministério da Agricultura, através da Divisão de Caça
e Pesca. Foi então elaborado o primeiro Código de Pesca, aprovado em 1934. Em 1942, com
o surgimento dos sindicatos de trabalhadores e a conseqüente mudança da relação entre
pescadores e Estado, agravado pela conjuntura mundial dominada pela II Guerra Mundial, as
atividades da pesca voltaram a ser subordinadas à Marinha de Guerra. Nota-se, assim, que a
pesca sempre se apresentou como uma atividade de interesse geoestratégico para o Estado
brasileiro, estando ao sabor dos seus projetos geopolíticos.
Já na década de 1960, foi criada a Superintendência de Desenvolvimento da Pesca
(SUDEPE), autarquia vinculada ao Ministério da Agricultura, que passou a coordenar as
ações de promoção, desenvolvimento e fiscalização da pesca. Com o Golpe Militar e durante
o regime ditatorial que o sucedeu (1964-1985), as relações entre o Estado e a sociedade de
modo geral se transformam e se tornaram mais autoritárias. No momento de acirramento da
6

Após passar por recente reforma estatutária, estas entidades passaram a ser denominadas, respectivamente,
Federação dos Pescadores e Aquicultores do Estado da Bahia e Confederação Nacional dos Pescadores e
Aquicultores. Essa reforma, já é um indício do fortalecimento do setor aquícola no Brasil.
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política dos militares, quando o Brasil caminhava para o 5º Ato Institucional (AI-5), foi
instituída a Lei de Pesca pelo Decreto 221, de 28 de fevereiro de 19677. Essa Lei
regulamentou a atividade no país até 09/06/2009. A análise do Decreto 221/67 revela uma
forte característica punitiva e empresarial da Lei de Pesca, condizente com as concepções da
política militar.
A nova Lei de Pesca (Decreto 144/2009) que substituiu o Decreto 221/67, foi
aprovada em junho de 2009, depois de 14 anos tramitando pelas casas legislativas brasileiras.
A nova Lei regulamenta o entendimento de que pescadores e aquicultores devem ser
considerados como produtores rurais, o que garante o acesso ao crédito mais barato para
financiamento da produção. Como cada Lei é fruto de um contexto histórico e econômico, a
mais recente Lei de Pesca vem atender aos interesses financeiros da pesca industrial e da
aquicultura, atividade esta que somente de forma pontual era citada no Decreto 221, de 1967.
Embora nova, esta regulamentação já alvancou a pesca industrial na Bahia, com a viabilização
de financiamento de quatro embarcações de grande porte com estrutura necessária para a
pesca industrial, como câmaras frigoríficas com capacidade de armazenar 35 toneladas de
pescado, além de equipamentos de segurança e orientação. (PITOMBO, 2009).
Em relação à atuação da SUDEPE, esta foi fundamental para o aprofundamento de
uma dicotomia que até hoje se arrasta no mundo da pesca, opondo de um lado a lógica
artesanal e de outro lado a lógica empresarial. A política implementada pela Superintendência
tinha como objetivo, segundo Cardoso:
Destinar recursos para a criação e reprodução de uma estrutura industrial para o setor
pesqueiro, através de incentivos fiscais para a compra de barcos e equipamentos e para
a implantação de unidades de beneficiamento do pescado, entre outras ações de
fortalecimento de uma pesca “moderna”. (CARDOSO, 2001, p. 80).

Os resultados dessa política foram os mais desastrosos possíveis. Mostrou-se
insustentável no âmbito econômico, social e ambiental. Ainda de acordo com os
levantamentos realizados por Cardoso:
Os incentivos fiscais de 134 projetos aprovados pela SUDEPE em 1968, 69 e 70
totalizavam CR$ 1.644.379.113,00, sendo que a produção pesqueira desses três anos
atingiu um valor total de CR$ 1.222.915.000,00, ou seja, o valor da produção da pesca
ficou em torno de 75% do valor aprovado para as empresas sob a forma de incentivos
fiscais, em um período de três anos. (CARDOSO, 2001, p. 80).

7

Este Decreto regulamentou a pesca no Brasil até 2009, quando foi aprovada a Nova Lei de Pesca. Ele pode ser
encontrado nos Anexo 1 desta dissertação.
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De acordo com Diegues “a pesca artesanal entre 1967/1977, havia recebido somente
15% do equivalente aos fundos investidos na indústria pesqueira através de incentivos fiscais”
(DIEGUES, 1983, p. 137). Assim, fica evidenciada a ação da SUDEPE no sentido de
fortalecer a pesca industrial em detrimento da pesca artesanal, fazendo com que, muitas vezes,
os pescadores passassem a vender a sua força de trabalho nas grandes embarcações. Esse
processo ainda gerou uma sobrepesca de vários recursos marinhos como o camarão e a
lagosta, por exemplo.
Depois da “tragédia anunciada” em que se tornou a SUDEPE, não foi recebido com
pesar (pelo menos por parte dos pescadores artesanais) a extinção desse órgão, em 1989.
Desta forma, a pesca passou a ser gerenciada pelo recém-criado Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Entretanto, o IBAMA concentrou
suas atenções na fiscalização da atividade, elaboração e divulgação de dados relativos à
produção pesqueira, através dos documentos conhecidos como Estatística da Pesca. De modo
que, em 1998, as atribuições do fomento e incentivo à pesca voltam ao Ministério da
Agricultura e do Abastecimento, através do Departamento de Pesca e Aquicultura (DPA), mas
a responsabilidade na produção e divulgação da Estatística de Pesca continuou ainda a cargo
do IBAMA.
Essa situação inconstante da pesca em relação à definição do seu lugar na estrutura do
Estado brasileiro sempre foi um motivador de fortes e históricas reivindicações objetivando a
criação de um órgão que atendesse as demandas específicas da pesca. Nesse sentido, a partir
da Medida Provisória nº 103, de 1º de janeiro de 2003, transformada em Lei nº 10.683, de 28
de maio de 2003, foi criada a Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência da
República (SEAP/PR). Uma autarquia diretamente ligada à Presidência da República, que
tinha como objetivo a formulação de políticas e diretrizes para o desenvolvimento e fomento
da produção pesqueira e aquícola no Brasil, atendendo assim a antiga reinvidicação do setor
pesqueiro do país.
Mais tarde, a Lei nº 11.958, de 26 de junho de 2009, transformou a Secretaria Especial
de Aquicultura e Pesca em Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA). O corpo profissional, as
funções e cargos comissionados da SEAP/PR foram integralmente transferidos para o
Ministério recém-criado, o que mostra a continuidade da política executada até então. (Diário
Oficial da União, 29/06/2009)
Assim como a SEAP, o MPA também é responsável pelo registro dos setores ligados à
pesca. Esse registro é o que garante direitos como o Seguro Defeso, direitos previdenciários,
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créditos, e a participação nas políticas implementadas pelo Ministério. A classificação adotada
pelo órgão pode ser visualizada na Figura 17:

Classificação dos Agentes do Setor Pesqueiro pelo Ministério da
Pesca e Aquicultura (MPA)
Aprendiz de
Pesca

Armador de
Pesca

Embarcação
Pesqueira

Pescador
Profissional

Pescador Profissional na
Pesca Industrial

Indústria
Pesqueira

Aqüicultor

Empresa de
comercialização

Pescador Profissional na
Pesca Artesanal

Fonte: Cartilha do Usuário do Registro Geral da Pesca (RGP) – SEAP/PR
Elaboração: Ednizia Ribeiro Araújo Kuhn

Figura 17: Classificação dos Agentes do Setor Pesqueiro pelo Ministério da Pesca e
Aquicultura (MPA)
Na classificação institucional, o Pescador Profissional na Pesca Artesanal (PPPA)
aparece como uma variação da categoria Pescador Profissional, sendo que esta incorpora,
também, o Pescador Profissional na Pesca Industrial. Esta classificação não é usada pelos
pescadores artesanais porque, conforme foi argumentado no primeiro Capítulo, eles não se
identificam apenas como um grupo profissional. Neste sentido, esta pesquisa se refere a este
grupo social somente como pescador artesanal.
O que se pode notar com uma análise de conjuntura da criação da SEAP e,
posteriormente, do MPA é que mesmo sendo esta uma demanda dos pescadores artesanais,
estes órgãos não implementaram uma política que verdadeiramente incentive e apresente
soluções às demandas da pesca artesanal. Ao contrário, a própria carta que deu origem à
Secretaria trazia apenas um dos seus onze itens tratando especificamente da Pesca Artesanal8,
estando os demais todos voltados para a pesca realizada com maior participação de
tecnologias, o que retira o protagonismo do saber artesanal do pescador. Já o Ministério da
Pesca e Aquicultura, que acumulou todas as funções da antiga Secretaria, assim como ela, não
elaborou políticas específicas para a pesca artesanal, preocupando-se em executar ações para
o incentivo e aumento da produção de pescado no país, nas modalidades extrativa e aquícola,

8

Para ter acesso ao documento, consultar o Anexo 2 deste trabalho.
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como por exemplo, a Cessão de Águas Públicas da União para fins de Aquicultura e o
fortalecimento da maricultura9.
Esta afirmação encontra eco nas palavras de Vasconcelos, Diegues, Sales. Segundo
estes autores:
A SEAP, no entanto, ao herdar do extinto DPA / MAPA grande parte de suas
diretrizes, atribuições e políticas, prioriza os temas relativos à aqüicultura e à pesca
industrial, fato confirmado por depoimentos de funcionários da Secretaria, acarretando
em parca disponibilização de recursos humanos e materiais das outras instâncias para
atendimento dos assuntos da pesca artesanal. (VASCONCELOS, DIEGUES, SALES,
s/d, p. 63)

Ao analisarmos ainda o crescimento dos setores da pesca extrativa (que inclui pesca
artesanal e industrial) e a aqüicultura, ambas incluindo a parte continental e marinha, tem-se
os seguintes dados nas Tabelas 3 e 410:
Ano

Pesca Extrativa
(t)
(%)
1997
644.585,0
88,0
1998
606.789,0
85,4
1999
603.941,5
88,1
2000
666.846,0
79,1
2001
730.377,5
77,7
2002
755.582,0
75,0
2003
712.143,5
71,9
2004
746.216,5
73,5
2005
751.293,0
74,5
2006
779.112,5
74,1
Fonte: Ibama/DIBFLO/CGFAP, 2006.

Aquicultura
(t)
87.673,5
103.914,5
140.656,0
176.530,5
209.378,5
251.287,0
278.128,5
269.697,5
257.780,0
271.695,5

(%)
12,0
14,6
18,9
20,9
22,3
25,0
28,1
26,5
25,5
25,9

Total
(t)
732.258,5
710.703,5
744.597,5
843.376,5
939.756,0
1.006.869,0
990.272,0
1.015.914,0
1.009.073,0
1.050.808,0

Tabela 3: Produção total (t) e participação relativa (%) da pesca extrativa e da
aqüicultura em águas marinhas e continentais, Brasil, 1997-2006.
E mais:
Produção (t)
Crescimento relativo (%)
Pesca Extrativa Marinha
+ 3,9
Pesca Extrativa Continental
+ 3,2
Maricultura
+ 3,2
Aquicultura Continental
+ 6,4
Total
+ 4,1
Fonte: IBAMA, Estatística da Pesca, 2006

Tabela 4: Produção Pesqueira por modalidade, de 2005 e 2006
9

Entende-se por maricultura o cultivo controlado de espécies aquáticas adaptadas à vida marinha.
Os dados relativos ao crescimento da Pesca Extrativa (Artesanal e Industrial) e da Aquicultura, de 2001 a
2006, nas escalas do Brasil, do Nordeste e da Bahia estão sistematizados no Anexo 3 da dissertação.
10
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Esses dados revelam um crescimento acentuado da aqüicultura no conjunto geral da
produção pesqueira brasileira. No primeiro quadro, analisando o intervalo entre 1997 e 2006,
ela passou de 12% para 25% do total de pescado produzido, ou seja, mais que dobrou a sua
participação. O segundo quadro confirma que a aquicultura continental, ou seja, desenvolvida
em açudes e rios, foi a atividade que apresentou maior crescimento relativo, de 6,4%, entre
2005 e 2006.
A análise dos dados suscita preocupação uma vez que a lógica que predomina na
atividade aquícola tem sido uma lógica empresarial que, assim como ocorreu com a SUDEPE
nos idos da década de 1960 e 1970, vem confrontar os moldes da pequena produção com os
moldes da grande produção capitalista. Nesse confronto, historicamente, o pescador artesanal
sucumbe e vê-se obrigado a inserir-se num mundo que não é o seu.

3.1.1 A Federação de Pescadores da Bahia e a Colônia Z-52 de Cachoeira
Para tratar o tema da organização institucional dos pescadores, referenciando mais
detidamente o objeto de análise desta pesquisa, é necessário refletir a situação atual das
Federações e Colônias de Pescadores, centrando na situação da Bahia. Atualmente existem no
Brasil 25 Federações Estaduais e 732 Colônias de Pescadores. Na Bahia, existe a Federação
dos Pescadores e Aquicultores do Estado da Bahia (FEPESBA) e 74 Colônias, entre elas a Z52 de Cachoeira, localizada no distrito de Santiago do Iguape, que agrega pescadores e
pescadoras de São Francisco do Paraguaçu.
É o pagamento dos pescadores que sustenta esse sistema formado por
Confederação/Federação/Colônia. Em São Francisco do Paraguaçu, por exemplo, o valor
cobrado pela Colônia Z-52 é de oito reais mensais, segundo informações obtidas em pesquisa
de campo. De acordo com a palestra conferida no Encontro dos Pescadores no Estado da
Bahia pelo presidente da Confederação Nacional dos Pescadores, Ivo da Silva, do valor total
arrecadado pelas Colônias no país, 12% é repassado para as respectivas Federações Estaduais,
que por sua vez repassam 10% para a Confederação Nacional.
No âmbito geral esse sistema de representação profissional não reconhece a
legitimidade de outros entes representativos como Associações de Pesca e Movimento Social,
o que gera uma grande tensão entre esses dois pólos. E a Federação da Bahia não destoa desse
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processo. José Carlos de Jesus Rodrigues, presidente da FEPESBA, em um dos Encontros dos
Pescadores que a Federação organiza anualmente, afirmou:
Nós estamos sofrendo hoje, digo nós os pescadores, essa invasão de entidades,
movimento disso, movimento daquilo... A gente entende que todas as forças que
existem rezando na mesma igreja, estudando na mesma cartilha, é bom para fortalecer
o setor. Agora essa questão de substituir quem legalmente representa, isso foi um dos
equívocos cometidos pelo Governo no passado. E bom que se diga que a filosofia da
SEAP hoje é outra, mas que trouxe grandes transtornos na organização dos pescadores
do Brasil. (RODRIGUES, 2007, p. 21)

O depoimento acima demonstra a opinião do setor institucional de representação, a
qual advoga que apenas as Colônias devem continuar sendo os representantes dos pescadores.
Para este grupo, as associações de pescadores não devem ter os mesmos poderes que as
Colônias têm. Vale ressaltar que o referido presidente está há mais de 20 anos à frente da
Federação dos Pescadores. Segundo depoimentos, para tal “feito”, usa de estratégias como
marcar eleição às pressas e às escondidas, de modo que não haja tempo de se formar outro
grupo concorrente. Nega-se também a rediscutir o Estatuto da Federação, o qual foi
regulamentado em 1975. Muito embora esse Estatuto tenha sofrido algumas alterações (como
a que inseriu o termo “aquicultores” em seu nome), mantém grande parte do texto original.
Essa situação revolta alguns pescadores, que acusam o presidente da Federação de só
dar assistência às Colônias em época de eleição parlamentar. Vale ressaltar que o senhor José
Carlos já foi deputado estadual, valendo-se do nome “José Carlos da Pesca”. Na última
eleição, ocorrida em 2006, não atingiu o número de votos necessários para a sua recondução à
Assembléia Legislativa do Estado da Bahia.
Como integrante desse sistema organizativo, a Colônia Z-52 de Santiago do Iguape,
participa dando sustentação a ele. A Colônia Z-52 foi fundada em 10 de abril de 2005. Antes
de fundar-se a Colônia em Cachoeira, os pescadores deste município eram filiados à Colônia
Z-7 de Maragogipe. Segundo informações do Presidente da Colônia de Santiago do Iguape,
hoje existem cerca de 350 a 400 pescadores afiliados. Esses pescadores são oriundos de todas
as comunidades de pesca do município de Cachoeira, sendo que a comunidade de São
Francisco do Paraguaçu possui aproximadamente 150 pescadores afiliados. (Pesquisa de
campo, outubro de 2008).
Desde a fundação, em 2005, a Colônia Z-52 é presidida por Erivaldo Araujo dos
Santos, ou Bidido, como é conhecido pelos pescadores e com quem foi realizada entrevista
em outubro de 2008. No momento em que foi realizada tal entrevista, estava aberto o processo
eleitoral para presidência da Colônia, que tinha o atual presidente como candidato à reeleição
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e mais outro candidato na disputa. Quando questionado sobre o porquê de candidatar-se a
reeleição, o presidente respondeu o que segue:
Olha, eu acho que devido o nosso trabalho, devido a situação que a gente começou o
trabalho do nada, não tinha nada quando a gente começou o trabalho com cerca de 300
pescadores, com uma caixa de papelão de 300 pescadores vindo transferido da Z-7 de
Maragogipe. Então começamos do nada, nada, nada. Não tínhamos nada. Hoje, graças
a Deus, nós temos sede própria, conseguimos um terreno, temos uma sede própria, nós
temos hoje tá pra chegar na Colônia, através de um convênio feito com a Empresa
Votorantim, tá pra chegar um automóvel, tá pra chegar são duas motorizadas de nove
metros, freezer, mesas, cadeiras, TV, computadores. Então hoje a gente não tem como
desistir, como abrir mão da Colônia pra dar de mão beijada pra quem nada fez. O
grosso de buscar tudo isso fomos nós, então nos não podemos deixar outras pessoas
usufruir daquilo que nós corremos atrás, nós buscamos, nós plantamos.
(Depoimento, Erivaldo Araujo dos Santos, Presidente da Colônia Z-52, Pesquisa de
campo, outubro de 2008).

O depoimento de Erivaldo Araujo revela um sentimento de posse para com a Colônia,
como se esta fosse um bem seu, o qual não poderia ser perdido nem dado de “mão beijada
para quem nada fez”. Da mesma forma, tão grave quanto essa demonstração de autoritarismo
é a associação com a empresa Votorantim. Essa empresa, que atua na produção de energia
elétrica na Barragem Pedra do Cavalo, que fica à montante da Baía do Iguape, é acusada por
pescadores de toda a Baía como sendo um dos principais agentes de destruição do equilíbrio
ecológico do Lagamar. Assim, fica evidente a contradição da relação entre a Colônia dos
Pescadores, que deveria ser um agente de defesa desse grupo – e a Votorantim – que é uma
ameaça ao ambiente natural na qual se desenvolve a atividade de pesca.
Assim, a Colônia não funciona como mais um agente na pressão necessária a ser feita
à Votorantim no que diz respeito às ações ambientais. O próprio Erivaldo Araujo admite que
“a colônia em si não chegou pra a empresa para questionar essa situação”. Na verdade a
atuação da Colônia é limitada pelo fato de receber benefícios da Empresa. Benefícios,
inclusive, que não tiveram um plano de uso por parte da Colônia, quando foram solicitados à
Votorantim, que os concedeu ainda assim. Erivaldo Araujo admitiu que:
Concernente às embarcações e a tudo material que tá chegando, nós ainda não
paramos pra ver de que forma que vamos utilizar porque as coisas ainda não
chegaram. Nós estamos esperando as coisas chegarem pra ver de que maneira nós
vamos usar.
(Depoimento, Erivaldo Araujo dos Santos, Presidente da Colônia Z-52, Pesquisa de
campo, outubro de 2008).

A Colônia Z-52, representada por seu Presidente Erivaldo Araújo, afirmou ter uma boa
relação com a Federação dos Pescadores da Bahia e a Secretaria Estadual da Pesca. Afirmou,

74

ainda, participar das reuniões mensais promovidas pelo Fórum da Pesca da Bahia. Quando
questionado se ele multiplicava as discussões do Fórum junto à base, respondeu
afirmativamente: “Claro, é uma obrigação nossa. É um dever nosso fazer isso”. Entretanto,
essa informação não foi confirmada pelos pescadores e pescadoras com os quais realizaram-se
entrevistas. Na oportunidade, eles informaram que as visitas do presidente da Colônia
resumem-se às idas mensais a São Francisco do Paraguaçu para receber o valor relativo à
associação dos pescadores à Colônia.
Mais uma vez a fragilidade da representação dos pescadores por parte das Colônias
fica evidente no exemplo da Colônia Z-52. Essa fragilidade pode ser entendida quando se
verifica que as Colônias já nasceram tuteladas pelo Estado, que as dotou de um caráter
assistencialista, pouco sensível às questões internas da pesca artesanal e pouco significativo
no que se refere à representação profissional.

3.2 O MOVIMENTO SOCIAL DOS PESCADORES ARTESANAIS
Sempre debruçada sobre o papel do Estado e do capital na produção do espaço
geográfico, a Geografia do século XX passa a dar protagonismo aos movimentos sociais na
análise desta produção. Essa ampliação de perspectiva deu-se, em grande parte, em função da
aproximação dos geógrafos com a teoria marxista e com o materialismo histórico e dialético
como método (ALENTEJANO, 2007).
Deste modo, ao analisar a organização social dos pescadores artesanais é preciso
reconhecer que ela vem buscar responder àquilo que, por todo o contexto histórico
anteriormente detalhado, não tem sido atendido pela organização institucional, sempre
pautada na ação do Estado e do capital. Diante da insatisfação pela postura assumida por
entidades oficiais na pesca, alternativas organizativas foram buscadas no intuito de marcar
uma nova concepção política na articulação social do grupo.
A consolidação desse processo de organização político-social dos grupos sociais no
Brasil, incluindo também os pescadores artesanais, vem ao encontro de um novo momento
histórico do nosso país, marcado pelo final do sombrio período ditadura militar e pela
redemocratização. Nesse sentido, o aparecimento do termo “Movimento Social” ganha corpo
na experiência empírica e traduz-se nos debates acadêmicos sobre o tema. Assim, debater o
termo “movimento social”, seja na teoria ou na prática, implica em reconhecer os conflitos e
contradições que perpassam o processo.
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Nesta pesquisa, entende-se como movimento social a articulação de um grupo unido
por identidade e objetivos comuns e que busca ser reconhecido como sujeito de direito na
sociedade. Esse entendimento é sustentado por Ilse Scherer-Warren:
Movimento Social deve ser entendido como uma rede que conecta sujeitos e
organizações de movimentos, expressões de diversidades culturais e de identidades
abertas, em permanente constituição, que buscam reconhecimento na sociedade civil.
(SCHERER-WARREN, 2000, p. 30).

Assim, os movimentos sociais buscam romper com hegemonias e pautar questões
sociais específicas ao grupo. É importante destacar que esse grupo, longe de ser homogêneo,
apresenta contradições, heterogeneidades e rupturas. Outra importante característica abordada
pela autora é a articulação do movimento social em redes. Essas redes articuladas fazem parte
do processo organizativo do movimento social dos pescadores em todo o seu desenvolver
histórico.
No processo de organizar-se, os pescadores artesanais empreenderam lutas históricas
no sentido de construir um grupo autônomo e articulado com o processo decisório. Silva
(1988) relatou a participação e a importância dos pescadores na abolição da escravatura e na
Revolta dos Cabanos, na tentativa de romper com a invisibilidade desse grupo quando destes
fatos históricos. Todavia, na história recente do movimento dos pescadores, um grande marco
de sua construção foi o Movimento Constituinte da Pesca. Tendo como elemento aglutinador
a Constituição de 1988, quando o Brasil reiniciou o percurso democrático, os pescadores se
uniram em prol de garantir os seus direitos na nova Carta Magna brasileira.
O Movimento Constituinte da Pesca começou a ser construído em 1984, tendo sido
formalizado em 1985, e foi convocado pelo então presidente da Confederação Nacional dos
Pescadores. Este Movimento foi formado por delegados estaduais, que tiveram como
estratégia a promoção de reuniões para elaborar propostas e pressionar os deputados
constituintes a inseri-las na Constituição. Apesar das dificuldades, que iam desde transporte
dos delegados até a impossibilidade de diálogo com algumas Federações estaduais, a
Constituinte conseguiu equiparar as Colônias aos sindicatos rurais e incluiu o pescador
artesanal na condição de segurado especial do Instituto Nacional de Seguridade Social
(INSS).
É fundamental destacar a importante ação do Conselho Pastoral dos Pescadores (CPP)
nesse momento histórico para a Pesca Artesanal. O CPP, criado em 1968, em Olinda-PE, pelo
Frei Alfredo Schnuettgen, surgiu na época em que a Igreja na America Latina fez a sua
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“opção pelos pobres”, conformando a conhecida Teologia da Libertação. Transformou-se
numa organização nacional reconhecida pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB) em 1976. E assim como acontecia com outras Pastorais, como a Comissão Pastoral
da Terra (CPT), a Igreja servia como articulador das bases, ao mesmo tempo em que protegia
os grupos sociais da dureza da Ditadura Militar. Segundo Cardoso:
O trabalho desenvolvido pela Pastoral dos Pescadores durante os anos 70, em plena
ditadura, foi de fundamental importância para o início da mobilização dos pescadores,
em especial no Nordeste e Norte brasileiros. (CARDOSO, 2001, p. 103b).

Segundo entrevista com Maria José Pacheco, coordenadora da Pastoral dos Pescadores
no Recôncavo baiano, o CPP Nacional articulou bastante a participação dos pescadores na
Constituinte da Pesca, especialmente onde ela se encontrava mais organizada, como em Santa
Catarina, Pernambuco e Pará. Com o fim do trabalho de construção da nova Constituição
brasileira, os pescadores optaram pelo fim do Movimento Constituinte e, em seu lugar,
fundaram o Movimento Nacional dos Pescadores (MONAPE). Maria José Pacheco afirma
que:
O MONAPE foi criado a partir da Pastoral. Então no início, a sustentação até
financeira, política, era muito da Pastoral dos Pescadores. Depois as lideranças dos
Pescadores conseguem até um projeto próprio. Então o MONAPE começa a articular e
passa a haver conflitos. Quando ele começa com a independência, não quer mais o
apoio da Pastoral. Então o MONAPE racha com a Pastoral, não é bem um racha. Na
verdade, continua com a Pastoral, mas não quer mais o apoio.
(Entrevista Aberta, Maria José Pacheco, coordenadora do CPP Litoral, Pesquisa de
campo, outubro de 2006).

Assim, a criação do MONAPE extrapolou o âmbito da Igreja Católica e passou a ser
um ente autônomo na organização social dos pescadores. Cardoso afirma que:
Certamente o saldo positivo desse processo [da Constituinte] foi a emergência de um
novo ator social, organizado em torno de políticas elaboradas pelos próprios
pescadores e seus organismos de apoio e que, talvez pela primeira vez, esboçaram
uma abrangência nacional. (CARDOSO, 2001, p. 104b)

Além de ter havido essa articulação no período da Constituinte, pode-se analisar que
se por um lado os resultados da Constituinte da Pesca foram positivos, no sentido de ter sido
delegada uma maior autonomia organizativa dos Pescadores, por outro lado saiu fortalecido
um instrumento viciado de representação, que são as Colônias. Isso levou os pescadores a
adotarem outra estratégia de atuação, que é a retomada das Colônias, tentando dar a elas o seu
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caráter verdadeiramente representativo. Um exemplo desse processo é a Colônia Z-04 de Ilha
de Maré-Salvador, onde a atual presidente é fortemente engajada com o movimento dos
pescadores artesanais da Bahia. Entretanto essa retomada não é fácil, pois em alguns locais
ainda prevalecem os setores mais oligárquicos e atrasados que sempre permearam o setor
pesqueiro. Mas o desafio está posto. Resta aos pescadores lançarem suas redes ao mar da
organização e puxarem de lá um movimento forte e atuante.

3.2.1 A Bahia e São Francisco do Paraguaçu
A Bahia tem se mostrado um importante espaço no que se refere à organização dos
pescadores. É um Estado pioneiro na promoção do Fórum da Pesca que realiza reuniões
mensais e constitui-se como um espaço de diálogo entre os agentes ligados ao setor pesqueiro.
Da mesma forma, o Estado organiza-os, institucionalmente, a partir da presença de diversas
entidades da pesca, como a Federação dos Pescadores e Aquicultores do Estado da Bahia e as
74 colônias espalhadas pelo Estado. Paralelamente, a Bahia possui 88 associações de
pescadores, 2 sindicatos e 1 cooperativa de pesca. Essas últimas organizações já são resultado
de uma efervescência social e podem ser vistas na Figura 18, onde é possível verificar a
espacialização de algumas das entidades representativas da pesca na Bahia.
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Figura 18: Espacialização das entidades representativas da pesca na Bahia

79

A Figura 18 mostra a espacialização das entidades representativas dos pescadores
artesanais da Bahia. Chama atenção no mapa o fato de a maioria das Colônias estarem
situadas no litoral baiano ou margeando o Rio São Francisco. Em relação às associações, a
espacialização revela que elas estão mais concentradas no interior do Estado, provavelmente
articulando pescadores e aquicultores de rios e barragens. Outro fenômeno interessante é o
fato de haver mais de uma entidade representativa em alguns municípios da Bahia.
Em termos de organização social, a Bahia também se destaca com a presença de
entidades alinhadas com a organização dos setores mais populares. Uma dessas organizações
é o Conselho Pastoral dos Pescadores (CPP), que na Bahia atua no Vale do Rio São Francisco
e no Recôncavo baiano. A atuação do CPP no litoral da Bahia começou no ano 2000, quando
foi realizado o diagnóstico sobre a situação dos pescadores de algumas regiões da Baía de
Todos os Santos. Com a elaboração desse estudo, foram criadas as bases para o
acompanhamento e assessoria das comunidades baianas, especialmente, nos municípios de
Salvador, Santo Amaro, Maragogipe e Cachoeira.
A atuação da Pastoral sempre se deu no sentido de fortalecer a organização das
comunidades pesqueiras. A própria metodologia adotada para o início dos trabalhos de
articulação das bases, o Diagnóstico Rápido e Participativo (DRP), propõe que a comunidade
possa participar do levantamento, identificação e reflexão sobre a sua realidade. Maria José
Pacheco, coordenadora do CPP no Recôncavo baiano explica:
Essa experiência do DRP foi muito rica porque o que a gente sabia era que os
pescadores era um público difícil de ter acesso, mas a partir do DRP, assim ele
permite uma aproximação, né, que a própria comunidade passe a olhar seus próprios
problemas, e assim, as reuniões com os grupos, com jovens, com velhos, com homens,
foram muito ricas e possibilitou já desde o início uma identidade dos pescadores com
a gente, né, e também assim, deles mesmos se animarem pra perceber que tinham
valor, que podiam ter perspectiva diferente, que podiam se unir. Assim, um pouco a
Pastoral inicia a partir do diagnóstico.
(Entrevista Aberta, Maria José Pacheco, coordenadora do CPP Litoral, Pesquisa de
campo, outubro de 2006).

O trabalho do CPP constituiu-se a partir do incentivo à organização do grupo. Esta
Pastoral parte do reconhecimento da diversidade da pesca artesanal e sua conseqüente
especificidade, no que se refere às mulheres, aos jovens e aos idosos. Tem atuado no sentido
de promover Encontros, Seminários e Capacitações Políticas, bem como acompanhar os
pescadores artesanais, prestando-lhes assessoria em outras ocasiões, como nas marchas e
ocupações promovidas pelos pescadores. O CPP, articula-se também como a Comissão de
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Justiça e Paz de Salvador (CJP) e a Associação dos Advogados dos Trabalhadores Rurais
(AATR), no sentido de construir uma rede de apoio às comunidades pesqueiras.
A perspectiva de trabalhar a organização e autonomia das comunidades de pescadores
artesanais também influenciou a formação do Movimento dos Pescadores/as da Bahia
(MOPEBA), que é ligado ao Movimento Nacional dos Pescadores (MONAPE) e ao Conselho
Pastoral dos Pescadores, regional Bahia (CPP/BA). O MOPEBA possui sua área de atuação
maior no Recôncavo baiano, especialmente atuando Salvador, Maragogipe e Cachoeira.
Em relação às ações, o MOPEBA busca constituir-se como um grupo de defesa da
pesca e dos pescadores artesanais, fazendo pressão junto aos órgãos ambientais e aos órgãos
que executam políticas públicas para o setor. O Movimento integra o Fórum da Pesca na
Bahia e é um dos componentes do Conselho Nacional da Pesca (CONAPE).
Como o Recôncavo baiano possui uma história que aproxima as comunidades
quilombolas das comunidades pesqueiras, fazendo com que em alguns casos essas duas
identidades até coincidam e se sobreponham, o MOPEBA apresenta uma característica muito
particular: grande parte das suas ações também se volta para o fortalecimento das
comunidades quilombolas do Recôncavo da Bahia. Seus líderes, inclusive, também são
originários de comunidades quilombolas. Isso provoca a construção de uma rede de
articulação com os Movimentos Negros da Bahia e do Brasil e com a organização das
comunidades quilombolas.
A participação de São Francisco do Paraguaçu no Movimento dos Pescadores
Artesanais da Bahia encontra interface tanto no sentido da pesca quanto no sentido da
identidade quilombola, dada a especificidade do MOPEBA. A Figura 19 trás a imagem de um
pescador artesanal de São Francisco do Paraguaçu em um Encontro do MOPEBA
empunhando a bandeira do Movimento dos Pescadores:
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Fonte: Pesquisa de campo, agosto de 2007.

Figura 19: Imagem de pescador de São Francisco do Paraguaçu empunhando a
Bandeira do MOPEBA
Em depoimento, os pescadores de São Francisco admitiram a participação no
Movimento dos Pescadores. Quando questionados se participavam do Movimento dos
Pescadores, responderam:
Eu sou do Movimento dos Pescadores. Participo.
(Depoimento, Crispim, pescador, Pesquisa de campo, outubro de 2008).
Participo porque o pescador aqui tá sofrido, bastante sofrido. A arte aqui é o mar e o
mato e a terra, o mato é a terra.
(Depoimento, Raimundo Correia, pescador, Pesquisa de campo, outubro de 2008).
Todos eles. Quando tem uma reunião aí pra Salvador, sempre eu vou. Eu to fazendo
curso de pesca.
(Depoimento, Seu Tiago, pescador, Pesquisa de campo, outubro de 2008).

Estes depoimentos foram selecionados, pois eles suscitam algumas análises.
Inicialmente, cabe destacar que há uma grande valorização das atividades articuladas. Evocar
a identidade de terra e água tornou-se, para a comunidade, uma forma de fortalecer e garantir
o uso do território. Nesse sentido, eles acreditam que a participação no Movimento dos
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Pescadores possa ajudá-los a superar uma situação desfavorável. Assim, a participação no
Movimento configura-se como uma das estratégias de luta adotadas para a garantia da
territorialidade.
O pescador Tiago, mestre de rede, ao responder sobre a participação no Movimento
dos Pescadores, reafirmado a importância dessa participação, evoca o “curso de pesca”. Esse
curso faz parte de um projeto desenvolvido pelo CPP em conjunto com o MOPEBA, cujo
financiamento é viabilizado pela Secretaria Especial da Aquicultura e Pesca e pela Bahia
Pesca, agência de fomento à pesca na Bahia. O projeto intitulado “Desenvolvimento
Sustentável da Atividade Pesqueira Artesanal em Comunidades da Baía de Todos os Santos”,
visa atender nove comunidades pesqueiras, incluindo São Francisco do Paraguaçu. Dentre os
objetivos do Projeto está a aquisição de barcos motorizados e material para beneficiamento e
armazenamento de pescado. No aspecto educativo e de formação, o Projeto prevê cursos de
associativismo

e

cooperativismo,

manutenção

básica

de

motores,

introdução

ao

beneficiamento e conservação de pescado e aprimoramento do processo de comercialização.
No total, o Projeto prevê investimentos da ordem de um milhão de reais, com uma
contrapartida de 10% do total pelo CPP.
Além de estarem presentes nas atividades relacionadas à organização da pesca, os
moradores de São Francisco do Paraguaçu também se articulam com os grupos mais voltados
para a questão quilombola. Embora esta articulação seja melhor tratado no capítulo cinco,
aqui vale destacar que as comunidades da região se articulam no Conselho Quilombola do
Vale e Bacia do Iguape para lutar pelo direito à terra e ter acesso aos serviços públicos. O
Conselho também conta com a parceria de organizações não governamentais tais como a
Comissão Justiça e Paz (CJP), da Arquidiocese de Salvador, a Comissão Pastoral da Terra
(CPT) e também a Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais (AATR) do Estado da
Bahia.
Um acontecimento importante para as comunidades quilombolas em geral e,
especialmente para São Francisco do Paraguaçu, contribuiu para o fortalecimento da rede de
articulações da comunidade. Em maio de 2007, a Rede Globo de Televisão exibiu uma
reportagem em seu horário nobre desqualificando o processo de identificação quilombola e
questionando a legitimidade da titulação das terras em nome da comunidade de São
Francisco. Houve uma repercussão muito grande dessa reportagem e dentre as ações
estratégicas adotadas pela comunidade, foi promovida uma reunião com a presença de órgãos
oficiais, movimentos sociais e assessorias, no intuito de fortalecer o grupo e tirar possíveis
dúvidas quanto à legitimidade da questão. Nessa reunião, estiveram presentes pessoas de
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várias comunidades e entidades próximas à São Francisco, como pode ser observado no
depoimento de abertura da reunião, proferido por uma moradora local:
Gostaria de convidar para a mesa Raimundo Correia da Sepromi, Maria da Silva da
Seppir, Adavir Tavares da CDA, então gostaria de vocês pra ir pra mesa e desde já
gostaria de agradecer a presença das comunidades de Maragogipe, Enseada, Porto da
Pedra, Salaminas, Ponta de Souza, Pitanga, Topá, Dendê, Guerém, o pessoal de Ilha
de Maré, Praia Grande e as entidades Movimento dos Pescadores, que tá aqui dando
um grande apoio à comunidade, a CPP, AATR, CJP, Quilombo do Orubu, Casa do
Sol, CETA, MNU, Assessor do Mandato Deputado Zilton Rocha, GeografAR, o
pessoal do quilombo do Iguape, muito obrigado pela presença. Em geral toda a Bacia
do Iguape se encontra presente, então quero agradecer a toda a Bacia.
(Depoimento, Roseni, marisqueira, Pesquisa de campo, maio de 2007).

Essa fala de abertura demonstra a complexa e variada rede de articulação do grupo
social de São Francisco em um momento de crise e de conflito. Essa rede de articulação é
fundamental para a afirmação do grupo social e configura um novo momento histórico para as
comunidades tradicionais. Se em um determinado momento, essas comunidades viviam
isoladas, hoje a alternativa encontrada por elas é a organização em movimento social. Assim,
esse fato conforma uma estratégia para garantir o acesso ao território que historicamente
ocupa e compreende o advento de “novos padrões de relação política no campo e na cidade,
que incorpora fatores étnicos”, conforme concluiu o antropólogo Alfredo Wagner Berno de
Almeida (2004, p. 9).

3.3 AS DIFERENTES FORMAS ORGANIZATIVAS DOS PESCADORES ARTESANAIS
E SUAS ATUAÇÕES NOS ESPAÇOS DE DIÁLOGOS E DECISÃO
Diante do exposto no decorrer do capítulo, a organização institucional e social dos
pescadores artesanais pode ser sistematizada na Figura 20:
Escala
Nacional
Brasil
Estadual
Bahia
Local
Cachoeira

Organização
Institucional
Confederação Nacional
dos Pescadores
Federação dos
Pescadores da Bahia
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Figura 20: Quadro da organização institucional e social dos pescadores artesanais:
Brasil, Bahia e Cachoeira
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A partir da análise das instâncias de organização social e institucional dos pescadores
artesanais, nota-se que ela evidencia uma associação escalar. No âmbito nacional, aparece a
Federação Nacional dos Pescadores e o Movimento Nacional dos Pescadores; no âmbito
estadual, aparecem as Federações Estaduais e o movimento social dos pescadores, como é o
caso do MOPEBA na Bahia e na escala local, tem-se as colônias e as associações de pesca,
onde as ultimas aparecem para atender àquilo que as colônias não conseguiram achar
respostas.
Entretanto, essas diferentes formas organizativas estão presentes atuam em espaços de
discussão e debate, onde se encontram e, cada um dentro das suas concepções, apresenta e
atende as demandas do setor pesqueiro. A análise destes espaços de discussão revela o campo
de forças em que se constitui a pesca atualmente.
No âmbito nacional, um desses espaços de discussão é o Conselho Nacional de
Aquicultura e Pesca (CONAPE), que subsidia as políticas públicas para o setor aquícola e
pesqueiro implementadas pelo Ministério da Pesca e Aquicultura. O CONAPE tem como
objetivo:
Propor a formulação de políticas públicas, com vistas a promover a articulação e o
debate nos diferentes níveis de governo com a sociedade civil organizada, para o
desenvolvimento e o fomento das atividades da aqüicultura e pesca no território
nacional. (CONAPE, Apresentação do CONAPE, 2009).

Como um órgão de colegiado de caráter consultivo, ele integra a estrutura básica do
Ministério da Pesca e Aquicultura, sendo presidido pelo então Ministro, Altemir Gregolin. A
composição do CONAPE pode ser verificada na Figura 21 (CONAPE, Composição do
CONAPE, 2009):
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Figura 21: Composição do Conselho Nacional da Pesca - 200911

11

ÓRGÃOS DE PODER EXECUTIVO: Casa Civil da Presidência da República; Ministério do Meio
Ambiente; Ministério do Desenvolvimento Agrário; Ministério de Minas e Energia; Ministério de Integração
Nacional; Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior; Ministério da Defesa; Ministério do
Turismo; Ministério da Ciência e Tecnologia; Ministério das Relações Exteriores; Ministério do Trabalho e
Emprego; Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome; Ministério da Previdência Social;
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; Ministério da Educação; Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento; Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca; Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres;
Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial; Secretaria Especial do Conselho de
Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República. ORGANIZAÇÃO SOCIAL E
INSTITUCIONAL: Articulação Nacional das Pescadoras; Confederação Nacional dos Pescadores e
Aqüicultores; Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aquaviários e Aéreo, na Pesca e nos
Portos; Conselho Pastoral dos Pescadores; Federação das Associações dos Engenheiros de Pesca do Brasil;
Federação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aquaviários e Afins; Movimento dos Atingidos por
Barragens; Movimento dos Pescadores Profissionais Artesanais; Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra; Movimento Nacional dos Pescadores; Organização das Cooperativas Brasileiras; Associação Brasileira
dos Engenheiros de Aqüicultura; Federação das Associações dos Engenheiros de Pesca do Brasil. ENTIDADES
EMPRESARIAIS: Associação Brasileira da Aqüicultura; Associação Brasileira de Criadores de Camarão;
Associação Brasileira dos Criadores de Organismos Aquáticos; Associação Nacional de Piscicultura em Águas
Públicas; Associação Brasileira de Supermercados; Confederação Nacional da Agricultura; Confederação
Nacional da Indústria; Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas; Conselho Nacional de Pesca
e Aqüicultura; Intersindical Patronal Sudeste/ Sul da Pesca; Serviço Social da Indústria; Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial. REPRESENTAÇÃO DE ENTIDADES GOVERNAMENTAIS: Banco do Brasil;
Caixa Econômica Federal; Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Banco do Nordeste do
Brasil - S/A; Banco da Amazonia; Petróleo Brasileiro S/A; Agência Nacional de Águas. ENTIDADES DA
ACADÊMICA E PESQUISA: Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (titular)/Associação Brasileira
de Oceanografia (suplente); Associação Brasileira de Aqüicultura e Biologia Aquática (titular)/Sociedade
Brasileira de Ictiologia (suplente).
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O Conselho é composto por um total de cinqüenta e quatro membros titulares mais o
Presidente. A classificação dos membros que aparece na Figura 21 segue a classificação
divulgada pelo próprio Conselho. No âmbito das entidades da organização social e
institucional, somente seis dos treze membros pertencem a grupos alinhados com o
Movimento Social, sendo representantes das seguintes organizações: Articulação Nacional
das Pescadoras (ANP); Conselho Pastoral dos Pescadores (CPP); Movimento dos Atingidos
por Barragens (MAB); Movimento dos Pescadores Profissionais Artesanais (MPPA);
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) e Movimento Nacional dos
Pescadores (MONAPE). Ao analisar os outros sete que fazem parte da organização
institucional, mais os que representam as entidades empresariais, que são doze, totalizam
dezenove membros titulares do Conselho. Ou seja, o fato do CONAPE ser paritário não
significa que os representantes do Movimento Social tenham algum poder de decisão, já que
eles são seis do Movimento Social contra dezenove das organizações institucionais e
empresariais.
Isso se revela quando são analisados os temas que estão em pauta no Conselho, nos
chamados Comitês Temáticos. Inexiste Comitês tratando da Pesca Artesanal, embora dois dos
cinco Comitês atuais tratem da Aquicultura (Continental e Marinha). Da mesma forma, em
relação aos documentos específicos produzidos pelo Conselho, que totalizaram cinco
documentos, três deles versam sobre a aquicultura (maricultura, aquicultura e carcinocultura),
ao passo que um trata da pesca artesanal (direitos previdenciários).
Assim, embora o CONAPE seja considerado um espaço democrático na formulação de
políticas voltadas para a pesca e aquicultura, que tem uma composição diversa, ele expressa o
campo de forças e o jogo de interesses que está entranhada na produção de pescado no Brasil.
Embora os órgãos governamentais assumam um discurso favorável à Pesca Artesanal, na
realidade, a grande política posta em prática pelo Ministério da Pesca e Aquicultura é a
Cessão de Águas Públicas da União para fins de Aquicultura, que prevê a destinação de 1%
do espelho d’água brasileiro (continental e oceânico) para o cultivo de espécies aquáticas. As
organizações do Movimento Social têm atuado no sentido de tentar colocar em pauta a
importância social, econômica e cultural da pesca artesanal. Esse é mais um embate entre as
lógicas distintas de produção/reprodução/apropriação do espaço geográfico.
Outro espaço de discussão da pesca acontece no âmbito da Bahia. É o Fórum
Permanente de Discussão sobre a Pesca e Aquicultura do Estado da Bahia, ou Fórum da
Pesca. Esse Fórum reúne representantes dos pescadores e aquicultores, entidades
governamentais, Organizações Não-Governamentais voltadas para a Pesca e Entidades de
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pesquisa. Assim como o CONAPE, o objetivo do Fórum é promover o debate e reflexão sobre
os rumos da pesca no Estado, trazendo os problemas, demandas e temas que são centrais na
atividade pesqueira baiana para serem debatidos nas reuniões.
O Fórum começou a se articular na II Conferência Nacional sobre Aquicultura e Pesca
que aconteceu em Luziânia-GO, em 2006. Na oportunidade, os delegados representantes da
Bahia, avaliaram a necessidade de estender as discussões da Conferência Nacional para o
Estado. Assim, no segundo semestre de 2006, foi instituído o Fórum da Pesca, que teve sua
participação ampliada a todos os envolvidos com o setor pesqueiro.
Desde que foi instituído, o Fórum já abordou questões como o Registro Geral da Pesca
(RGP); acesso à créditos especiais; direitos previdenciários dos pescadores; frente
parlamentar da Pesca; legislação e problemas ambientais, especialmente na época da marévermelha em abril de 2007. Nesta ocasião, o Fórum convocou reunião com o Centro de
Recursos Ambientais (CRA), e com o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA) a fim de esclarecer as possíveis causas do evento ambiental
que matou mais de 50 toneladas de peixe na Baía de Todos os Santos.
Concomitantemente, as reuniões promovidas pelo Fórum concentraram-se na
formulação das “Diretrizes para formulação das políticas públicas para o setor pesqueiro do
Estado da Bahia”. O Objetivo dessas diretrizes é subsidiar o desenvolvimento de políticas
públicas da pesca na Bahia, baseado nas seguintes premissas:
Promover o desenvolvimento do setor pesqueiro no estado da Bahia, com base em
princípios éticos, inclusivos, democráticos e participativos, garantindo-se ações
socialmente corretas, economicamente factíveis e ambientalmente sustentáveis, com
respeito à diversidade étnica, regional, local, cultural, social, de gênero, raça e
religião.

O documento foi construído ao longo de seis meses e contou com a participação de
cento e dezenove entidades. Ele aponta como macro-eixos da gestão da pesca na Bahia o
desenvolvimento sócio-ambiental, a gestão ambiental, a identidade cultural dos povos e
populações tradicionais, a alfabetização, educação básica e superior, o tratamento de saúde
com atenção para as doenças ocupacionais, as relações de gênero e raça, o acesso à terra e
moradia e as questões econômicas. Desde que foi concluído, o documento já foi apresentado
formalmente ao Ministro da Pesca e Aquicultura e à Secretaria Estadual da Pesca e
Aquicultura da Bahia. O grande desafio é fazer como que esta construção coletiva realmente
seja considerada na formulação das políticas públicas, conforme consta nos seus propósitos
fundadores.
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O acompanhamento do Fórum da Pesca, desde 2006, foi fundamental nesta pesquisa
para estabelecer parâmetros de análise sobre a articulação institucional do segmento da pesca.
Neste sentido, admite-se que o Fórum da Pesca significa um avanço para o setor na Bahia,
embora ele ainda seja carente de uma participação mais ampla por parte dos representantes
dos pescadores. O Fórum esteve muito restrito à participação de entidades mais próximas de
Salvador, o que prejudicou o debate sobre a realidade da pesca continental no Rio São
Francisco, por exemplo.
Cabe destacar ainda os conflitos presentes no Fórum, embora nesta escala eles tenham
outra dimensão e característica. O Fórum revelou, em diversas oportunidades a contradição
existente entre as Colônias de Pescadores e as Associações, onde estes reivindicam o mesmo
direito de representatividade daqueles. Essa dicotomia entre Colônias e Associações reflete o
processo histórico em que foram instituídas as entidades representativas dos pescadores, já
detalhada neste capítulo.
Para concluir a abordagem da articulação institucional do setor pesqueiro, cabe
destacar ainda a existência da Frente Parlamentar da Pesca e Aquicultura, composto por 239
Deputados Federais e 13 Senadores da República, dos 26 Estados da Federação e do Distrito
Federal. Esta Frente foi criada, em maio de 2007, com o intuito de apoiar diretamente as
questões relacionadas à pesca e aquicultura.
A composição da Frente foi feita a partir da adesão dos Parlamentares e a distribuição
deles por Estado pode ser visualizada na Figura 22 (Secretaria Especial de Aquicultura e
Pesca da Bahia, 2007):
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Figura 22: Frente Parlamentar da Pesca e Aquicultura por Estado da Federação
Esses dados revelam que Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, e Ceará são os
Estados que mais possuem parlamentares envolvidos com a questão da Pesca e Aquicultura.
A Bahia aparece em quinto lugar contando com 15 parlamentares.
A Figura 23 revela o ranking dos maiores produtores de pescado do Brasil em 2006,
segundo o IBAMA (IBAMA, Estatística da Pesca 2006):
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Figura 23: Produção de Pescado (t) por Estado da Federação – 2006
O cruzamento dos dados das Figuras 22 e 23 revela que a quantidade de parlamentares
na Frente da Pesca e Aquicultura não se relaciona diretamente com o total da produção de
pescado no respectivo Estado. Santa Catarina como maior produtor, aparece em nono lugar
em relação à quantidade de parlamentares na Frente. Em contrapartida, Minas Gerais que
possui a maior bancada, aparece como décimo sexto colocado na produção de pescado. A
Bahia manteve coerência entre a quantidade de parlamentares e a posição quanto a produção
de pescado (quinta e terceira colocação, respectivamente).
Esses fatos revelam a existência de muitos interesses que perpassam o setor pesqueiro.
No caso dos parlamentares, desde pressão do setor empresarial até a possibilidade de uso do
discurso para conseguir votos devem ser considerados. O caso do Rio Grande do Norte é
sintomático: os três Senadores que representam o Estado integram a Frente Parlamentar da
Pesca. O Rio Grande do Norte é também um dos Estados brasileiros em que a carcinocultura
mais se desenvolve. Segundo a Estatística da Pesca, de 2006, o referido Estado foi o segundo
maior exportador de camarão, ficando atrás apenas do Ceará (IBAMA, 2008). Eles foram
responsáveis por, respectivamente, 33% e 28,3% do total exportado. Responder os interesses
que sustentam essa configuração política é um exercício de análise que requer a observação
dos rumos que a pesca tem tomado no Brasil.
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Assim, a análise inter-escalar da organização e articulação social e institucional do
grupo pesqueiro é fundamental quando se entende a noção de totalidade. As ações e decisões
que acontecem numa escala possuem repercussões diretas em todas as outras escalas de
abordagem. Nesse sentido, o objeto dessa pesquisa, qual seja, a comunidade pesqueira de São
Francisco do Paraguaçu, tanto contribui para a construção desse sistema organizativo quanto é
diretamente influenciado por ele. Essa perspectiva dialética faz com que haja ainda a crença
na possibilidade de mudanças dos rumos que não são condizentes com práticas de justiça
social, econômica, natural e cultural.

92

CAPÍTULO 4 OS CIRCUITOS ESPACIAIS PRODUTIVOS DA PESCA ARTESANAL
Durante a pesquisa, evidenciou-se a necessidade de realizar análises dos circuitos
produtivos da pesca artesanal, tentando integrar diferentes escalas de abordagem. Nesse
sentido, buscou-se avaliar a articulação da produção na Bahia e em São Francisco do
Paraguaçu, entendendo essas realidades como formadoras e, ao mesmo tempo, formadas por
um contexto maior do circuito produtivo de pescado no Brasil.
O encaminhamento metodológico desse estudo está baseado nas proposições de Santos
(2008a). Segundo o autor, o estudo das regiões produtivas permite obter dois resultados
paralelos: “1. um melhor conhecimento da parcialidade que é o fenômeno estudado, através
do reconhecimento de sua inserção no todo; [e] 2. um melhor conhecimento do todo, graças à
melhor compreensão do que é uma de suas partes”. (SANTOS, 2008a, p. 95).
A proposta dialética trazida por Santos insere-se na perspectiva de entendimento do
dos fenômenos espaciais como uma totalidade. Totalidade que por definição é complexa e
articulada em múltiplas escalas de abordagem. Nesse sentido, essa opção metodológica
necessita, sobretudo, de claras definições sobre quais serão as variáveis adotadas na análise e
definir tais variáveis constitui-se como um dos maiores desafios do processo. Sobre esse
aspecto, o autor aponta as variáveis imprescindíveis de serem consideradas:
Entre essas variáveis não podem faltar a população e seus ritmos e classes, as
atividades e seus ritmos, as instituições, a base territorial (e fundiária), as estruturas do
capital e do trabalho utilizadas, os processos de comercialização, os ritmos da
circulação interna e para fora. (SANTOS, 2008a, p. 96).

De acordo com o pensamento de Santos, as variáveis adotadas precisam levar ao
entendimento das questões fundamentais que perpassam o fenômeno analisado.

Nesta

pesquisa, as questões fundamentais a serem entendidas são: (a) como se dá a organização da
produção, (b) como se dá a relação de produção e (c) como se dá a apropriação da renda
obtida com a produção.
Baseando-se nas questões históricas que marcam as políticas públicas voltadas para a
pesca artesanal, é possível afirmar que o Brasil ainda prescinde de uma estrutura espacial mais
eficiente para garantir a produção efetiva de pescado. Implantação de pontos de desembarque
voltados para a lógica da pesca artesanal, estrutura de armazenamento e beneficiamento de
pescado e capacitação do pescador artesanal nos quesitos produção, beneficiamento,
cooperativismo e comercialização dos produtos são os maiores desafios para que os
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pescadores possam se inserir de forma mais autônoma no circuito produtivo da pesca no
Brasil.
Mas realizar uma eficiente organização da cadeia produtiva da pesca no País implica
em romper com uma visão preconceituosa sobre a pesca artesanal, na qual esta é uma
atividade atrasada e em extinção. Responsável por metade do pescado produzido no Brasil, a
pesca artesanal já mostrou que longe de ter desaparecido, a atividade reconquista a cada
momento histórico, o seu protagonismo na produção, por vezes ofuscado por outros
direcionamentos políticos insustentáveis, como foi o exemplo da pesca industrial na década de
60. Sobre esse aspecto, Diegues faz a seguinte reflexão:
Nesse quadro pouco animador, a pesca artesanal, mesmo sem apoio governamental,
tem hoje uma contribuição proporcional maior que a pesca industrial, dentro da
produção pesqueira nacional, conforme estatísticas do IBAMA. Em 1980 a
contribuição percentual da pesca industrial era de 66,6% da produção pesqueira,
decaindo para 45,2% em 1997. A contribuição da pesca artesanal em 1980 era de
38,4% e passou para 54,8% em 1997, superando portanto, a da pesca industrial.
(DIEGUES, 2004, p. 227)

Seguindo os ventos que sopram os direcionamentos políticos para a pesca artesanal, a
realidade brasileira desta atividade vai se reproduzir em diferentes escalas do território
nacional (regional, estadual e local), apresentando, evidentemente, algumas particularidades.
As particularidades da pesca artesanal serão avaliadas com mais ênfase nos itens seguintes,
centrando o foco no Estado da Bahia e na localidade pesqueira de São Francisco do
Paraguaçu.
Como pressuposto básico para o entendimento das questões relacionadas à pesca
artesanal, concorda-se como Diegues quando este argumenta que “os problemas do pescador
artesanal não estão no mar. Eles começam em terra com a falta de crédito, condições de vida,
endividamento e terminam na terra com os baixos preços pagos por intermediários”
(DIEGUES, 2004, p. 187). Esta outra perspectiva de articulação terra e água na pesca
artesanal auxilia na compreensão dos problemas básicos enfrentados pelos pescadores
artesanais na construção e consolidação do seu circuito espacial produtivo.
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4.1 O CIRCUITO ESPACIAL PRODUTIVO NA BAHIA
A Bahia aparece no cenário nacional como o terceiro maior produtor de pescado do
Brasil, tendo produzido, em 2006, o equivalente a 76.169,5 toneladas, o que corresponde a
aproximadamente 7,5% do total brasileiro. Deste total, 43.089,0 t vieram da pesca extrativa
marinha; 19.142,0 t foram obtidas pela pesca extrativa continental; 6.000,0 t vieram da
aquicultura marinha e 7.938,0 t foram produzidas pela aquicultura continental (IBAMA,
2008). Esses dados encontram-se sistematizados na Tabela 5:

Modalidade de Pesca

Total (t)

Pesca Extrativa Marina

43.089,0

Pesca Extrativa Continental

19.142,0

Aqüicultura Marinha

6.000,0

Aqüicultura Continental

7.938,0

Total

76.195,5

Fonte: IBAMA, 2008.

Tabela 5: Dados da produção pesqueira da Bahia por modalidade – 2006
Os dados da Tabela 5 revelam alguns traços diferenciados do pescado na Bahia: (a) é
marcante para a produção baiana o fato de o Estado possuir um litoral com 1.188 km de
extensão, 44 cidades litorâneas e 348 localidades pesqueiras. Isso faz com que a maioria do
seu pescado advenha da pesca extrativa marinha. E (b) o litoral baiano está mais voltado para
a pesca extrativa, ao passo em que as águas interiores, a destacar o Rio São Francisco e as
barragens baianas, têm se destacado na produção aquícola.
Entretanto, outro dado chama atenção sobre a composição da origem do pescado na
Bahia: do total produzido em 2006, o correspondente a 81,7% foi oriundo da pesca artesanal e
somente 18,3% do total foi obtido com a aquicultura. Os dados da Tabela 6 ressaltam o
fenômeno apontado:
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Tipo de Pesca

%

Extrativa Industrial

0,0

Extrativa Artesanal

81,7

Aqüicultura

18,3

Total

100

Fonte: IBAMA, 2008.

Tabela 6: Participação relativa da pesca extrativa industrial, artesanal e aqüicultura na
Bahia – 2006.
Cabe destacar que a Bahia não possui atuação da pesca industrial em virtude das
condições inapropriadas da sua plataforma marinha. Segundo o professor Miguel Accioly, da
Universidade Federal da Bahia, a plataforma marinha da Bahia é pobre em termos de água e
produtividade, o que não a torna atrativa para a pesca industrial (Informações de orientação,
2008).
Os dados da pesca na Bahia mostram que a pesca artesanal ocupa uma posição de
destaque no Estado. Esta atividade reafirma-se como relevante do ponto de vista social,
econômico e cultural. No entanto, as estatísticas que revelam o número de pescadores
artesanais na Bahia são, assim como nas estatísticas no Brasil, bastante precárias e
insuficientes. Dados do “Relatório integrado: diagnóstico da pesca artesanal no Brasil como
subsídio para o fortalecimento institucional da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca”
(Vasconcellos, Diegues, Salles, s.d) apontam o seguinte levantamento sobre o número de
pescadores na Bahia: em 1967 segundo a SUDEPE, havia 6.718 pescadores artesanais. Em
1986, segundo a Confederação Nacional da Pesca, havia 24.176 pescadores. Em 2000,
segundo o IBGE, havia 32.359 pescadores artesanais. E em 2003, segundo o IBAMA, havia
30.617 pescadores.
O Relatório ainda destaca que nesse número não estão presentes os pescadores
continentais e os aquicultores familiares. Talvez isso explique o fato da SEAP-BA, admitir a
existência de 100.000 pescadores artesanais no Estado, incluindo os marítimos e os
continentais. A SEAP em 2007 havia entregado 61 mil carteiras de pescador profissional e
estimava entregar mais 40 mil até o final do ano. As contradições dos dados ainda se revelam
em mais uma nuance: as organizações populares como o Conselho Pastoral dos Pescadores
(CPP), por exemplo, estima que haja na Bahia cerca de 500 mil pessoas que retiram o seu
sustento da atividade pesqueira.
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As contradições que marcam o levantamento estatístico do número de pescadores da
Bahia ressaltam o descaso com que foi tratada a atividade pesqueira. Os poucos estudos
voltados para o levantamento do perfil dos pescadores artesanais da Bahia, apontam alto
índice de pescadores vivendo em situação de vulnerabilidade social e econômica. De acordo
com os levantamentos da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca, escritório Bahia, em
2005, 20 mil pescadores analfabetos foram identificados pelos dados referentes ao acesso ao
seguro defeso. Esse dado corresponde a 20% dos pescadores que a SEAP-BA admite existir
no Estado.
A situação da pesca artesanal na Bahia leva à reflexão de que, mesmo apresentando
um papel relevante no cenário nacional, o circuito espacial produtivo da atividade ainda
carece de organização e fortalecimento. Embora produzindo cerca de 7,5% do pescado do
Brasil, as estruturas de desembarque na Bahia são precárias, especialmente para a pesca
artesanal. Nas comunidades pesqueiras, o pescado é desembarcado na praia, iniciando-se aí
uma longa cadeia de intermediação até chegar ao mercado local e às vezes regional. A
intermediação feita por atravessadores consiste em aproveitar a falta de estrutura de
armazenamento e conservação do pescado. Nessas condições, os atravessadores compram os
produtos por um valor abaixo do real e revendem esse mesmo produto para grandes redes de
comercialização. Resumindo, parte significativa da renda obtida pelos pescadores artesanais é
apropriada por estes atravessadores. O relato da comercialização na Colônia Z-67 de Paripe
(Salvador/BA), revela uma situação sintomática da comercialização do pescado baiano:
A comercialização do pescado nessa Colônia é feita de forma simples. Os pescadores
chegam com seus barcos ao ponto de desembarque e vendem seus produtos
diretamente aos atravessadores que ali os esperam para a rodada de negociações. Os
atravessadores, interessados em negociar o peixe a baixos preços, muitas vezes
demoram em aparecer ao local. Isso porque, com o tempo, o gelo utilizado para
congelar o peixe começa a derreter. Preocupado com a qualidade do produto e com o
risco de perder toda a pescaria, o pescador ver-se obrigado a aceitar as propostas de
baixo preço ofertadas pelos atravessadores. (BAHIA PESCA REVISTA, 2008, p. 23).

O estudo trazido pela Revista relata as estratégias adotadas pelos atravessadores para
forçar a comercialização desvantajosa para os pescadores. O estudo da Bahia Pesca segue
relatando o processo de comercialização e confirma a apropriação da renda obtida pelos
pescadores a partir da atuação dos atravessadores:
Nas mãos dos atravessadores, a maior parte do pescado é vendida na praia ou em
locais muito próximos à Colônia e o preço pago por comerciantes e consumidores
chega a custar 100% mais caro do que o valor que foi pago ao pescador. (BAHIA
PESCA REVISTA, 2008, p. 23).
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O relato mostra a fragilidade na organização da comercialização do pescado e
subsidiam o entendimento da realidade social a que estão submetidos os pescadores artesanais
baianos. Tal relato, inclusive, contribui ainda para a compreensão das contradições que
perpassam a atividade da pesca artesanal. Essa precariedade na comercialização é a base para
a formação do capital obtido com as importações e exportações de pescado. O IBAMA (2008)
aponta que a Bahia importou o equivalente à 2.102 t de pescado e exportou 2.496 t. Essas
toneladas transformadas em dólares, correspondem a US$ 6.956 de importação e US$ 12.067
de exportação. Tais números colocam o Estado da Bahia como o quinto maior importador e o
oitavo maior exportador de pescado do País.
Como demonstrado, a produção baiana de pescado é em maior parte advinda da pesca
artesanal. Essa atividade usa técnicas de coleta que implicam em baixo grau de impacto sobre
os estoques pesqueiros. O Diagnóstico da Pesca Artesanal revela algumas características das
artes de pesca usadas no Norte e Nordeste do país, regiões em que a pesca artesanal é mais
significativa nos números relacionados à produção de pescado:
As artes de pesca são muito variadas e a pesca artesanal é marcada pelo uso de uma
grande variedade de petrechos de pesca, adaptados aos tipos de habitats, correntes e
marés, tipos de fundo, tipos e comportamento de peixes, crustáceos e moluscos. Em
termos gerais, na região Norte, com seus estuários, deltas, litoral recortado e
manguezais, predomina o uso de redes, ao passo que no Nordeste a pesca a linha,
espinheis e covos são muito utilizados. (VASCONCELOS, DIEGUES, SALES, [s.d],
p.26).

Nesse sentido, a Bahia insere-se na produção de pescado usando técnicas e
equipamentos de pesca que são resultado da mistura da cultura indígena (anzóis e linhas,
jangadas, canoas, entre outros), da cultura africana (currais de pesca em lagunas, cofos, entre
outros) e da cultura portuguesa (redes de pesca).
A história da produção de pescado na Bahia sempre esteve relacionada com a
influência destes três ramos culturais. Um exemplo histórico dessa articulação é a pesca da
baleia. Segundo Diegues (2004), a pesca da baleia era um monopólio da coroa portuguesa e a
concessão para essa captura era dada a pescadores portugueses e bascos. A mão-de-obra
utilizada para essa pesca era composta basicamente por escravos africanos e alguns negros
libertos, especialmente, no início do século XIX. Os espaços mais explorados por essa prática
foram o litoral sul de São Paulo, litoral de Santa Catarina e o litoral da Bahia. Essa prática
teve seu declínio nos anos 1970, embora desde meados do século XIX já houvesse sinais da
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sua decadência, motivada, principalmente, pela concorrência com as baleeiras norteamericanas.
Tão importante quanto a articulação entre essas matizes culturais, a atividade
pesqueira como um todo originou culturas litorâneas regionais ligadas à pesca. No litoral do
nordeste é marcante a presença dos jangadeiros, presentes na costa baiana até o litoral sul.
Assim, a pesca constitui-se como uma atividade econômica, com fortes impactos nas
economias locais de alguns municípios baianos, mas ela é, primordialmente, uma atividade de
forte caráter cultural e histórico. Como já foi indicado no início deste trabalho, esta atividade
constrói sociedades (DIEGUES, 2004) e molda diferenciados modos de vida.
Responder as questões centrais que motivaram a realização da análise específica dos
circuitos espaciais produtivos, quais sejam, como se dá a relação de produção, como se dá a
organização da produção e como se dá a apropriação da renda obtida com a produção, implica
em reconhecer as carências e fragilidades em todo o processo de produção de pescado na
Bahia. Tais fragilidades e carências são resultado da invisibilidade histórica dos pescadores
artesanais no Brasil, que repercute em todas as demais escalas de análise.

4.2 O CIRCUITO ESPACIAL PRODUTIVO EM SÃO FRANCISCO DO PARAGUAÇU
Antes de centrar a análise na questão da organização do circuito espacial produtivo em
São Francisco do Paraguaçu é necessário problematizar algumas questões teóricas que
envolvem a questão da inserção da produção da comunidade no Modo Capitalista de
Produção. Seguindo o mesmo raciocínio, torna-se importante discutir os conceitos de técnica
e tecnologia usadas na produção e entender como se dá o embate entre o uso comum e o uso
coletivo dos espaços produtivos.
E fundamental a compreensão de que São Francisco do Paraguaçu é uma comunidade
que está dentro da lógica capitalista, mas que possui uma relação diferenciada com a natureza,
entre si, com o trabalho e com a própria produção, constituindo-se em um modo de vida. Essa
comunidade, em termos de produção, insere-se na lógica da pequena produção mercantil,
conforme classificou Diegues (1983; 2004). O autor aponta as principais características que
marcam esse grupo social. Segundo ele:
A principal característica dessa forma de organização é a produção do valor de troca
em maior ou menor intensidade, isto é, o produto final, o pescado, é realizado tendo-se
em vista a sua venda. [...] O processo de trabalho se organiza dentro da unidade
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familiar (nuclear ou extensa) ou vizinhança; a tecnologia se caracteriza pelo baixo
poder de predação, e o nicho ecológico explorado é relativamente restrito. (DIEGUES,
2004, p. 153).

Nesse sentido, o grupo social dos pescadores artesanais, ainda que diferenciado,
insere-se no mercado capitalista no momento da venda do produto obtido, ou mesmo no
momento da compra dos instrumentos de pesca. Os próprios agentes do capital, em diferentes
escalas, se beneficiarão dessa inserção do grupo da pequena produção mercantil da pesca,
assim como se beneficiam da inserção do camponês. Essa compreensão é explicada por
Ariovaldo Umbelino Oliveira, quando ele argumenta que “o próprio capital cria e recria
relações não-capitalistas de produção” (OLIVEIRA, 2007, p.11). Oliveira ainda exemplifica
sobre a produção do camponês:
O processo contraditório de desenvolvimento do capitalismo se faz na direção da
sujeição da renda da terra ao capital, pois assim ele (o capital) pode subordinar a
produção de tipo camponês, pode especular com a terra, comprando-a e vendendo-a, e
pode, por isso, sujeitar o trabalho que se dá na terra. (OLIVEIRA, 2007, p.11).

Como grupo social que pesca e pratica agricultura, a comunidade de São Francisco do
Paraguaçu insere-se nessa discussão sob dois aspectos não contraditórios. Como agricultor, a
análise de Oliveira se auto-explica. Por outro lado, trazer a discussão proposta por este autor
para a questão da pesca também significa entender que os pescadores inserem-se nas relações
capitalistas de produção de forma a sujeitar-se às relações capitalistas monopolistas. Ou seja,
é o produto oriundo da pesca (não a terra, como no caso específico dos camponeses) que será
apropriado por grandes capitalistas no complexo e desleal acontecer das estruturas do circuito
espacial produtivo.
O resultado desse processo é a inserção subordinada do pescador artesanal nas
relações capitalistas de produção. Subordinada no sentido de que a sua produção é apropriada
por agentes do capitalismo, que com esse movimento, consegue ampliar a reprodução do
capital ou, nas palavras de Oliveira, “a renda camponesa é apropriada pelo capital
monopolista, convertendo-se em capital” (OLIVEIRA, 2007, p. 40). A explicação desse
fenômeno está na distinção das lógicas que regem a produção camponesa e a produção
capitalista. Oliveira explica essa distinção:
Por isso é mister a distinção entre a produção camponesa e a produção capitalista. Na
produção capitalista, ocorre o movimento de circulação do capital expresso nas
fórmulas: D — M — D na sua versão simples, e D — M — D’ na sua versão
ampliada. Já na produção camponesa, se está diante da seguinte fórmula M — D —
M, ou seja, a forma simples de circulação das mercadorias, onde a conversão de
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mercadorias em dinheiro se faz com a finalidade de se poder obter os meios para
adquirir outras mercadorias igualmente necessárias à satisfação de necessidades. É
pois, um movimento do vender para comprar. (OLIVEIRA, 2007, p.40).

No embate no mercado, seja para vender ou para comprar, o pescador sucumbe às
relações capitalistas de produção, assim como sucumbem os agricultores estudados por
Ariovaldo Umbelino de Oliveira.
Cabe ressaltar ainda que a produção dos pescadores artesanais está diretamente
relacionado com a questão da técnica e da tecnologia empregados no processo produtivo.
Milton Santos assinala que as técnicas são “um conjunto de meios instrumentais e sociais,
com os quais o homem realiza sua vida, produz e, ao mesmo tempo, cria espaço” (SANTOS,
2008c, p. 29). Essa discussão geográfica de técnica situa a questão da relação entre a
produção e a produção do espaço, sendo esta, conforme visto no capítulo segundo, mediada
pelas técnicas.
As técnicas ainda possuem outro elemento importante para esta análise, que é o papel
que ela exerce na análise da relação tempo-espaço. O espaço, sendo produzido através do ato
de produzir e o ato de produzir sendo mediado pela técnica, sempre vai revelar um tempo
específico. Nesse sentido, espaço e tempo são indissociáveis. Milton Santos afirma:
É por intermédio das técnicas que o homem, no trabalho, realiza essa união entre
espaço e tempo. As técnicas são uma medida do tempo: o tempo do processo direto de
trabalho, o tempo da circulação, o tempo da divisão territorial do trabalho e o tempo
da cooperação. (SANTOS, 2008c, p. 54).

O espaço-tempo e as técnicas relacionadas aos pescadores artesanais diferem-se do
espaço-tempo e das técnicas características das relações sociais nos moldes da grande
produção capitalista. Nesse sentido, o estudo da geografia dos pescadores artesanais através
das técnicas é sintomático do entendimento da relação diferenciada destes com o meio
natural. Cabe destacar que por tecnologia entende-se, assim como Santos (2008c), o processo
contínuo através do qual a humanidade molda, modifica e gera a sua qualidade de vida, ou
seja, o processo da técnica.
A organização da produção em São Francisco do Paraguaçu, como já foi referido, é
marcada, fundamentalmente, pela articulação de atividades econômicas na terra e na água,
destacando-se a pesca artesanal, a agricultura de subsistência, a mariscagem e o extrativismo
vegetal. As relações de produção são baseadas por um lado em relações de confiança e
reciprocidade no interior do grupo social e por outro lado por relações conflituosas entre o
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grupo social e os fazendeiros da área. Os conflitos existentes dizem respeito, especialmente, à
questão da identidade quilombola. Essa situação exige dos moradores de São Francisco um
grande desgaste de energia, influenciando, diretamente, a questão da produção, conforme foi
relatado pelos moradores:
A gente se ocupa com esses conflitos e a nossa produção fica no prejuízo. Às vezes a
gente precisa ir em Salvador, ir em uma comunidade, sempre, sempre em reunião. E
aí, quem é que vai pescar?
(Oficina de Geografia – Conflitos, Pesquisa de campo, março de 2009).

O depoimento do pescador revela de qual forma a situação de conflito interfere
negativamente na produção do grupo. Além do cercamento das áreas de manguezal, o tempo
desprendido para pescar e plantar sofre concorrência com o tempo despendido em reuniões e
audiências. Entretanto, o maior grau de interferência dos conflitos na produção ocorreu no
cumprimento de uma ação de reintegração de posse, em 2006, expedida em nome dos
fazendeiros da área. Na ocasião, os quilombolas moradores de São Francisco viram as suas
roças e o seu espaço de reuniões serem destruídos pelos policiais.
Aparece uma questão interessante para a análise: quando questionados sobre como
sobreviveram após a destruição das roças, os entrevistados responderam prontamente: da
pesca. Nesse sentido, a pesca tem uma centralidade muito grande para o grupo e constitui-se
como a única atividade possível de ser livremente exercida pelos moradores de São Francisco
do Paraguaçu. Isso pode ser confirmado ao observar que na localidade, a maior parte dos que
ainda possuem um espaço para a plantação são os mais velhos. Os mais novos dedicam-se, em
sua maioria, exclusivamente à pesca, indo para a roça com pai ou mãe, quando é o caso.
Assim, para abordar a questão dos espaços produtivos em São Francisco do
Paraguaçu, será realizada uma análise por cada atividade e, finalizando, serão abordadas as
relações econômicas que compõem o circuito espacial produtivo de São Francisco.

4.2.1 A Pesca
A Reserva Extrativista Marinha Baía do Iguape (Resex do Iguape) é um ambiente rico,
diverso e ainda preservado, contrastando com o ambiente profundamente alterado da Baía de
Todos os Santos. O Gestor da Resex do Iguape, Carlos de Oliveira, mais conhecido como
Carlinhos de Tote, funcionário do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
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(ICMBio), catalogou mais ou menos 100 espécies de peixes e 30 tipos de petrechos para
captura de peixes e mariscos no Iguape. Estima-se que esse ambiente sustente cerca de 30 mil
pessoas que sobrevivem, direta ou indiretamente, da Baía do Iguape. Em realização de
estudos na Resex do Iguape, Mário Alberto dos Santos realizou o levantamento das formas de
captura presentes na Baía. Ele descreveu a pesca do andarilho, uma arte que tem influência
dos indígenas que habitavam a região do Iguape antes da chegada dos portugueses. Segundo
ele:
Há na baía do Iguape diversas artes de pesca e mariscagem, às quais correspondem
apetrechos específicos. A arte mais original é sem dúvida a pesca do andarilho, na
qual saem de noite ou madrugada diversas canoas todas em fileiras com um candeeiro
aceso na frente de cada uma das canoas, provocando no peixe o ímpeto de saltar para
fora da água e eventualmente cair dentro das canoas. (SANTOS, M. A., 2008, p.8).

O ato de atrair os peixes usando a luz do fogo é uma técnica indígena, segundo os
relatos históricos. Nesse sentido, as formas de pesca desenvolvidas na Baía do Iguape são
marcadas também pela presença e mistura de matrizes culturais distintas.
Em São Francisco do Paraguaçu, as espécies de pescado mais capturadas pelos
pescadores são tainha, pescada, cabeçudo, bagre, arraia, polvo, anchova, corvina e robalo, este
último mais valorizado em termos negociais, assim como o camarão. Na entrevista foi
informado que tanto o quilograma do robalo quanto do camarão grande é vendido por um
valor de dez reais. Conforme informou Seu Tiago, “o pescado mais caro aqui é o robalo. O
robalo aqui o pessoal até 10 reais paga. Por que lá fora ele vende até de 15, 16 reais”
(Pesquisa de campo, março de 2008).
A produção obtida com a pesca e com as demais atividades econômicas é negociada
pela população local com intermediários, ou atravessadores, como são conhecidos nas
comunidades. Em São Francisco, o principal intermediário é conhecido por Mimi, que foi
também candidato a vereador nas eleições municipais de 2008, não obtendo os votos
necessários à eleição. Em entrevista, o intermediário relatou o que segue:
O camarão aqui, o pistola aqui é 10 reais e lá eu repasso a 12, tem vezes que repasso
até a 13. Porque a gente não dá pra repassar mais caro porque desse camarão de
viveiro. Porque tem muito camarão de viveiro que tá muito barato. Não tem como
você passar mais caro. Porque o camarão que dá aqui, o pequeno que dá aqui, eu
compro ele de 8 lá eu repasso de 10. Pra você ver que em cima disso a gente não tá
ganhando, tá ganhando razoável, só ganha mais um dinheirinho se levar quantidade, se
não levar quantidade, não adianta levar.
(Entrevista, Mimi, intermediário, pesquisa de campo, outubro de 2008).
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Em entrevista com Seu Tiago, pescador e mestre de rede, referência da comunidade na
arte da pescaria, foram encontradas algumas contradições em relação aos preços praticados na
compra e na venda do pescado em São Francisco. Segundo explicou o pescador:
O camarão, que era pra ter o camarão e não tá tendo, antigamente o camarão era mais
caro do que o catado, agora o catado tá mais caro do que o camarão. O camarão aqui
tá de 8, 9 reais, o grande, o graudão que não tá tendo. E eles vende pra Salvador de 15,
16 reais. A pescaria aqui, os comprador já quer ganhar na mão dos pescador, a gente é
fraco, não guenta levar dois dias aguardando, Os atravessador, chama atravessador,
né. E a arraia mesmo, ontem eu ainda panhei uma. Vendi a 3,50 reais o quilo. Ele já
vende aí pro pessoal a 4,50.
(Entrevista, Seu Tiago, mestre de rede, pesquisa de campo, outubro de 2008).

A contradição relatada pelo pescador Tiago, revela que o intermediário tem um ganho
de aproximadamente 90% sobre o preço pago ao pescador e não de 30%, conforme havia
sinalizado em entrevista o intermediário. Esse acordo negocial entre intermediário e pescador
é possível em função do pescador não possuir capacidade de armazenar o produto e também a
habilidade de negociar diretamente com o mercado consumidor. Cria-se, consequentemente,
uma dependência em relação àquele que compra o produto pagando metade do que ele
realmente vale.
Entretanto, o relato do intermediário chama atenção para uma questão estrutural para a
pesca artesanal, que é o cultivo de espécies em cativeiro. No caso específico, trata-se da
carcinicultura, ou seja, o cultivo de camarões. Como atividade em grande crescimento no
Nordeste do Brasil, a carcinicultura age sobre o preço do pescado produzido pela pesca
artesanal. Mimi acrescenta mais elementos ao seu relato:
O camarão de viveiro tá barato. Eu comprei o camarão de viveiro a 7,50 reais. E o
restaurante dá preferência porque eles lá dá até um mês [de prazo]. É o camarão que
mais vende. Conheço mesmo um rapaz, um não, são três, toda semana eles trazem um
caminhão de camarão, cada um. Esse camarão às vezes vem de Acupe [Bahia], vem
de Fortaleza.
(Entrevista, Mimi, intermediário, pesquisa de campo, outubro de 2008).

Nesse sentido, o camarão produzido no Ceará, que é o maior produtor nacional de
camarão, tem implicações negativas em várias escalas para os pescadores de muitas
localidades do país, incluindo aí São Francisco do Paraguaçu. Além dos problemas
ambientais, como a destruição de áreas de manguezal, o camarão de cativeiro diminui as
possibilidades de negociação para a pesca artesanal, que não consegue concorrer com os
investimentos da carcinocultura e nem com a escala da produção.
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Ainda sobre a rede de negociação, o pescado que é levado por Mimi, que segundo ele
mesmo informou chega a uma média de duzentos e cinqüenta quilos por semana, entra em
outra rede de atravessadores. Segundo ele, parte do pescado é vendida para um restaurante em
Salvador e a outra parte é entregue “pra o pessoal de Águas de Meninos, que eles compra pra
tornar revender”. É nesse jogo de intermediação que boa parte da renda obtida pelos
pescadores artesanais com a produção de pescado é apropriada por outros. É nesse embate
com o mercado que o pescador é expropriado da riqueza que produziu com a sua força de
trabalho e com o seu conhecimento.
E os conhecimentos dos pescadores artesanais são amplos e complexos. Envolve o
conhecimento dos ritmos da maré, do ciclo de vida das espécies, e das técnicas apropriadas
para cada captura. As técnicas de captura são também chamadas de artes de pesca. A
definição de artes de pesca pode ser encontrada em Silva. Segundo o autor:
As artes de pesca são todos os instrumentos ou métodos que permitem a captura de
peixe, molusco ou crustáceo. Esses instrumentos ou métodos de trabalho da pesca são
referências e estão carregados de significados – econômico, cultural e artístico – que,
na história vivida das comunidades pesqueiras, marcam e tipificam os espaços da
pesca. (SILVA, 2009, p. 132).

As artes de pesca, ou técnicas usadas na captura, trazem consigo todo um legado
histórico-cultural. Mas o uso das artes de pesca implica também em relações de confiança,
reciprocidade e desigualdade da parte de quem possui o conhecimento de uso, da parte de
quem possui o instrumento e da parte de quem participa da captura. O mestre de rede da
comunidade de São Francisco do Paraguaçu explica como é a organização da pesca liderada
por um mestre de rede:
A gente toma conta de uma rede que é dos outros. A rede tem um dono e tem um
mestre que toma conta da rede, que é o responsável pela rede. Então dentro dessa rede
trabalha 12 pessoas, então o mestre é o que resolve tudo. Se por um acaso uma pesca
dá 500 reais, aí vou tirar 250 reais pra mim e o dono da rede e 250 reais vou dividir
por quem trabalhar comigo.
(Entrevista, Seu Tiago, mestre de rede, pesquisa de campo, outubro de 2008).

Nesse aspecto, o dono da rede, possuidor dos meios de produção, e o mestre de rede,
detentor dos conhecimentos do mar, são aqueles que obtêm as maiores rendas na pescaria.
Fora estes dois agentes, o pescador receberá a menor parcela do pescado. A exploração da
mais-valia, neste caso, é a primeira expropriação a que passa o pescador artesanal.
Em São Francisco do Paraguaçu existem dois donos de rede, que são pessoas da
Comunidade, embora não residam mais no local. O pagamento realizado pelo dono da rede é
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composto pelo dinheiro obtido com a pescaria pelo produto, que serve para a alimentação do
pescador e da sua família.
Sobre o questionamento a respeito do que torna um pescador em mestre de rede, Seu
Tiago responde:
Ele conhece o local de pescar, sabe pescar, porque não é todo mundo que vai tomar
conta de uma rede. Por exemplo, aqui tem um pegador, eu sei, o outro já não sabe,
então aqui o dono procura pessoa que sabe pra trabalhar, pra não colocar a rede em
perigo e nem lascar a rede.
(Entrevista, Seu Tiago, mestre de rede, pesquisa de campo, outubro de 2008).

Assim, o conhecimento preciso sobre o “pegador”, ou seja, local em que se captura o
peixe, é a condição necessária para tomar conta da rede de pesca. É o conhecimento dos
mestres que irá definir os territórios dentro do mar, os territórios de domínio deste ou daquele
mestre. A manutenção desse segredo é o que define a condição privilegiada dos mestres junto
à comunidade e garante a estes um ganho maior nas pescarias. A Figura 24 mostra as redes de
pesca sob a responsabilidade do mestre.

Fonte: Pesquisa de campo, outubro de 2008.

Figura 24: Redes de Pesca de São Francisco do Paraguaçu
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Os relatos dos pescadores revelam que é necessário cerca de oito a dez homens para
que essa rede seja lançada ao mar. Na ocasião da pesquisa, a rede estava parada em função de
ser período de defeso do camarão. Nesse período, os pescadores recebem um salário mínimo
para respeitarem a reprodução desse crustáceo. O chamado seguro-defeso, como mostrou
Gonçalves, “supera a falsa dicotomia, verdadeira armadilha ideológica do pensamento
ocidental, que separa a natureza da sociedade” (GONÇALVES, 2001, p. 135). Nesse sentido a
pertinência do seguro-defeso está em proteger, ao mesmo tempo, a sobrevivência do pescador
e da espécie.
As artes de pesca, de maneira geral, são classificas em artes ativas e artes passivas
(AMORIM, apud SILVA, 2009). Geograficamente, as artes ativas também podem ser
classificadas como móveis e as artes passivas como fixas. As artes ativas, ou móveis, são
aquelas nas quais o pescador vai à busca do peixe. É o caso da rede de pesca anteriormente
apresentada.
Já as artes passivas, ou fixas, são aquelas em que o pescador lança a armadilha na água
e o pescado é capturado. Tantos nas artes ativas quanto passivas o pescador usa seu
conhecimento sobre territórios no mar, cardumes e ciclos de espécies para a captura do
pescado.
A Figura 25 mostra uma técnica fixa de pesca usada em São Francisco do Paraguaçu e
chamada de gaiola de siri ou munzuá.
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Fonte: Pesquisa de campo, outubro de 2008.

Figura 25: Pescadores de São Francisco do Paraguaçu lançando gaiolas para captura de siri

A Figura 25 mostra os pescadores depositando as gaiolas para captura de siri. Essas
gaiolas, ou munzuás, constituem em uma tela em forma de cubo com pequenas entradas para
as prezas. Os pescadores lançam as gaiolas na água pela manha e retiram à tarde, deixando a
armadilha posta por cerca de 6 a 8 horas, que é o tempo da maré. Conforme foi relatado, cada
gaiola chega a capturar até 50 siris neste interstício de tempo. A Figura 26, mostra o detalhe
da confecção da gaiola:

Fonte: Pesquisa de campo, outubro de 2008.

Figura 26: Confecção de gaiolas de Siri em São Francisco do Paraguaçú.
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Outras artes de pesca também são encontradas em São Francisco do Paraguaçu. Seu
Tiago apresenta algumas dessas artes e a sua aplicação (Pesquisa de campo, outubro de 2009):
Eu tenho todas as arte de pesca. Tenho arte de panhar camarão, que agora não tá
dando mesmo, tenho a arte de panhar aquele peixe que o nome é robalo. O camarão é
uma camarãozeira. E pra panhar o robalo é uma arte que chama caçoeira. E tem uma
outra arte que eu panho arraia, que chama o arraieiro.
(Entrevista, Seu Tiago, mestre de rede, pesquisa de campo, outubro de 2008).

As artes apontadas por Seu Tiago, camarãozeira, caçoeira e arraieiro, são redes que se
diferenciam em função da abertura, ou malha, da rede. A camarãozeira é uma rede exclusiva
para a captura do camarão, tem uma malha mais fina. A caçoeira e o arraieiro são redes que
possuem malha mais grossa, necessária para a captura de espécies de maior porte. Existe
ainda a tarrafa e a pesca de linha, estas últimas necessitam de apenas um pescador para
operacionalizar a pescaria.
O principal meio de locomoção nas águas é a canoa a remo. Com esse instrumento, os
pescadores se locomovem pelos espaços apropriados para a pesca. Remando, os pescadores
vão até Ponta Grossa, perto de Santiago do Iguape. Pescam também nas imediações de
Maragogipe, São Roque e Enseada, chegando até Barra do Paraguaçu. De São Francisco para
Barra são duas horas remando. Quando vão para São Roque e Enseada, já vendem o pescado
por lá mesmo e voltam de canoas vazias. O pescado obtido nas áreas mais próximas tem dois
destinos: uma parte é vendida ao intermediário e a outra parte é negociada dentro da própria
comunidade. O pescado que fica na própria comunidade contribui para a questão da segurança
alimentar dos moradores locais e reafirma a importância da pesca artesanal neste quesito.
O que a análise da pesca artesanal no território de São Francisco do Paraguaçu revelou
é que há uma maior possibilidade de degradação da natureza quando há a pauperização das
populações que vivem da exploração de ambientes naturais. Durante a pesquisa, foram
reveladas algumas práticas não sustentáveis de pesca, em função da necessidade econômica
de se reproduzir enquanto grupo social inserido em relações capitalistas de produção. Diegues
aponta um processo semelhante que acontece na realidade das diversas localidades
pesqueiras. Segundo ele,
O baixo nível de emprego nas áreas do interior, tem também estimulado a migração de
populações pobres para áreas costeiras e o aumento do número de pescadores nãocapacitados e de catadores de moluscos que empregam técnicas predatórias em muitas
regiões de nossa costa, juntamente com a diminuição de estoques, tem levado os
pescadores artesanais a praticarem técnicas predatórias causadoras de uma diminuição
ainda maior dos recursos pesqueiros. (DIEGUES, 2004, p. 230).
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Nesse sentido, tratar o território como argumentou Saquet no segundo capítulo,
incorporando as dimensões E-P-C-N, torna-se fundamental para compreender a totalidade da
questão ambiental. Falar de proteção ambiental (natureza) sem agir no sentido de oferecer
condições dignas de vida para as populações (economia) é fazer discurso vazio, sem sentido e
sem

efetividade.

A

tão

falada

sustentabilidade

ambiental

é,

fundamentalmente,

sustentabilidade social e só será alcançada quando a sociedade tiver condições de assegurar
sobrevivência digna a todos os seus integrantes.

4.2.2 A mariscagem
A mariscagem é um saber artesanal e tradicional que consiste na coleta de mariscos
nas áreas de manguezal. É uma atividade predominantemente feminina, sendo pontual o
trabalho masculino neste ramo. A captura do marisco acontece de forma manual, ou seja, a
técnica de mariscar exige como petrecho os membros do corpo (onde, idealmente, devem
estar protegido por luvas) e instrumentos simples como um gancho para puxar o marisco.
Conforme apontou o relato da marisqueira: “pra mariscar, a gente usa o gancho e o braço, né,
pra arrancar caranguejo a gente usa o braço”. (Entrevista, Marcela, marisqueira, pesquisa de
campo, outubro de 2008).
Em São Francisco do Paraguaçu, as espécies mais capturadas nos manguezais são
caranguejo, siri e aratu. Outras espécies também compõem o leque de espécies alvo da
captura, porém em menor quantidade em função do seu baixo valor comercial (Pesquisa de
campo, outubro de 2008 e março de 2009).
A gente pesca camarão, marisca siri, arranca caranguejo, sururu, ostra, pegamos
tarioba, aratu.
(Entrevista, Marcela, marisqueira, pesquisa de campo, outubro de 2008).
O que a gente mais marisca é siri, aratu, caranguejo. Também ostra, sururu, depende
do tempo.
(Oficina de Geografia – Produção, pesquisa de campo, março de 2009).

O segundo relato evidencia uma questão bastante central para a atividade de
mariscagem que são as condições do tempo. As condições de sol, de chuva e da lua orientam
para que tipo de atividade será desenvolvida pela comunidade. Os relatos que seguem
exemplificam essa situação (Pesquisa de campo, outubro de 2008):
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É que essa maré grande, esse mês de outubro, tem siri mole. Tem siri mole todo mês,
né, na maré grande lua cheia, só que quando chega o mês de outubro é a época que
tem mais. Setembro e outubro é o mês do siri mole.
(Entrevista, Marcela, marisqueira, pesquisa de campo, outubro de 2008).

A imagem apresentada na Figura 27 mostra o marisco conhecido por siri mole, que
possui um valor comercial maior, pelo fato ser vendido inteiro, sem necessitar filetar:

Fonte: Pesquisa de campo, 10/2008.

Figura 27: Siri mole capturado por marisqueira
Segundo as marisqueiras informaram, no inverno a água fica “turva” e é bom para
pescar camarão e robalo. No verão é melhor, ostras, sururu. Quando chove a água doce
afugenta os crustáceos. As condições do tempo também são observadas da seguinte maneira:
No inverno, que caranguejo fica fundo, na maré grande, nós ta no mangue mariscando
siri. Na maré pequena que não tem marisco a gente trabalha na roça. Agora quando
chega o verão, a roça para um pouquinho e a gente só faz limpar. Trabalha mais
arrancando caranguejo, que o caranguejo fica raso.
(Entrevista, Marcela, marisqueira, pesquisa de campo, outubro de 2008).

No contexto em que as condições naturais direcionam a atividade produtiva e
implicam diretamente na renda das famílias, qualquer alteração no regime de chuvas ou na
liberação de águas pela Hidrelétrica Pedra do Cavalo é sentida pela comunidade. Em relação à
hidrelétrica, operada pela Empresa Votorantim, a liberação de água doce na Baía do Iguape é
grave gerador de conflitos de uso da água. De acordo com os moradores de São Francisco:
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É que a Votorantim solta muita água na reserva extrativista e acaba danificando
diversas espécies de mariscos que existe dentro do mangue e na área da maré, como
também alguns tipos de peixe, camarão, alguns tipos de mariscos, como a tarioba e o
mapé. Então a gente sofre danos com a Votorantim.
(Oficina de Geografia – Conflitos, pesquisa de campo, março de 2009).

Na atividade de mariscagem, assim como na pesca, os conhecimentos relacionados às
técnicas são passados através das gerações. Nesse sentido, é comum a presença de crianças
junto aos pais, contribuindo para o desenvolvimento da atividade de mariscagem. Conforme
revelou D. Maria das Dores, marisqueira e pescadora: “desna [desde] de 6 anos os pais leva as
crianças pras marés pra ir ensinando”. (Entrevista, D. Maria das Dores, outubro de 2009).
No contato entre pais e filhos são repassados os conhecimentos das técnicas e das artes
necessárias à continuidade da atividade. Juliana, 8 anos, filha de uma marisqueira e de um
pescador, estuda no período da tarde e, pela manhã, vai com os pais para o “mangue”.
Questionada se ela já sabia mariscar, a resposta veio imediata: já! Assim como Juliana, outras
crianças demonstraram habilidade na técnica da mariscagem, tal qual demonstra a Figura 28:

Fonte: Pesquisa de campo, outubro de 2008.

Figura 28: Crianças na atividade de mariscagem com os pais.
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Assim como a produção obtida com a pesca, aquela advinda da mariscagem também é
intermediada até chegar ao consumidor final. Nesse caso, o produto mais negociado pelas
marisqueiras é o catado de siri. Depois que chegam do mangue, ou da maré – que é como
chamam também o espaço de captura de marisco – as mulheres escaldam o siri, tiram as
cascas e separam o filé. É o produto obtido com a filetagem que é repassado ao intermediário.
Os demais mariscos capturados são usados na dieta familiar, em sua maior parte. A
negociação do catado de siri acontece nos seguintes termos:
O siri catado aqui eu compro a 9 e lá eu repasso a 11, ganho 2 reais. Agora a gente
arruma um dinheirinho a mais porque a gente leva quantidade. Tem semana que gera
até 300 quilos.
(Entrevista, Mimi, intermediário, pesquisa de campo, outubro de 2008).

Este relato, mais uma vez, diz respeito à produção comprada apenas por um
intermediador. Na vila existem ainda pelo menos duas outras pessoas que compram pescado
para ser revendido. Dito isso, pode-se concluir que somando ao que é comprado pelos outros
intermediadores, o que é vendido na própria Vila pelas marisqueiras e o que é separado para a
alimentação familiar, a produção de pescado é algo bastante significativo para a Comunidade.
Assim, confirma-se na mariscagem o mesmo processo presente na pesca, ou seja,
apropriação por outrem da renda obtida pelas marisqueiras. Também neste caso, a falta de
estrutura de armazenamento e a falta de capacitação para beneficiar e negociar os produtos
são determinantes para a inserção desvantajosa das marisqueiras no circuito espacial
produtivo, no que tange a produção de mariscos.

4.2.3 A Agricultura
Em São Francisco do Paraguaçu, a atividade agrícola complementa em renda e em
produtos aquilo que foi obtido com a pesca artesanal. Nesse sentido, a produção da agricultura
é basicamente de subsistência, e apenas o excedente é comercializado na Vila. Outra
característica da agricultura local é a diversificação das espécies cultivadas e a não utilização
de adubos químicos, conformando a chamada produção orgânica. Por ser a atividade ligada à
terra, território este que é palco das maiores disputas, a agricultura é a atividade mais atingida
pelos conflitos existentes na localidade que envolvem os fazendeiros e os quilombolas. Sobre
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esse aspecto, o pescador Raimundo Correia relatou: “mas nós planta aqui uma besteira,
porque os dono não deixa. Nós planta aqui bem pouco. O problema é grande, principalmente
no mato e na terra”. (Entrevista, Raimundo Correia, pescador, pesquisa de campo, outubro de
2008).
Em relação ao ambiente em que se dá a produção agrícola, o relato dos moradores
descreve a situação da comunidade:
A produção mudou junto com a mudança no território. O que era roça virou pasto para
criar gado.
(Entrevista, Seu Osório, pescador, pesquisa de campo, outubro de 2008).
Isso aqui tudo era roça, tudo aqui hoje é pasto.
(Entrevista, Seu Altino da Cruz da Cruz, pescador e quilombola, pesquisa de campo,
outubro de 2008).

A área à qual Seu Osório e Seu Altino da Cruz se referem na entrevista diz respeito ao
Boqueirão, local apontado pelos moradores como a origem do quilombo de São Francisco do
Paraguaçu. Atualmente as áreas de plantação são restritas a pequenas roças (nome dado as
áreas com cultivos agrícolas) nas proximidades da Vila.
Em São Francisco do Paraguaçu, os produtos mais cultivados são o feijão, o milho e
mandioca. Esses dois últimos produtos fazem parte da tradição indígena, que também na
agricultura, influencia ainda hoje os são franciscanos. A mandioca é o produto mais
comercializado dentre aqueles cultivados pelos agricultores. A venda do produto acontece
depois da sua transformação em farinha. Este produto tem papel central na dieta alimentar do
grupo social e o excedente da produção é vendido também a intermediários moradores da
Vila. Os relatos de pesquisa apontam que o saco da farinha tem preços variando de acordo
com a sazonalidade e com as condições naturais climáticas. Segundo entrevista, o preço da
farinha acompanha o seguinte comportamento:
No inverno o saco é 40 reais. Agora quando chega o verão é 60, 70. Vai depender
assim, se o verão for mais seco, né, se tiver pouca lavoura, aí, sempre fica mais caro.
No verão a terra fica solada, fica dura aí fica mais difícil rançar a mandioca. No
inverno tem mais fartura e a terra ta mole por isso que abaixa.
(Entrevista, Marcela, marisqueira, pesquisa de campo, outubro de 2008).

A farinha é produzida pelos moradores de São Francisco nas casas de farinha. Durante
a pesquisa, foi relatado que existiam cerca de seis casas de farinha na comunidade até a
década de 1970. Hoje só existem duas casas em funcionamento. Esse é um sinal da
diminuição da produção de mandioca em virtude dos conflitos de terra. Uma casa de farinha é
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uma unidade de beneficiamento da mandioca. No caso da casas de farinhas de São Francisco,
esse processo é majoritariamente manual, apresentando poucas etapas mecanizadas.
No processo de beneficiamento, a mandioca passa pelas etapas de limpeza,
descascamento, moagem, prensagem, peneiramento e torragem em forno de lenha.

As

imagens a seguir (Figura 29 e 30) mostram dois momentos do processo de beneficiamento da
mandioca: instrumento de prensagem e processo de torragem da farinha ao forno (Pesquisa de
campo, outubro de 2008).

Fonte: Pesquisa de campo, outubro de 2008.

Figura 29: Instrumento de prensagem da mandioca

115

Fonte: Pesquisa de campo, outubro de 2008.

Figura 30: Processo de torragem da farinha
Outros cultivos também estão presentes na produção agrícola de São Francisco do
Paraguaçu. São eles: amendoim, aipim, inhame, batata, melancia e quiabo, além dos já citados
milho e feijão. Todos esses cultivos são voltados para a subsistência, no interior de cada grupo
familiar.

4.2.4 O Extrativismo Vegetal
O extrativismo vegetal é mais uma das atividades econômicas desenvolvidas pelos
moradores de São Francisco do Paraguaçu e que possui um papel significativo na
complementação de renda. Outra grande importância verificada no extrativismo vegetal é o
fato desta atividade oferecer matérias-primas para a confecção de produtos necessários à
atividade pesqueira e à mariscagem. Os depoimentos obtidos durante a Oficina sobre cultura
exemplificam esse processo:
Com o extrativismo vegetal a gente tira cipó pra fazer o cofo e material para o
berimbáu.
Tem coisa que a gente faz aqui mesmo. Nós faz cofo, tambor, timbau. Nós tem pé de
cabaça. Nós faz cipó, chapéu.
(Oficina de Geografia – Cultura, pesquisa de campo, março de 2009).
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O cofo, citado nas duas falas, é um petrecho bastante usado pelos pescadores e
marisqueiras para o transporte e a secagem dos peixes e mariscos. A Figura 31 (Petrechos de
Pesca) mostra alguns petrechos de pesca, incluindo esse instrumento confeccionado com o
cipó.

Fonte: Pesquisa de campo, 2009.

Figura 31: Petrechos de pesca construídos com o cipó
Como o cipó, outros vegetais são extraídos pelo grupo social, destacando-se a piaçava,
a estopa e o dendê. A palmeira Attalea funifera Martius, conhecida por piaçava ou piaçaba, é
uma espécie nativa e endêmica do sul do Estado da Bahia. O nome piaçava é de origem
indígena, e significa “planta fibrosa”. Com essa palmeira é feito desde utensílios caseiros até
cobertura de casas. A Figura 32 trás a imagem de uma palmeira de piaçava.
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Fonte: Pesquisa de campo, outubro de 2008.

Figura 32: Palmeira de Piaçava
A arroba12 de piaçava é vendida pelos extrativistas por cerca de vinte reais. A pessoa
que compra é o intermediador conhecidos como Dino, também morador de São Francisco do
Paraguaçu. Segundo os relatos de campo, Dino revende o produto a outro intermediário por
vinte e quatro ou vinte e cinco reais. A produção semanal da comunidade gira em torno de
quatro arrobas.
Outro produto de grande significado econômico e cultural local é o dendê. Com este
produto é preparado um dos pratos mais típicos da dieta local que é a moqueca de peixe ou de
marisco. O dendê é usado na culinária na forma de azeite. A Figura 33 mostra o processo de
extração do dendê pelos extrativistas.

12

Unidade de medida que corresponde a quinze quilogramas.
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Fonte: Pesquisa de campo, outubro de 2008.

Figura 33: Extração do Dendê
Depois de extraído, o dendê é transformado em azeite. A Figura 34 apresenta o
processo de preparação do azeite de dendê que é feito, geralmente, pelas mulheres da
comunidade.

Fonte: INCRA, 2007.

Figura 34: Processo de preparação do azeite de dendê
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No entanto, o relato de uma moradora local revela a existência de alguns fatores
limitadores do desenvolvimento da atividade extrativa do dendê:
Também tem o dendê, que a gente faz o azeite. Quando o fazendeiro não deixa a gente
tirar o dendê, a gente tem que comprar o litro por cinco reais ou até mais.
(Oficina de Geografia – Produção, pesquisa de campo, março de 2009).

O extrativismo vegetal, como atividade realizada na terra, está susceptível também aos
conflitos que ocorrem entre os moradores e os fazendeiros de São Francisco do Paraguaçu, tal
qual ocorre com a agricultura. Uma diferença, entretanto, é que o território do extrativismo
vegetal é amplo e difícil de ser controlado pelos fazendeiros. Na verdade, esse território
extrapola os limites das propriedades existentes na área.
A amplitude do território do extrativismo vegetal também poderia se constituir como
um elemento dificultador para o manejo dos recursos a serem coletados. No entanto, os
extrativistas encontraram uma forma muito eficiente de garantir a produção de forma
contínua. Crispim, uma dos maiores “mateiros”13 do território, explicou como acontece esse
processo. Segundo ele:
O mato a gente dá o nome do mato. Cada ponto tem um nome. Então hoje a gente vai
em um, amanhã em outro, mês que vem em outro até chegar o dia de ir naquele
primeiro. Como hoje tem muito trabalhador de mato, tem vez que a gente chega no
ponto e tá tirado. Aí a gente tem que ir mais longe.
(Depoimento, Crispim, extrativista, outubro de 2008).

Esse é o sistema usado pelos mateiros na tentativa de racionalizar e otimizar a
extração, através do rodízio dos pontos de coleta. Entretanto, como foi relatado, o fato de
haver muitas pessoas se dedicando à atividade tem tornado mais difícil manter o rodízio
correto na extração dos pontos. Somando-se a este contexto, historicamente tem acontecido na
região um processo de substituição da vegetação nativa para a plantação de cana e, mais
recentemente, para a criação de gado. Com isto, vem se ampliando os problemas relacionados
à continuidade da extração das espécies vegetais. A imagem trazida pela Figura 35 dá a
dimensão do processo de substituição da vegetação nativa pelas pastagens:

13

Pessoas que extraem vegetal, extrativistas.
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Fonte: Pesquisa de campo, outubro de 2008.

Figura 35: Criação de gado e substituição da vegetação nativa pelas pastagens.
Com este cenário, tornam-se menores as possibilidades de manutenção da prática
cultural, econômica e ambiental do extrativismo vegetal.

4.2.5 A espacialização das relações comerciais de São Francisco do Paraguaçu.
Durante o processo de pesquisa de campo e realização das oficinas, especialmente a
oficina sobre produção, os moradores de São Francisco participantes do trabalho tiveram a
oportunidade de confeccionar mapas que mostram como se espacializa a produção na
comunidade. A reprodução do material que foi produzido pelos moradores encontra-se
apresentado na Figura 36 (Fonte: Pesquisa de campo, março de 2009. Oficina de Geografia –
Produção) :
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Figura 36: Mapeamento da produção em São Francisco do Paraguaçu

122

A Figura 36 permite que se tenha a dimensão da articulação territorial em São
Francisco do Paraguaçu. Como as atividades se complementam e se equilibram, qualquer
alteração, limitação de acesso ou aumento de pressão sobre um ambiente, influenciará nos
demais. Por exemplo, quando a agricultura ou o extrativismo diminui, aumenta a pressão
sobre o mar ou mangue. Com isto, há maior risco de uso de artes predatórias, com vistas a
aumentar a produção e a renda. Assim, segue-se uma cadeia de desequilíbrios, relacionada,
primordialmente, com a redução de habitats e territórios produtivos.
Em relação aos limites dos territórios produtivos, quando estes não obedecem a
imposições oriundas dos conflitos fundiários, estendem-se até a força do corpo, seja na
caminhada para o mato e o mangue ou no remo para a pescaria. As indicações presentes no
mapa respeitam àquilo que foi escrito no mapa original pelos pescadores de São Francisco.
Entretanto, toda a produção realizada na Comunidade está intrinsecamente relacionada
com as condições naturais, sendo obedecidas as características sazonais. A partir das
pesquisas de campo realizadas entre 2008 e 2009, foi possível construir o calendário
produtivo da Comunidade, que está apresentado na Tabela 7.

Mês do ano
Janeiro

Produção na

Produção no

Produção na

Produção no

Pesca

Manguezal

Agricultura

Mato

Pesca

de

várias

espécies (pesca à noite)

Fevereiro

Pesca

de

várias

espécies

Marisca

ostras,

Limpa a roça

Extrai

dendê,

caranguejos e sururus

piaçava e estopa

Cata caranguejo

Extrai castanha

Marisca

ostras,

Coivara

Extrai

caranguejos e sururus

dendê,

piaçava e estopa

Cata caranguejo

Março

Pesca

de

várias

Marisca

ostras,

Planta amendoim,

Extrai

piaçava e estopa

espécies

caranguejos e sururus

milho,

Camarão graúdo

Cata caranguejo

mandioca,

feijão,

dendê,

inhame, batata

Abril

Maio

Pesca

de

várias

Marisca

ostras,

espécies

caranguejos e sururus

Camarão graúdo

Cata caranguejo

Pesca

de

várias

Extrai

dendê,

piaçava e estopa

Marisca ostras, siri e

Extrai

dendê,

espécies

sururus

piaçava e estopa

Camarão graúdo

Cata siri
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Junho

Pesca

de

várias

Marisca ostras, siri e

Colhe amendoim,

Extrai

espécies

sururus

milho,

piaçava e estopa

Camarão graúdo

Cata siri

mandioca,

feijão,

dendê,

inhame, batata

Julho

Pesca

de

várias

espécies

Marisca ostras, siri e

Colhe amendoim,

Extrai

sururus

milho,

piaçava e estopa

Cata siri

mandioca,

feijão,

dendê,

inhame, batata

Agosto

Pesca

de

várias

espécies

Marisca ostras, siri e

Colhe mandioca

sururus

Extrai

dendê,

piaçava e estopa

Cata siri

Setembro

Pesca

Outubro

de

Dezembro

Siri mole

espécies

Marisca

Pesca da tainha

sururus

Pesca

Novembro

várias

de

várias

Marisca

Defeso do Camarão

sururus

Pesca

Marisca

várias

e

Siri mole

espécies
de

ostras

ostras

ostras,

caranguejos e sururus

Defeso do Camarão

Cata caranguejo

Pesca

Marisca

várias

Extrai

batata

piaçava e estopa

Limpa a roça

Extrai

e

espécies
de

Planta melancia e

ostras,

dendê,

dendê,

piaçava e estopa
Limpa a roça

Extrai

dendê,

piaçava e estopa
Limpa a roça

Extrai

dendê,

espécies

caranguejos e sururus

Colhe melancia e

piaçava e estopa

Defeso do Camarão

Cata caranguejo

batata

Extrai castanha

Fonte: Pesquisa de Campo, outubro de 2008 e março de 2009.

Tabela 7: Calendário Produtivo de São Francisco do Paraguaçu
Toda a produção obtida com a prática destas atividades entra no circuito econômico
baiano, contribuindo para os dados, especialmente de pesca, apresentadas no item 4.1 desta
dissertação (O circuito espacial produtivo na Bahia). Nesse aspecto, analisar a espacialização
das relações comerciais estabelecidas pelos moradores de São Francisco do Paraguaçu
permite uma compreensão mais apurada de como se materializa o circuito espacial produtivo
na comunidade.
Cabe retomar a citação de Milton Santos apresentada no início deste capítulo, sobre as
variáveis de análise do circuito espacial produtivo. Segundo ele:
Entre essas variáveis não podem faltar a população e seus ritmos e classes, as
atividades e seus ritmos, as instituições, a base territorial (e fundiária), as estruturas do
capital e do trabalho utilizadas, os processos de comercialização, os ritmos da
circulação interna e para fora. (SANTOS, 2008a, p. 96).
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Nesse aspecto, é importante considerar aquilo que o autor chamou de “ritmos da
circulação interna e para fora”, ou seja, considerar de onde vêm as bases para a produção e
para onde vai aquilo que foi produzido pela comunidade.
Em relação à produção geral, foi apurado que os equipamentos usados são comprados
nos municípios próximos de São Francisco do Paraguaçu ou mesmo nas comunidades que
estão na borda do lagamar do Iguape. Da mesma forma, são esses mesmos municípios
próximos que recebem a maior parte daquilo que é produzido e comercializado pela
comunidade. O fluxo de produtos para municípios mais distantes como Salvador e Feira de
Santana é feito principalmente pelos intermediários que atuam na comunidade.
Em relação à pesca e à mariscagem, os moradores apontaram que as canoas de fibra
utilizadas são compradas no município de Salinas das Margaridas. Já os petrechos como rede,
cano, náilon, entre outros, são adquiridos de cidades como Salvador, Maragogipe, Cachoeira e
Santo Amaro. Algumas comunidades também foram apontadas como fornecedoras de
material de pesca, como Santiago do Iguape, Nagé e Coqueiros.
Já no que toca às saídas dos produtos pesqueiros de São Francisco do Paraguaçu, foi
verificado um fluxo mais intenso com esses mesmos municípios e comunidades. Conforme
colocado, semanalmente, os intermediários levam pescado para Salvador, Feira de Santana e,
em menor escala, Maragogipe. Já os moradores locais comercializam produtos em Cachoeira,
Santiago do Iguape, São Roque do Paraguaçu, Barra do Paraguaçu e Enseada. Também
negociam seus produtos diretamente em São Francisco do Paraguaçu, contribuindo para a
questão da segurança alimentar da Comunidade.
Com o cultivo agrícola tradicional, produzem com o plantio de uma safra as sementes
que usarão na próxima plantação. Como não usam adubos ou fertilizantes industrialmente
fabricados, as aquisições de produtos necessários a agricultura limitam-se a instrumentos
como enxada e carros-de-mão, que não são comprados com regularidade. No que tange às
vendas, apenas a farinha foi apontada como produto negociado com outras localidades.
Quando é feita esta relação comercial, aparece também a intermediação de atravessadores. O
depoimento abaixo relata este processo:
E a farinha quando a gente faz é vendida aqui porque a gente não tem como levar pra
fora. As vezes a gente vende pra pessoas daqui vender pra fora.
(Oficina de Geografia – Produção, pesquisa de campo, março de 2009).
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Por fim, relacionada ao extrativismo vegetal, os fluxos maiores de negociação da
piaçava e da estopa direcionam-se para Salvador, Feira de Santana. A estopa também é
negociada nas comunidades de Nagé e Coqueiros. Conforme foi relatado nas entrevistas, o
dendê é consumido pela Comunidade na culinária local.
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Figura 37: Mapa dos fluxos comerciais de São Francisco do Paraguaçu
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Nesse sentido, a inserção de São Francisco do Paraguaçu no circuito espacial
produtivo se dá de forma subordinada às relações comerciais vigentes. Uma parte significativa
da renda dos pescadores é apropriada pelos intermediadores do local. Por outro lado, são esses
intermediadores que colocam e viabilizam os produtos de São Francisco no circuito mais
central de Salvador e Feira de Santana.
Essa situação de dependência dos atravessadores acontece, em grande parte, devido à
falta de estrutura direcionada à pesca artesanal como um todo, na qual São Francisco
constitui-se como um exemplo sintomático de uma totalidade maior. Todo esse contexto
confirma a discussão do Capítulo anterior, na qual foi identificado que as instituições ligadas
à pesca artesanal sempre atuaram no sentido do controle ideológico dos pescadores artesanais,
contribuindo para a pequena autonomia que a atividade e o grupo social têm atualmente.
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CAPÍTULO 5 A ARTICULAÇÃO DAS ATIVIDADES NA TERRA E NA ÁGUA EM
SÃO FRANCISCO DO PARAGUAÇU

5.1 A IDENTIDADE NA ATIVIDADE DO PESCADOR

Eu fui criado por meu pai dizendo: meu filho não roube uma melancia, não roube uma manga, porque
do pouco é que se faz o muito.
Seu Osório, pescador artesanal e quilombola de São Francisco do Paraguaçu

É possível encontrar na literatura específica sobre os pescadores artesanais inúmeras
discussões sobre o significado identitário deste grupo social. Diegues e Maldonado, por
exemplo, argumentam que ser pescador artesanal é diferente de ser pescador-lavrador.
Entretanto, o próprio Diegues ressalta que, até a década de 30 no Brasil, a atividade pesqueira
era realizada dentro dos moldes da pequena produção mercantil (DIEGUES, 1983). As
comunidades pesqueiras de até então combinavam as atividades de agricultura e pesca, onde a
produção oriunda da atividade agrária garantia-lhes a subsistência e a pesca complementava,
com produtos ou dinheiro, aquilo que não se obtinha com a agricultura.
Este mesmo autor afirma que essa situação sofreu uma significativa transformação a
partir de 1967, quando foi criada pelo Decreto-lei nº 221 a Superintendência do
Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE) e, com ela, a transformou-se a lógica empregada na
atividade, que passou a ser regida pela grande produção capitalista. Da mesma forma, a
atividade turística brasileira contribuiu para a transformação da pesca artesanal, já que o
turismo baseia-se na exploração dos espaços litorâneos, tradicionalmente ocupados por
pescadores.
À análise de Diegues sobre o papel da SUDEPE, pode-se acrescentar a estrutura
agrária brasileira, que é uma das mais desiguais do mundo, apresentando grandes índices de
concentração de terras. De modo que a separação entre pescador artesanal e pescadorlavrador, não é uma questão identitária, mas uma questão histórica que tem relação com a
expropriação territorial por qual passou este grupo social.
Neste sentido, discorda-se dessa distinção entre pescador e pescador-lavrador tanto no
plano teórico como no plano empírico, já que o campo investigado por esta pesquisa revelou
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unidade entre o pescador artesanal e aquele que pratica agricultura. Do contrário,
considerando São Francisco do Paraguaçu, pode-se questionar: a possível perda do território
quilombola da comunidade fará com que os seus moradores passem efetivamente a serem
considerados pescadores artesanais? Segundo a argumentação que diferencia pescador
artesanal de pescador-lavrador, o critério adotado para a definição de pescador artesanal é a
exclusividade da atividade. Entretanto, esse critério fragmenta o grupo social. Desse modo, a
unidade do grupo vai acontecer no momento em que é assumida uma identidade coletiva.
Dito isso, é preciso refletir sobre o que significa a identidade presente na atividade do
pescador artesanal. O que o define, conforme exposto é a lógica diferenciada de relacionar-se
como o espaço geográfico. Entretanto, o momento político pós-ditatorial em que o Brasil se
encontra também chama para a discussão da organização dos grupos sociais marginalizados
do ponto de vista da construção do status quo da sociedade atual. Assim, a identidade, para o
pescador artesanal, assume um caráter de identidade política.
O conceito de identidade vem sendo debatido nos meios acadêmicos e políticos,
evidenciando a importância que tal conceito tem no seio da sociedade atual. Desse modo,
Silva argumenta:
Já por “identidade”, compreende-se que o conteúdo é a pertença e também que ela
define as dimensões das comparações sociais, que (re)alimentam o seu conteúdo.
Além disso, incorpora também o conteúdo de normas específicas do grupo. Mesmo
atitudes ou comportamentos que não sejam explicitamente reconhecidos como valores
do grupo, podem ser fontes relevantes de expressão de identidade, desde que sejam
vistos como típicos ou característicos de membros de um grupo particular e guiem as
atitudes e comportamentos dos membros desse grupo. (SILVA, 2009, p. 121).

A argumentação do autor destaca o papel da pertença como elemento da identidade. A
pertença acontece em função dos conteúdos que são próprios, específicos do grupo social, ou
seja, que aparecem em um modo de vida particular. Entretanto, o contexto atual tem trazido a
necessidade de incorporar outros elementos à análise do significado da identidade. As
abordagens inovadoras, neste sentido, são aquelas que destacam o caráter político da
identidade, destacando-a como possibilidade de transformação social.
Nesse sentido, Saquet dialoga com Raffestin, Dematteis e Governa, e conclui o
seguinte:
A identidade é construída coletivamente pelos sujeitos locais, interagidos entre si [...]
e significa uma forma para, politicamente, potencializar as ações e os recursos para o
desenvolvimento local.[...] Tem um caráter político-operativo muito forte. (SAQUET,
2007, p. 152).
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O entendimento de Saquet converge com o que propôs Motta-Maués: “a identidade se
constrói pelo contraste e é um processo político historicamente marcado” (MOTTA-MAUÉS,
1999, p. 396). Saquet, ainda dialogando com Dematteis e Governa, acrescenta que “a
identidade é territorial e significa, além de pertencimento a um certo lugar, o resultado do
processo de territorialização, com elementos de continuidade e estabilidade, unidade e
diferencialidade” (SAQUET, 2007, p. 152) (Grifo nosso). Esse conceito trazido por Saquet é
bastante operacional para esta pesquisa, pois ressalta o caráter geográfico da identidade,
articulando-o com o processo de construção dos territórios, ou seja, com a territorialização.
Assim, ao acionar a identidade de pescador artesanal, os pescadores de São Francisco
levantam, consequentemente, a possibilidade de construção de um grupo organizado. Isso
significa que mesmo que o termo permaneça como “pescador”, que é um profissional, o novo
momento político que o grupo protagoniza incorpora os elementos identitários, conforme
mostrou Almeida no segundo capítulo desta dissertação. Nesse sentido, identidade tem
adquirido o significado de estratégia de luta para a garantia de um território, onde assumir
uma identidade significa assumir-se como um sujeito de direito na sociedade.
Outra particularidade marca o processo de construção da identidade dos grupos sociais
atualmente: a possibilidade de se adotar mais de uma identidade. Sobre esse tema, Martin faz
a seguinte reflexão:
Não se pode deixar de anotar, aqui, a contradição representada pelo fato de que, cada
vez mais, um mesmo indivíduo tende a agregar numerosas identidades grupais ao
mesmo tempo. E é exatamente o problema acerca de qual dessas identidades deve
prevalecer em um determinado momento, em um determinado lugar, isto é, em quais
circunstâncias deve-se explicitar esta ou aquela faceta da própria identidade
individual; o que recoloca o problema da política, entendida como esfera na qual se
explicitam os conflitos de interesse e se opera um conjunto de concessões recíprocas,
visando a determinada ação concertada. (MARTIN, 2006, p. 29)

Ainda nesse sentido, Rogério Haesbaert, acrescenta:
Como no mundo contemporâneo vive-se concomitantemente uma multiplicidade de
escalas, numa simultaneidade de eventos, vivenciam-se também, ao mesmo tempo,
múltiplos territórios. Ora somos requisitados a nos posicionar perante uma
determinada territorialidade, ora perante outra, como se nossos marcos de referência e
controle espaciais fossem perpassados por múltiplas escalas de poder e de identidade.
(HAESBAERT, 2002, p. 121) (Grifo nosso).

As reflexões dos autores fornecem elementos para entender a questão das múltiplas
identidades dos grupos sociais, considerando-as também, especialmente Martin, como uma
estratégia de luta, como uma questão política. Em São Francisco do Paraguaçu, conforme foi
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discutido no Capítulo 2, o grupo assume a identidade de pescador artesanal e de quilombola.
Em determinados espaços-tempo esta ou aquela identidade é acionada com mais força, mas
em geral elas se complementam no processo de luta. Exemplo desse fenômeno pôde ser
verificado quando em uma reunião para discutir o processo de demarcação do território
quilombola, um dos moradores locais ergueu a bandeira do Movimento dos Pescadores da
Bahia, conforme pode ser observado na Figura 38:

Fonte: Pesquisa de campo, dezembro de 2007.

Figura 38: Pescador de São Francisco do Paraguaçu com bandeira do MOPEBA em
reunião sobre a questão quilombola.
A imagem revela articulação identitária reforçando reivindicações dos moradores de
São Francisco. Entretanto, necessariamente as identidades precisam ser problematizadas
dentro de um contexto histórico e social, a fim de compreender as contradições e
fragmentações que o assumir de uma identidade pode provocar. No caso de São Francisco do
Paraguaçu, uma parte da comunidade não se identifica como quilombola. É precisamente
neste momento que a identidade de pescador artesanal agrega o que a identidade quilombola
fragmentou. Nas entrevistas realizadas com o grupo não quilombola, a conversa sobre a pesca
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e os problemas da pesca aconteciam. Quando os questionamentos abordavam a identidade
quilombola, as seguintes respostas apareciam:
Não tenho nada pra falar não. Quem quiser ser, seja. Agora a gente não é e a gente não
apóia.
(Depoimento, Moradora 1, marisqueira, pesquisa de campo, outubro de 2008).
Aqui não tem esse negócio de quilombo.
(Depoimento, Moradora 2, marisqueira, pesquisa de campo, outubro de 2008).

O primeiro depoimento mostra claramente que ser quilombola é uma questão de
assumir tal identidade. Uma vez que a história e o modo de vida são os mesmos em toda a
comunidade, é a disposição em assumir a identidade que faz com que alguns se integrem ao
movimento quilombolas e outros não. Nesse caso, a disposição em assumir a identidade
quilombola garante um direito legal ao território, mas também traz o estigma histórico de um
passado na condição de escravo e, principalmente, de quilombo. Germani levanta ainda outra
questão: o assumir da identidade quilombola hoje também traz a necessidade de se posicionar,
autonomamente, contra os fazendeiros locais que tutelam o grupo social atualmente. Ou seja,
assumir-se como quilombola revela não só um conflito do passado, mas também um conflito
do presente (GERMANI, Notas de Orientação, 2009). Deste processo origina-se a contradição
no grupo social de São Francisco do Paraguaçu.
Assim compreendida, a identidade desencadeia um processo de articulação social,
marcada no cerne de uma sociedade contraditória e desigual. No Brasil, o processo de
construção de movimento social marcado por elementos identitários encontra-se em
desenvolvimento e chamam atenção para os diferentes modos de vida dos grupos sociais.
Souza (2008) refletiu sobre um movimento denominado por ela de aquilombar-se, fazendo
referência à organização contemporânea dos quilombos no Brasil. Segundo ela:
Aquilombar-se é, portanto, uma ação contínua de existência autônoma frente aos
antagonismos que se caracterizam de diferentes formas ao longo da história dessas
comunidades, e que demandam ações de luta ao longo das gerações para que esses
sujeitos tenham o direito fundamental a resistirem e existirem com seus usos e
costumes. (SOUZA, 2008, p. 106)

Buscando essa inspiração, poder-se-ia propor o advento de um movimento de
“pescadorizar-se”? Nesse sentido, tal movimento seria o de tornar-se pescador artesanal como
identidade política. E o ato de empunhar a bandeira de um movimento social, no caso a do
Movimento dos Pescadores, é o que define o processo político de busca de melhoria da
condição social, ou de transformação social. O processo político é fator determinante do
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movimento, já que nem todos os que se identificam como pescadores artesanais participarão
do Movimento e empunharão a bandeira. Isso diferencia identidade como “pertença”, ou
pertencimento a um modo de vida próprio de determinado grupo social e identidade como
elemento político, na qual visa-se a potencialização de ações de melhoria social.
Esse processo é bastante claro em São Francisco do Paraguaçú. A identidade
quilombola fragmenta o grupo social. A atividade da pesca artesanal os une. No entanto,
mesmo aqueles que não se identificam como quilombola, mas se assumem pescador artesanal,
não necessariamente, participam do movimento social dos pescadores e empunham a bandeira
do movimento. Para esta parcela da comunidade, uma coisa é ser pescador (identidade como
pertença), outra coisa é ser do Movimento dos Pescadores (identidade política).
Perpassando a relação identitária entre pescador artesanal e quilombola, bastante
estreita no âmbito do Recôncavo da Bahia, a identidade do pescador artesanal também tem se
articulado com a sua identidade de comunidade tradicional. Em termos conceituais, segundo
Alfredo Wagner Berno de Almeida (2006), o termo comunidade significa viver em comum.
Ele acrescenta que as comunidades tradicionais se objetivam pela (a) identidade coletiva em
Movimento Social, (b) consciência de si próprio, (c) consciência ambiental e consciência do
ecossistema, (d) raiz local profunda, (e) critério de gênero, (f) critério religioso e uso comum
e (g) terra imemorial, ou terra tradicionalmente ocupada.
O amparo legal dos povos e comunidades tradicionais encontra-se no Decreto nº
6.040, de 7 de fevereiro de 2007, que instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento
Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT). A PNPCT entende por povos e
comunidades tradicionais:
Grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem
formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos
naturais como condição para a sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e
econômica, usando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela
tradição. (PNPCT, 2007, Art. 3º, Inciso I)

A definição adotada pela PNPCT usa o auto-reconhecimento como critério de
definição das comunidades tradicionais. Assim, essa identidade precisa, necessariamente, ser
acionada pelos grupos sociais que desejam acessar os direitos que a Política assegura. Dentre
esses direitos está “o reconhecimento, fortalecimento e garantia dos seus direitos territoriais”
(PNPCT, 2007, art. 2º). Nesse sentido, a garantia ao território é um dos elementos centrais da
política. A compreensão de território adotada diz respeito aos espaços necessários para a
reprodução social, econômica e cultural das comunidades tradicionais.
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A Política Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais é coordenada pela
Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais.
Essa Comissão é anterior a implementação da Política (criada pelo Decreto de 13 de julho de
2006) e é formada por membros do Estado e da sociedade civil. No que se refere à questão
dos pescadores, integram a Comissão o Ministério da Pesca e Aquicultura, pela parte do
Estado e o Movimento Nacional dos Pescadores e a Rede Caiçara de Cultura pela parte da
sociedade civil organizada. Além de pescadores artesanais, também são considerados
comunidades tradicionais os povos indígenas, quilombolas, seringueiros, geraizeiros,
quebradeiras de coco babaçu, ciganos, povos de terreiro, pomeranos, faxinalenses, caiçaras,
comunidades de fundo e feixe de pasto, entre outras.
A PNPCT constitui-se como mais um instrumento de luta das comunidades
tradicionais no complexo processo de territorialização. Assim, o fato de haver esse
instrumento é um aspecto positivo do Estado Brasileiro, embora as repercussões práticas da
Política ainda sejam pífias.
Além da PNPCT, outros instrumentos legais garantem o direito desses grupos
identitários, como por exemplo, a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho
(OIT), da qual o Brasil é signatário desde 2004 (Decreto nº 5.051 de 19/04/2004). A
Convenção 169 da OIT estabelece o direito ao território como garantida da sobrevivência
econômica e cultural de grupos tradicionais. Sobre esse assunto, Shiraishi Neto avalia:
Esta convenção reconhece como critério fundamental os elementos de autoidentificação, e reforça, em certa medida, a lógica de atuação dos movimentos sociais
orientados principalmente por fatores étnicos e pelo advento de novas identidades
coletivas. (SHIRAISHI NETO, 2007, p. 9).

Assim, a PNPCT e a Convenção 169 da OIT apontam para a reafirmação da identidade
coletiva como elemento constituidores dos direitos dos grupos sociais tradicionais. Nesse
sentido, cabe aos grupos organizarem-se e buscarem garantir os direitos que são legalmente
estabelecidos. Diante disso, torna-se um desafio para os grupos sociais e para as ciências em
geral refletir e equacionar as contradições que envolvem a questão da identidade, em especial
a identidade política.
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5.2 A LEGALIDADE E A LEGITIMIDADE DO ACESSO A TERRA EM SÃO
FRANCISCO DO PARAGUAÇU: O CONFLITO FUNDIÁRIO

Uma coisa que o fazendeiro não vai perder nada, você sabe, ele nunca perdeu e nem vai
perder.
D. Maria das Dores, marisqueira e quilombola de São Francisco do Paraguaçú. Hoje
conhecida como “Maria do Paraguaçu”
O título da terra é a nossa carta de alforria.
Crispim, pescador, quilombola e mateiro de São Francisco do Paraguaçu

Em São Francisco do Paraguaçu, a contradição possível de acontecer entre legalidade
e legitimidade encontra-se expressa no conflito fundiário que ocorre na localidade. Nesta
pesquisa, estende-se por legalidade a forma. Formalmente, os proprietários da região possuem
os títulos das terras, oriundos de compra ou mesmo de ocupação histórica da área. Entretanto,
legitimamente, os donos são os quilombolas do lugar, que historicamente foram explorados,
mas resistiram e permaneceram naquela terra. Portanto, legitimidade, que se ampara também
em aspectos legais, é mais que legalidade. Legitimidade é conteúdo. Assim, opõem-se os
proprietários legais e os proprietários legítimos, estes últimos os verdadeiros. Assim, este
trabalho passa a identificar os fazendeiros como proprietários legais e os quilombolas como
proprietários legítimos.
Em concordância com a professora Bertha Becker, onde esta diz que “cada vez mais o
controle do espaço é utilizado como forma alternativa de controle social” (BECKER, 1998, p.
99), pode-se entender a questão quilombola no Brasil e em São Francisco do Paraguaçu como
uma questão territorial que trás consigo a representação de inúmeros interesses. E a
geopolítica, entendida ainda de acordo com Becker (1998) como a dimensão política e social
do espaço, permite que esta análise incorpore elementos fundamentais para o entendimento da
questão, como os agentes, as estratégias, os conflitos e as representações que perpassam por
esta problemática. Para isso, faz-se necessário entender a amplitude que a questão quilombola
assume no atual cenário brasileiro, entendendo São Francisco do Paraguaçu como uma
totalidade reveladora dos interesses que circundam o assunto.
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5.2.1 São Francisco do Paraguaçu: uma contextualização
a) A situação da Comunidade: os interesses
Atualmente, os moradores de São Francisco do Paraguaçu não possuem “legalmente”
o título das terras, mas historicamente, moram e produzem neste espaço, pagando
arrendamento aos proprietários locais, que são compostos por grandes fazendeiros, políticos
e/ou pessoas influentes na região. Um processo que configura apropriação desigual do espaço,
verificada a partir do indicador de concentração fundiária. Conforme demonstrou a análise do
Índice de Gini apresentada no Capítulo 2, no último Censo Agropecuário de 1996, o
município de Cachoeira apresentou Índice de 0.895, o que é considerado elevado pelos
estudiosos da questão.
São Francisco, bem como todo o Recôncavo, possui também grande beleza natural,
arquitetônica, cultural. E, nesse sentido, a natureza, torna-se natureza apropriada,
transformada em recurso (recurso natural) e, posteriormente, em mercadoria pelos grandes
proprietários do local, a partir do processo de valorização (capitalista) do espaço.
Assim, o recorte analítico em questão evidencia esse processo, no momento em que os
valores do espaço juntamente com os valores no espaço são apropriados para implantação de
projetos de reprodução do capital, como os projetos turísticos, a exemplo do que se especula
ser futuramente implementado em São Francisco do Paraguaçu, com a transformação do
Convento de Santo Antonio em um hotel (INCRA, 2007).
Somado a todos esses interesses, o fato da Comunidade ter conseguido em 2005 o
reconhecimento da condição de quilombola intensificou o conflito com os fazendeiros locais,
que contou com diversas formas de violência por parte destes. E, baseados em normas que
regem o território nacional, a disputa enfrenta também a sua face judicial em que quilombolas
e fazendeiros, ambos amparados por leis e direitos14, disputam a posse do território ocupado.
b) Um conflito aberto à sociedade: os agentes e a reportagem da TV Globo
O conflito em São Francisco do Paraguaçu tem, atualmente, alguns agentes
importantes que merecem ser destacados. Inicialmente, cabe analisar a família Santana. Esta

14

Um dos fazendeiros da região entrou na Justiça com uma ação de Reintegração de Posse, pautando-se num
título de propriedade datado do início do Século XX. Já os quilombolas também se pautam em marcos legais que
serão melhores debatidos nas próximas sessões desta pesquisa.
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família alega estar presente no território há varias décadas e os registros do INCRA apontam
que eles possuem cerca de 500 ha de terras na localidade. No cemitério da Vila, encontra-se
registro de uma integrante desta família, nascida em 1859. A família Santana, como
comumente ocorre com as famílias proprietárias de terra no Brasil, está diretamente ligada à
política. Tanto que Ivo Santana, que possui uma casa na Vila, já foi prefeito do município de
Cachoeira. Da mesma forma, seu genro, mais conhecido como Lu Cachoeira, foi candidato
derrotado nas últimas eleições municipais, ocorridas em 2008.
Lu Cachoeira é uma figura emblemática no que se refere ao conflito de São Francisco
do Paraguaçu. Ele protagoniza a resistência à demarcação do território quilombola da
Comunidade. No entanto, é reconhecido como uma pessoa que tem uma trajetória política
mais alinhada com a esquerda (sua candidatura se deu no âmbito do Partido Verde); ele
contribuiu com a organização de algumas comunidades quilombolas no Recôncavo baiano,
inclusive uma Comunidade vizinha a São Francisco, que é Santiago do Iguape. Entretanto,
quando os são franciscanos assumiram a identidade quilombola, a postura dele em relação ao
quilombo foi totalmente diferente da sua trajetória histórica. Os moradores de São Francisco
relataram que Lu protagonizou ações de violência contra a Comunidade, estando presente nas
investidas policiais que cumpriram, violentamente, a reintegração de posse emitida em 2006.
Ou seja, quando as ações de auto-reconhecimento quilombola ocorreram nas terras
consideradas como do seu sogro, Lu abandonou suas crenças e sua história.
Outro agente a ser destacado é a família Diniz, que possui 528 ha de terras na
localidade, segundo o INCRA. Carlos Diniz, chegou na Comunidade no início da década de
1990. Embora não tivesse, no início, uma relação muito amistosa com os Santana, no
momento em que a Comunidade se identificou quilombola, uniram-se para organizar a
resistência à demarcação. Foi a família Diniz que instalou a Reserva Particular do Patrimônio
Natural (RPPN) dentro do território quilombola pleiteado pela Comunidade. Assim, o
discurso da sustentabilidade é usado para dificultar o acesso dos quilombolas ao seu direito
territorial. A RPPN foi construída sem consultar a Comunidade, contrariando o SNUC, e não
possui nenhuma sinalização que a identifique. O Relatório do INCRA aponta a atuação do
proprietário Carlos Diniz.
Muitos moradores também declaram que antes de construir a RPPN, o proprietário
suprimiu a vegetação de áreas utilizadas tradicionalmente pela comunidade para a
prática do extrativismo, derrubando árvores de dendê, piaçava, cajueiro e outras até
então preservadas. Segundo relatos de informantes, o proprietário também construiu
uma barragem e se dedicava à atividade pecuária. Proibiu a retirada da piaçava e o
acesso ao Rio Grande do Engenho Velho, o qual era freqüentado pelas marisqueiras,
quando voltavam do mangue e vinham lavar seus mariscos. (INCRA, 2007, p. 89)
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Além destes, outro agente tem atuado mais nos bastidores deste processo: o político
baiano Marco Medrado. Detentos de 2613,2 ha de terras no território quilombola, esse agente
é apontado como o grande articulador e financiador do processo de resistência dos
fazendeiros, embora o seu nome não apareça abertamente nas discussões.
Esse meandro revela as relações de poder que estão inseridas nesta questão. É muito
complexo o entendimento deste tema, já que ele envolve muitos interesses e a perpetuação de
uma situação de exploração da terra e dos trabalhadores da terra.
Não obstante a todos os desafios do enfrentamento cotidiano com os fazendeiros, no
dia 14 de maio de 2007, a Rede Globo de Televisão, através do repórter José Raimundo
Correia, exibiu uma matéria, em rede nacional, intitulada “Suspeitas de fraude em área que
vai ser reconhecida como quilombola”. Essa reportagem se passou em São Francisco do
Paraguaçu e se construiu em cima de montagens, procurando a todo o momento mostrar
supostas fraudes e ilegalidades que estariam acontecendo no processo de legalização do
território quilombola da Comunidade. Na reportagem ainda foi insinuado que a destruição de
áreas de Mata Atlântica estava sendo empreendidas pelos quilombolas, que estariam
interessados apenas na exploração comercial da madeira. Neste momento, foi filmada uma
área de extração de madeira que nem sequer pertence ao território de São Francisco do
Paraguaçu. Os moradores de São Francisco que acompanharam as filmagens relataram que as
falas foram manipuladas, que os depoimentos que afirmavam o quilombo foram abafados pelo
som de outras vozes favoráveis à reportagem, enfim, foram realizadas várias artimanhas
fraudulentas com o intuito de atacar a imagem do quilombo de São Francisco.
Após a exibição dessa reportagem mentirosa, houve uma grande manifestação por
parte das entidades ligadas à questão quilombola no Brasil, no sentido de apoiar a comunidade
de São Francisco, repudiar a ilegitimidade da reportagem exibida por esta rede de
comunicação e articular ações para pressionar o Estado brasileiro na agilização dos processos
de reconhecimento de áreas remanescentes de quilombo. Intensificou-se desta forma o debate
em torno de uma questão de extrema relevância para toda a sociedade e revelou-se,
explicitamente, o fenômeno geopolítico.
Porém, não se explica esse “ataque da mídia” pela simples compreensão de que foi a
Rede Globo de Televisão, acionada e motivada por fazendeiros locais, contra a Comunidade.
A questão torna-se mais ampla e adquire o seu caráter geopolítico nacional quando se analisa
que esse evento expressa o conflito existente entre um determinado setor da sociedade
brasileira, representado pela elite, principalmente agrária, e a luta das comunidades
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quilombolas que agora estão, de forma organizada, reivindicando seus direitos históricos.
Nessa perspectiva, São Francisco é apenas um caso dento de uma totalidade mais ampla e
complexa, que, mais uma vez contrapõe diferentes lógicas. E esse fato é ressaltado pelos
moradores locais:
A respeito da entrevista da Rede Globo aqui em São Francisco, foi mais uma armação
não só contra a comunidade quilombola, mas contra o próprio Decreto. Então é o
seguinte: a gente não pode aceitar esse sistema de coisas. Se nós temos o nosso direito
que tá escrito desde 1988, nós temos que lutar por ela, porque o decreto 4887 dá o
direito.
(Depoimento, Roseni, marisqueira, pesquisa de campo, dezembro de 2007).

O Decreto ao qual se refere a moradora Roseni é o 4887/2003. Sabe-se que os
conservadores setores políticos brasileiros querem acabar com este marco regulatório, que
permite a regularização das terras de quilombo a partir do auto-reconhecimento. De acordo
com a Associação de Advogados dos Trabalhadores Rurais (AATR), existe uma Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADIN) tramitando no Supremo Tribunal Federal visando a anulação
do Decreto. A ADIN foi impetrada pelo Partido da Frente Liberal (PFL), atualmente
denominado de Democratas (DEM). Além disso, existem ainda vários projetos de lei para
acabar com a titulação dos territórios quilombolas15.
Assim, a utilização de matérias em rede nacional de comunicação de grande audiência
figura como uma estratégia de deslegitimar a questão quilombola através da criação de falsas
representações. Deste modo, conhecer as leis que regulam a questão quilombola no Brasil,
bem como o contexto em que elas foram criadas, torna-se fundamental para entender a
dinâmica que envolve as comunidades quilombolas no país.
Os aspectos legais que amparam a legitimidade da comunidade de São Francisco do
Paraguaçu pautam-se na existência de marcos regulatórios que garantem os direitos das
15

Segundo Souza: “No âmbito do poder legislativo, foram apresentados por diversos Deputados Federais
projetos de lei que tem como objetivo inviabilizar, do ponto de vista legal, a titulação das terras quilombolas. São
eles: Projeto de Decreto Legislativo 44/2007, de autoria do Deputado Valdir Colatto (PMDB/SC), que pretende
suspender a aplicação do Decreto 4.877/2003; o Projeto de Lei 2471/2007, de autoria do Deputado Paulo Piau
(PMDB-MG), que prevê o pagamento do lucro cessante por 20 anos em caso de Desapropriação para fins de
Ocupação por quilombolas, para Populações Indígenas, Reservas Extrativistas ou por outros Segmentos Sociais;
e a Proposta de Emenda Constitucional - PEC 161, de autoria do Deputado Celso Maldaner (PMDB-SC), que
busca que o reconhecimento dos direitos territoriais dos índios e quilombolas sejam realizados somente por meio
de lei específica.[...] No que concerne ao judiciário, está em curso a Ação Direta de Inconstitucionalidade n°
3.239-9600-DF, de 25 de junho de 2004, impetrada pelo então Partido da Frente Liberal, hoje denominado
Democratas. A ação tem como foco a aprovação da inconstitucionalidade do Decreto 4887/2003. Além da ação
existente no Supremo Tribunal Federal, há diversas outras ações judiciais em curso que buscam embargar
processos de regularização fundiária de diversas comunidades quilombolas no País. Até dezembro de 2007,
havia 24 ações de caráter possessório em curso, 17 ações civis públicas, 10 mandatos de segurança, 7 processos
de desapropriação, 2 de nulidade de Ato Administrativo do INCRA, dentre outras”. (SOUZA, 2008, p. 71).
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comunidades quilombolas do Brasil. A Constituição de 1988 foi bastante importante para essa
questão no país. A partir da mobilização ocorrida por conta da Constituinte e do Centenário
da Abolição da Escravatura empreendida pelo movimento negro, aprovou-se o Artigo 68 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) na nova Constituição Federal, em
que estabeleceu-se o reconhecimento das áreas remanescentes de quilombo. Este artigo
regulamentou a questão ao determinar que: “Aos remanescentes das comunidades dos
quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo
o Estado emitir-lhes os títulos respectivos”
Porém a antropóloga Ilka Boaventura Leite argumenta que tal artigo só foi aprovado
porque alguns setores da política nacional “acreditavam tratar-se de alguns pequenos casos
isolados, bons para produzir a visibilidade aos atos de governo e para colocar uma pedra
definitiva em cima do assunto” (LEITE, 1999, p. 134-135). Essa compreensão equivocada
lhes deu segurança para permitir que o Artigo 68 fosse aprovado. No entanto, a articulação
quilombola hoje engloba não somente um número muito grande de agentes, como evidencia
também uma forte organização social. Ou seja, não é apenas a “quantidade” de comunidades
remanescentes de quilombo que tem assustado e surpreendido os setores mais conservadores
da sociedade, mas a “qualidade” com que esta luta está se dando também é evidente.
Exemplo disso é que na Bahia, dados do Projeto GeografAR (A Geografia dos
Assentamentos na Área Rural) apontam para a existência de 629 Comunidades Negras rurais
Quilombolas, sendo que 258 (41% do total) são certificadas junto à FCP e reconhecidas como
Comunidades Negras Rurais e Quilombolas, podendo reivindicar a regularização fundiária
dos seus territórios junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).
Além disso, Germani e Oliveira analisam que a existência dessa quantidade de comunidades
resulta das estratégias de resistência adotadas, pois “se num primeiro momento a estratégia
era a de serem ‘invisíveis’, hoje é a de terem visibilidade e assumirem-se como quilombolas”.
(GERMANI; OLIVEIRA, 2006, p. 88)
A implementação do Artigo 68 não significou, no entanto, encerramento das pressões
do movimento quilombola uma vez que, inicialmente, coube ao Estado através da FCP a
identificação e reconhecimento de quais comunidades seriam quilombolas ou não. A situação
mudou a partir do Decreto 4.887/2003, que trata do auto-reconhecimento.
O auto-reconhecimento, tido pela organização quilombola como um avanço para a
questão no Brasil, foi implementado a partir do Decreto Nº. 4.887, de 20 de novembro de
2003, assinado pelo Presidente Luis Inácio Lula da Silva. Em seu Artigo 2º, o Decreto
assinala que:
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Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para os fins deste
Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-atribuição, com trajetória
histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de
ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida.

Assim a questão do auto-reconhecimento, encaminhada pela Fundação Cultural
Palmares (FCP), tem adquirido no âmbito do Estado da Bahia, uma grande dimensão. Dentre
as 629 comunidades quilombolas identificadas no Estado da Bahia, 258 delas são
reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares, de acordo com os levantamentos realizados
pelo Projeto GeografAR. Quando reconhecidas, essas comunidades recebem uma Certidão de
Auto-Reconhecimento da FCP, que lhes dá o direito de acessar algumas políticas
especialmente direcionadas às comunidades quilombolas.
Porém, como já foi visto anteriormente, alguns setores políticos, que muito
comumente se confundem setores agrários, agora lutam para rever esse direito adquirido pelos
quilombolas. Esse é um conflito geopolítico explícito que marca a luta na/pela terra no Brasil.
Atualmente, ao analisar as políticas públicas voltadas para as comunidades
quilombolas, nota-se que apesar dos avanços, estas demonstram o campo de forças que
envolve a questão, uma vez que as bases de melhoria foram criadas, mas ainda há muita
morosidade no processo de melhoria das condições de vida das comunidades.
Exemplo de ações no âmbito institucional foi a criação da Secretaria Especial de
Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) e do Conselho Nacional de Promoção
da Igualdade Racial (CNPIR), onde, apesar da significância da sua criação, ainda possui um
orçamento bastante reduzido. Da mesma forma, o otimismo suscitado pela regulamentação do
decreto 4887 é dia-a-dia apagado pela demora do Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (INCRA) em concluir as demarcações e titulações dos territórios
quilombolas.
Sobre a análise da conjuntura da questão quilombola, Souza descreve a seguinte
situação:
A grande demora e a pouca materialização na emissão dos títulos das terras das
comunidades é outro elemento que fomenta as tensões nos territórios e nos contextos
políticos mais amplos. Essa demora potencializa o conflito entre os vários sujeitos
envolvidos e oxigena os embates e a organização daqueles que se opõem à efetivação
dos direitos das comunidades. Como resultado disso, se estende a insegurança da
garantia do território e a exposição da comunidade aos conflitos. (SOUZA, 2008, p.
68).
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Isso quer dizer, em termos práticos, que o Estado brasileiro garante acesso dos
quilombolas a programas especiais nas áreas de saúde, educação, saneamento básico,
alimentação, entre outros, mas a morosidade do processo de demarcação dos territórios deixa
as comunidades desamparadas e a mercê das violências constantemente praticadas pelos
fazendeiros presentes nas áreas em disputa.
Em São Francisco do Paraguaçu, os moradores locais sempre tiveram uma relação de
exploração, porém, aparentemente pacífica com os fazendeiros. Depois da articulação
quilombola e da Certificação em 2005, os conflitos atingiram o seu ponto máximo. “O
conflito piorou depois da certidão de quilombola. Eu mesmo vim daqui pra rua, vim de lá do
Boqueirão, acabei de me criar na rua”, afirma Seu Altino da Cruz, uma das maiores lideranças
quilombolas do local. O forte relato de outra moradora local descreve as agressões sofridas
pela Comunidade, como a destruição de locais de plantio, as ameaças de morte e a
expropriação dos espaços de vida:
Quando a gente veio pra cá [refere-se à saída do Boqueirão para a Vila] melhorou um
pouco nesse ponto, mas depois as coisas foram mudando, porque os fazendeiros não
queria mais que ninguém plantasse [refere-se à depois da certificação]. Aí embaixo
onde a gente plantava, eu [estava] plantando a manaíba e o empregado do fazendeiro
atrás, tirando a manaíba e jogando pra trás. Eu plantando e ele tirando, eu plantava e
ele pegava a manaíba e jogava pra trás. Aí eu falei: eu não vou sair não. Eu vou
continuar plantar. Ai o pessoal dizia: de que ta adiantando, você ta plantando e ele ta
jogando pra trás, deixa esse diabo pra lá. Eu disse: eu não vou sair não, eu vou plantar.
Ele arranca e eu planto. E os meninos: Maria, pelo amor de Deus, Maria, sai daí, eu to
vendo a hora de acontecer alguma coisa com você. Eu disse: não tem nada não, se eles
me matar eles mata uma mulher honesta trabalhando, certo.(...) Eu não agüento mais
pegar a enxada, mas eu vou lutar pelo direito do nosso povo até o fim.
(Depoimento, D. Maria das Dores, quilombola, pesquisa de campo, outubro de 2008).

O depoimento desta mulher quilombola e marisqueira, que, assim como Seu Altino,
morreu sem ver o seu território demarcado, demonstra a violência do Estado contra as
comunidades quilombolas deste país, uma vez que as expõem, deixando-as à mercê de
práticas truculentas protagonizadas pelos proprietários fundiários. Ela ainda detalha mais
essas práticas:
E eu sei que depois que nós corremos atrás de nosso direito, tantas calamidades
tiveram por aqui, botar a polícia pra assustar o pessoal, desarrespeitando a família,
cortar as plantação que se plantou, derrubar o barraco que se fez pra fazer uma
entrevista, uma reunião, quando vem pessoas de fora e tal e tal, a gente já ter onde
fazer nossa reunião. Até isso incomodou eles, porque se levantou de novo aquele
barraco foi com a força e a coragem.
(Depoimento, D. Maria das Dores, quilombola, pesquisa de campo, outubro de 2008).
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Em São Francisco do Paraguaçu, a certidão quilombola foi emitida pela FCP em junho
2005. Esse foi o marco do conflito, ao qual se refere D. Maria das Dores. Em 2006, foi
emitida a primeira ação de reintegração de posse, em nome dos fazendeiros da área
pertencentes à família Santana. O cumprimento da ação foi feita em setembro deste mesmo
ano, por policiais militares que destruíram as roças e o salão construído pelos quilombolas
para a realização das reuniões.
A disputa pelo território se judicializou, chegando ao âmbito da Justiça Federal. Em
2007, uma liminar suspendeu o Relatório Antropológico realizado pelo INCRA e parou toda a
atuação do Instituto na Comunidade. Ainda em 2007, foi veiculada a reportagem mentirosa na
Rede Globo de televisão, o que acirrou ainda mais os ânimos da Comunidade, pondo em
questionamento a legalidade do processo. Em dezembro de 2008, sob mais uma ameaça de
perder a posse da terra, Seu Altino da Cruz e D. Maria das Dores, duas importantes
referências da luta quilombola, submetidos a grandes tensões, faleceram. No dia 18 de
dezembro, faleceu Seu Altino e no dia 29 de dezembro, faleceu D. Maria. Entretanto, no
início de 2009, uma vitória animou a continuação da luta pela demarcação do território
quilombola: a liminar que suspendia a ação do INCRA na Comunidade foi revogada. Com
isso, o processo de demarcação do território quilombola de São Francisco do Paraguaçú
continua em aberto, podendo prosseguir, exigindo dos moradores, consequentemente, um
engajamento constante no processo.
Assim, inúmeros outros elementos poderiam ser incorporados à análise da geopolítica
que significa a questão quilombola no Brasil. Porém, para fins deste estudo, torna-se
fundamental entender esta como uma questão territorial, onde o que de fato está em jogo é a
posse e o domínio de uma determinada porção de território. Território este sempre mantido e
preservado pela elite agrária e oligárquica deste país à custa de muita exploração,
expropriação e injustiça, regadas com generosas doses de crueldade.
Atualmente, as comunidades remanescentes de quilombo encontram na organização
social sua nova estratégia de sobrevivência. E assim como ocorreu no desenrolar da história
do Brasil, as elites não recuarão diante desse fato e caberá aos movimentos sociais (e à própria
história) reescrever, de forma firme, essa história de luta e resistência.
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5.3 O ACESSO À ÁGUA
Conforme a proposição norteadora desta pesquisa, o acesso a água está diretamente
ligado ao acesso à terra, onde este garante aquele. Neste sentido, a comunidade de São
Francisco do Paraguaçu localiza-se às margens da Reserva Extrativista Marinha Baía do
Iguape (Ver Figura 39: Mapa de localização da Resex Baía do Iguape). De acordo com o
levantamento da geohistória do território, em um dado momento histórico, o grupo social que
vivia no Boqueirão, territorializou-se na Vila em virtude da pressão dos proprietários
fundiários e, também, pela da presença da água. Nesse sentido é fundamental considerar a
importância do acesso a água para a formação e sobrevivência do grupo social.
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Figura 39: Mapa de localização da Resex Baía do Iguape.
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Pelo fato da Baía do Iguape ser uma Reserva Extrativista (Resex), o acesso á água
possui algumas especificidades. O Artigo 18 do Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza (SNUC) estabelece que Reserva Extrativista é uma Unidade de
Conservação de Uso Sustentável, ou seja, ela objetiva compatibilizar a preservação da
natureza e o uso dos recursos naturais por parte das comunidades que sobrevivem destes
recursos. O SNUC define Reserva Extrativista como:
A Reserva Extrativista é uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais,
cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de
subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e tem como objetivos básicos
proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, e assegurar o uso sustentável
dos recursos naturais da unidade. (SNUC, Artigo 18, 2000).

O Relatório da Pesca Artesanal ainda esclarece questões sobre as Reservas Extrativas
Marinhas. Segundo esse Relatório:
Reservas extrativistas marinhas são unidades de conservação de uso sustentável
destinadas à conservação dos recursos marinhos e à melhoria das condições de vida
das comunidades associadas à essa unidade. As RESEX’s são áreas de domínio
público, concedida à populações tradicionais, necessitando, portanto, de
desapropriação de áreas particulares. São regidas por um Conselho Deliberativo que
tem a primeira função de aprovar o Plano de Manejo. (VASCONCELLOS,
DIEGUES, SALES, s.d, p. 46).

Conforme prevê o SNUC, no Artigo 18, parágrafo primeiro, as áreas privadas dentro
das Resex’s precisam ser desapropriadas, a fim de garantir o uso do espaço pelas
comunidades tradicionais que dele vivem. Assim, a Resex, enquanto unidade de planejamento
ambiental legalmente protegida, tem uma proposta inovadora, pois visa assegurar a defesa da
natureza e dos grupos sociais. Ela rompe com o que Diegues (2001) chamou de “O Mito
Moderno da Natureza Intocada”, onde a natureza teria somente um papel contemplativo,
partindo-se do pressuposto de que a sociedade não poderia conviver de forma sustentável com
a natureza. As Unidades de Conservação de Uso Sustentável, como as Reservas Extrativistas,
consideram a existência de grupos sociais que se reproduzem social, econômica e
culturalmente extraindo produtos da natureza e, ao mesmo tempo, preservando-a.
A Resex Marinha Baía do Iguape foi criada em 2000, tendo 8.117,53 ha de área total,
sendo que 2.831,24 ha são de manguezal e 5.286,29 há são de águas internas brasileiras.
Conforme pode-se observar na Figura 39 (Mapa de Localização da Resex Baía do Iguape), a
Resex engloba toda a área da Baía do Iguape, e tem mais um área de margem que é
considerada zona de amortecimento, sendo esta fixada pelo plano de manejo da Resex. A
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zona de amortecimento está sujeita a normas e restrições específicas com o propósito de
minimizar os impactos negativos sobre a Resex.
A Resex, conforme previsto no SNUC, deve ser gerida pelos próprios usuários da área,
baseado no plano de manejo. No caso da Reserva Extrativista Baía do Iguape, ainda não
existe plano de manejo adequado ao que está disposto no Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza. Este é um dos desafios que precisam ser enfrentados pelos
extrativistas, com vistas à garantia de um uso adequado dos elementos naturais presentes na
área. Já há um Conselho da Resex, formado por entidades governamentais, nãogovernamentais e pelos extrativistas. São Francisco do Paraguaçu possui dois moradores que
integram o Conselho. Esses moradores representam a comunidade e informam aos demais as
deliberações encaminhadas nas reuniões. A freqüência dessas reuniões é trimestral ou quando
extraordinariamente há alguma necessidade.
É importante destacar que o acesso à água ainda é livre por causa da implantação da
Resex. Como o acesso à água está legalmente reconhecido e o acesso à terra está sob litígio,
este torna-se mais conflituoso do que aquele. Isso leva à reflexão, mais uma vez, da questão
da identidade política. No momento, para os moradores de São Francisco do Paraguaçu, é
mais estratégico posicionar-se enquanto quilombola e reivindicar tal identidade, já que as
condições que permitem a possibilidade de identificar-se como pescador artesanal estão, de
certa forma, asseguradas.
Entretanto, mesmo a demarcação de uma reserva marinha legalmente protegida não
exclui a existência de conflitos relacionados ao uso da água. Nesse sentido, os usuários da
Resex, que inclui os moradores de São Francisco do Paraguaçu, apontam a existência da
Usina Hidrelétrica de Pedra do Cavalo como um limitador no uso pleno e sustentável da Baía
do Iguape. A UH de Pedra do Cavalo é operado pela Empresa Votorantim e localiza-se à
montante do lagamar do Iguape, conforme pode ser verificado na Figura 39 (Mapa de
localização da Baía do Iguape).
A Barragem de Pedra do Cavalo foi construída a partir do represamento do Rio
Paraguaçu já no seu baixo curso. Esse projeto inseriu-se na política desenvolvimentista
adotada pelo Estado Brasileiro na década de 1970. O objetivo inicial de Pedra do Cavalo
consistia no fornecimento de água para os municípios da Região Metropolitana de Salvador e
do Recôncavo baiano e na regulagem da vazão do Rio Paraguaçu, que em épocas de cheia
alagava os municípios de Cachoeira e São Félix. As comportas dessa Barragem foram
fechadas no ano de 1985 e somente em 2005 iniciou-se o seu processo de geração de energia,
empreendimento movido pela Empresa Votorantim. Os dados extraídos do sítio eletrônico da
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Votorantim marcam bem os principais objetivos da empresa no que toca à geração de energia
elétrica. Segundo ela:

O Grupo Votorantim consome cerca de 4% de toda a energia elétrica produzida no
país e gera 60% da energia utilizada em suas unidades industriais. A geração de
energia é um fator estratégico para o Grupo, que investe constantemente em melhorias
de desempenho e novos projetos. Um dos principais investidores em energia elétrica
no Brasil, a Votorantim Energia gerencia a otimização da produção em 35 usinas
hidrelétricas e cinco termelétricas, algumas em regime de gestão compartilhada e
outras pertencentes ao grupo Votorantim. Em 2009, entrarão em operação outras três
usinas, duas hidrelétricas e uma termelétrica. (VOTORANTIM, julho de 2009).

Nesse sentido, ficam expostos pela empresa os seus motivos e interesses na geração de
energia, com vistas à ampliação da atividade. Conforme bem relatou, a geração de energia
para a empresa é considerada como atividade de caráter estratégico. Nesse sentido, esforços
são empreendidos com o intuito de maximizar a extração de energia elétrica.
O represamento do Rio Paraguaçu trouxe consigo uma série de implicações de ordem
econômica e social16. Carmo assinala que:

Foram desalojadas inúmeras famílias de pequenos produtores rurais, atingindo,
diretamente, cerca de cinco mil pessoas que residiam e trabalhavam, originalmente,
em terras que foram inundadas com a formação do reservatório, pertencentes aos
municípios de Feira de Santana, Santo Estevão, Antonio Cardoso, São Gonçalo dos
Campos e Cabaceiras do Paraguaçu, este último então território do município de
Muritiba. (CARMO, 2007, p. 6).

Além disso, a construção da Barragem Pedra do Cavalo também provocou
transformações à jusante do empreendimento, especialmente no ambiente natural da Baía do
Iguape. Consequentemente, implicou na organização do território (E-P-C-N) dos moradores
locais. Com o fechamento das comportas e o represamento do fluxo do Rio Paraguaçu, na
década de 80, a água salgada da Baía de Todos os Santos avançou à montante do lagamar do
Iguape, aumentando a salinidade da área. As implicações desse fenômeno são descritas por
Prost:

A construção da barragem provocou fortes alterações, diminuindo consideravelmente
espécies outrora abundantes ou até causando desaparecimento de espécies tais como a
pititinga, a tainha ou o cabeçudo entre outras. (PROST, 2007, p. 12).

16

A respeito do processo de implantação da barragem de Pedra do Cavalo, ver Palma (2007) e Germani (1993).
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As alterações causadas na década de 80 foram motivadoras de mudanças na
organização social dos pescadores, implicando em incorporação de outras espécies de
pescador na rotina da captura. Entretanto, com o passar dos anos, esse ambiente conseguiu se
restabelecer, incorporando as transformações naturais à sua dinâmica e organização.
Conforme afirma Prost, sobre as áreas de manguezal (PROST, 2007, p. 5):

Os manguezais são sensíveis a qualquer transformação, mas possuem um caráter
resiliente, ou seja, de rápida regeneração. De fato, na baía do Iguape eles se adaptaram
à elevação de salinidade introduzida pela construção da barragem Pedra do Cavalo em
1985. (PROST, 2007, p. 5)

Essa situação voltou a ser alterada com a implantação das turbinas para a geração de
energia elétrica pela Votorantim em abril de 2005. Nessa ocasião, a transformação causada no
Iguape deu-se no sentido contrário ao ocorrido em 1985, ou seja, “a salinidade está caindo por
causa das descargas diárias de água doce durante três horas desde que foram iniciados os
testes nas duas turbinas, em janeiro do ano passado” (BELÉM, 2006, p. 11). Assim como as
espécies de água doce não sobrevivem ao aumento da água salgada, as espécies de água
salgada estão correndo o risco de desaparecer da Reserva Extrativista Marinha Baía do
Iguape.
Esse conflito envolvendo a Votorantim e os usuários da Resex se amplia em função de
não haver, por parte do Estado, fiscalização e punição quando das descargas ilegais de água
doce da Votorantim na Baía do Iguape. Nesse conflito do uso da água, os extrativistas
argumentam que nem ao menos são informados sobre quando acontecerão tais descargas.
Outra questão preocupante é que na época da construção do lago, ainda não estava instituído o
SNUC, o que desobriga a empresa de algumas ações de cunho ambiental que atualmente são
previstas por lei.
Em relação aos pescadores artesanais de São Francisco do Paraguaçu, os depoimentos
deles apontam o que ocorre em relação à presença da UH de Pedra do Cavalo:

Mas naquele tempo tinha muito marisco. Mas depois da Pedra do Cavalo, que a
Votorantim, que domina isso aí. Quando tem as chuvaradas e eles abrem as comportas
da barragem, fica arrastando toda desovazinha de camarão, de peixe,de siri, tudo e vai
arrasando tudo por aí abaixo.
(Entrevista, D. Maria das Dores, marisqueira, pesquisa de campo, outubro de 2008).
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Quando solta a água, a água vem coada, não vem mais aquela água barrenta, cheia de
vida.
(Entrevista, Raimundo Correia, pescador, pesquisa de campo, outubro de 2008).

Outro depoimento foi selecionado pelos detalhes dados em relação à diminuição dos
estoques pesqueiros. Seu Tiago, mestre de rede, pescador respeitado na comunidade de São
Francisco do Paraguaçu aponta:

Hoje em dia é pior ainda, porque depois da Pedra do Cavalo a pesca aqui piorou e
depois da Pedra do Cavalo, que veio essa Votorantim, que fez por baixo da Pedra do
Cavalo, piorou mais. Hoje a gente sai pra pescar e tem vez que ainda arranja o que
comer, tem vez que vai e volta do mesmo jeito que foi. Coloca a rede lá, puxa a rede
com 10 homens e o que puxa não dá pra uma criança comer. Porque esse rio
Paraguaçu só é mais com água doce, que antes de ter a Pedra do Cavalo, sempre,
sempre vinha uma água doce de lá da Bananeira, então o marisco daqui dava muito.
(Entrevista, Seu Tiago, pescador, pesquisa de campo, outubro de 2008).

Quando questionado sobre como o Barramento interferiu nos estoques de peixes, Seu
Tiago explicou algo que já havia sido apontado pelo morador Raimundo Correia em outra
entrevista:
Não veio água. A Pedra do Cavalo diminuiu a água de vim e depois a Votorantim, que
ela fez pra energia piorou mais porque ela só vem a água limpa que sai por baixo por a
turbina, então essa água que vem de lá pra cá limpa, só faz prejudicar a pesca,
prejudicou toda a gente aqui.
(Entrevista, Seu Tiago, pescador, pesquisa de campo, outubro de 2008).

Os relatos dos moradores de São Francisco converge com a avaliação do fenômeno
pela ciência. Prost (2007) pesquisou junto às comunidades da borda da Baía do Iguape sobre o
assunto e foi buscar na literatura científica a explicação das implicações da Usina de Pedra do
Cavalo. As conclusões a que chegou, demonstram os efeitos negativos que advêm da entrada
de água doce nos estuários. Eles estão “relacionados ao transporte de materiais tóxicos,
poluentes e organismos patogênicos, trazidos de bacias hidrográficas adjacentes” (PROST, 2007,
p. 13). Isso reforça a necessidade dos diálogos com outras matrizes de racionalidade, pois os

caminhos para se chagar ao conhecimento são múltiplos e variados, não havendo verdade
única e absoluta.
Nesse sentido, o Ministério Público Federal (MPF) tem um inquérito aberto para
investigar as implicações da Usina Hidrelétrica de Pedra do Cavalo e realizou em dezembro
de 2008 uma Audiência Pública em Maragogipe para avaliar e discutir possíveis medidas a
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serem adotadas em relação à Usina, principalmente, a partir do entendimento das
comunidades locais. Espera-se maior eficiência do Estado, no sentido de investigar e punir
possíveis atentados aos territórios de pesca artesanal que são fonte se sobrevivência social,
econômica e cultural de mais de 20 comunidades que se situam na borda da Reserva
Extrativista Marinha da Baía do Iguape.

5.4 AS AMEAÇAS E OS DESAFIOS PRESENTES NOS TERRITÓRIOS ARTICULADOS
DOS PESCADORES ARTESANAIS.
São muitos os desafios e ameaças enfrentados pelas mulheres e homens que vivem da
extração artesanal de pescado no Brasil. Esses desafios vão desde o acesso à água até o acesso
a terra, este último marcado pela estrutura agrária concentrada herdada do período colonial
brasileiro. Os desafios e ameaças ainda perpassam as mais diversas escalas de análise, onde
essas se articulam e se complementam no entendimento da questão.
No que se refere à macro análise, as ameaças relacionadas ao acesso à água dizem
respeito, principalmente, à criação de espécies aquáticas em cativeiro, quando esta obedece a
uma lógica empresarial, que trás consigo a concentração e centralização de capital. Dentre as
atividades aquícolas, a mais danosa para a pesca artesanal é carcinicultura, ou seja, criação de
camarão. O Relatório Integrado da Pesca Artesanal esclarece as principais questões que
envolvem o cultivo de camarão:
Pela aqüicultura comercial, em especial a carcinicultura: atividade que cresceu de
forma desordenada, particularmente no Nordeste e Norte, com grandes impactos sobre
áreas de mangue, estuários, espécies de peixes, crustáceos e moluscos bem como
sobre o modo de vida dos pescadores artesanais. Pescadores têm sido expulsos de seus
locais de moradia pelas empresas de carcinicultura, as quais também vetam o acesso
dos produtores aos seus sítios tradicionais de pesca e de coleta de mariscos. Além
disso, o despejo de efluentes dos tanques de cultivo tem poluído rios, estuários, açudes
e poços artesianos. A carcinicultura apresentou em 1997, uma produção de 3.600
toneladas de camarão, usando 3.548 hectares. Já em 2.000, produção alcançou 25.000
toneladas realizadas em 6.250 ha, ou seja um aumento de quase 600 % na produção e
76% em área. A produtividade da carcinicultura era de 906/kg/ha/ano e em 2.000
atingiu 4.000 Kg/ ha/ano, sendo a grande parte da produção destinada à exportação.
(VASCONCELLOS, DIEGUES, SALES, s/d, p. 43).

O cultivo de camarão implica, necessariamente, em uma concorrência desleal com o
produto oriundo da pesca artesanal, como já acontece, localmente, em São Francisco do
Paraguaçu e foi observado no Capítulo 4. Do total produzido pela carcinicultura, segundo o
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MPA, 30% fica no mercado interno e 70% é exportado. Torna-se muito difícil para a pesca
artesanal concorrer com um produto que até então tem sido colocado no mercado por grandes
empresários. Da mesma forma, a carcinicultura restringe o acesso a manguezais e destrói esse
ecossistema com o uso de implementos químicos para provocar o crescimento do crustáceo.
O que leva à desconfiança dos benefícios dessa atividade para a pesca artesanal é a
lógica que tem regido a atividade aquícola e o amparo que esse segmento tem encontrado
dentro das Políticas Públicas gestadas pelo Estado brasileiro. Para a análise, é tomado como
exemplo o caso da política intitulada Cessão de Águas Públicas da União para fins de
Aquicultura.
A Cessão de Águas Públicas tem sido promovida no âmago do atual Ministério da
Pesca e Aquicultura (MPA), a partir do Decreto Nº 4. 895 de 26 de novembro de 2003. O
Decreto dispõe sobre a autorização de uso de espaços físicos de corpos d’água e pretende
destinar 1% das águas públicas brasileiras (continental e marinha) para a criação de espécies
aquáticas. Pela proposta, as áreas seriam parceladas e oferecidas via licitação pública. Durante
a pesquisa, uma fonte ligada ao MPA, informou que a empresa pernambucana de pescado
Netuno Alimentos S/A já havia “reservado” a maior parte da água disponível na Barragem de
Paulo Afonso. Essa empresa é a maior exportadora de pescado do Brasil (IBAMA, 2008). Ao
analisar as espécies cultivadas nos projetos que já estão em andamento no MPA, verifica-se
que a maioria deles prevê a criação da Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus), uma espécie
que não é nativa do território brasileiro.
A essa problemática soma-se o discurso do atual Governo na desconfiança dos
pescadores artesanais. No lançamento da transformação da Secretaria da Pesca em Ministério,
na Bahia, o presidente Luis Inácio Lula da Silva afirmou que “da mesma forma que a gente
faz a reforma agrária na terra, é fazer uma reforma aquária, na água” (TALENTO,
BOCHICCHIO, 2008, p. 9). A alusão do presidente causa certo receio, especialmente por
parte dos Movimentos Sociais, uma vez que é sabido o quanto a reforma agrária é conflituosa
e ineficiente para atender a demanda de terra existente hoje no Brasil. Consequentemente,
qualquer processo que seja comparado à reforma agrária soará como injusto do ponto de vista
dos pequenos produtores.
A política de Cessão de Águas Públicas vem romper com a lógica da pesca artesanal
na qual o mar é um espaço livre, onde o acesso é mediado pelo conhecimento adquirido ao
longo da vida, por uma tradição que passa de geração para geração. Conforme foi exposto no
segundo Capítulo, na lógica da pesca artesanal não podem haver cercas no mar que impeçam
o uso do espaço aquático, embora existam os territórios definidos pelos usos destes espaços.
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Assim, a lógica empresarial da aquicultura é um dos grandes desafios e ao mesmo tempo, das
grandes ameaças que precisam ser enfrentadas pelos pescadores artesanais do país, nas mais
diversas escalas.
Em se tratando da análise local, o Pólo Industrial Naval, que se planeja implantar na
foz do Rio Paraguaçu, constitui-se como um dos maiores desafios a ser enfrentados pelos
pescadores de São Francisco do Paraguaçu. O Pólo Naval foi apontado nas oficinas de
Geografia como um dos possíveis geradores de conflito entre os pescadores da Resex Marinha
Baía do Iguape. A Figura 40 (Mapa dos Conflitos da Baía do Iguape) reproduz o que foi
apontado durante as oficinas (Pesquisa de Campo, março de 2009, Oficina de Geografia –
Produção):
A Figura 40 menciona a instalação do Pólo Industrial Naval, que prevê a implantação
dos estaleiros nos locais que foram assinaladas pelos moradores de São Francisco do
Paraguaçu, ou seja, na área que compreende as comunidades de São Roque do Paraguaçu,
Buri e Enseada. O mapa que consta na Figura 41 mostra a localização do Pólo Naval:
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Figura 40: Mapeamento dos Conflitos em São Francisco do Paraguaçu
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Figura 41: Localização do Pólo Industrial Naval na Resex do Iguape
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Embora o Pólo não seja previsto para impactar diretamente sua comunidade, os
franciscanos têm clareza de que os efeitos indiretos da implantação do Pólo atingirão a todos.
Sobre o discurso de que o Pólo geraria empregos, os pescadores argumentaram o que segue:
Tem também o Pólo Naval. Eles querem empurrar de qualquer jeito que o pólo naval
vai empregar 15 mil trabalhadores. Mas eu não acredito mais nisso. Nós temos que
tentar impedir.
(Oficina de Geografia – Conflitos, pesquisa de campo, março de 2009).

É a primeira vez na história do Brasil que se especula implantar um empreendimento
industrial em uma área de Reserva Ambiental. Essa iniciativa agride uma das maiores
proteções que as comunidades da borda da Baía do Iguape conseguiram conquistar: a Reserva
Extrativista. O Parecer Técnico elaborado pelo Biólogo e professor da Universidade Federal
da Bahia (UFBA), Everaldo Queiróz, dá conta de pelo menos 23 razões para que o Pólo Naval
não se estabeleça no Iguape. Esse documento está sendo apresentado nos Seminários
promovidos pela Comissão Pró-Iguape (2009) e é um dos sustentáculos de uma Ação
impetrada junto ao Ministério Público Federal, com vistas a não implantação do referido
empreendimento.
Além desse desafio, questões pontuais também se apresentam, como é o caso da pesca
predatória na Resex do Iguape. Existem relatos de pescadores que denunciam o uso de
bombas na obtenção do pescado na Baía. Essa ação provoca uma pressão nos estoques
pesqueiros e é um fator limitador para a sobrevivência das comunidades que precisam desse
recurso. Nesse sentido, cabe aos órgãos de fiscalização uma atuação mais efetiva no sentido
de coibir essa prática ilegal.
A pesca artesanal constitui-se como uma importante atividade que garante o sustento
de milhares de brasileiros. Essa atividade garante ainda mais da metade do pescado produzido
pelo país. Ela assegura um modo de vida, uma cultura e um saber-fazer diferenciados. Como
mostrou Silva:
A geografia do pesca(dor) é construída pelos meios oceano e terra. Meios carregados
de simbolismo e representação diferentes, nos quais os pescadores se encontram e se
complementam, numa busca de sustentação e do aconchego social, de um lado; do
outro, estão o enfrentamento, a bravura e a sorte, que constituem seu mundo
imagético. (SILVA, 2009, p. 124)

Nesse sentido, há que se preservarem os pescadores e os territórios da pesca artesanal,
preservando, desse modo, todos os grupos sociais que dão vida e sustentam esses territórios.
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Historicamente negligenciada pelo Estado, a pesca artesanal não pode ser tratada apenas com
políticas compensatórias e assistencialistas. Da mesma forma, deve-se reverter a visão
equivocada do Estado brasileiro, na qual as políticas para a aquicultura são tidas como política
para a pesca artesanal. Esta atividade demanda ações específicas no sentido de reconhecer e
proteger os territórios de pesca (terra e água), recuperar os habitats nas áreas ambientalmente
degradadas, programar políticas de crédito específicas e condizentes com a realidade da pesca
artesanal, e, por fim, assegurar à pesca artesanal um papel central na definição dos rumos da
produção de pescado no Brasil.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS: OS TERRITÓRIOS ARTICULADOS DE SÃO
FRANCISCO DO PARAGUAÇU
Debruçar-se sobre o significado da pesca artesanal e refletir sobre as suas principais
problemáticas, objetivo deste trabalho dissertativo, pressupõe o entendimento da pesca
artesanal como uma atividade que contempla terra e água. A pesca artesanal é uma das poucas
atividades que articula os territórios de terra e água, vez que o acesso a terra é mediador do
acesso à água. Os pescadores artesanais, embora pesquem no mar ou no rio, têm na terra um
significado cultural e social diferenciado. É o seu local de moradia, de articulação política,
econômica e social. É na terra que acontece a compra dos seus petrechos de pesca e a venda
do seu pescado, onde praticam a agricultura e/ou extrativismo vegetal, entre outras atividades.
Portanto, terra e água constituem-se como territórios indissociáveis na pesca artesanal.
A construção destes territórios articulados dos pescadores artesanais perpassa por uma
série de desafios, mas que têm como base comum a valorização capitalista do espaço
geográfico. A valorização dos espaços de terra e água, separada e, principalmente,
conjuntamente, constitui-se como a base estrutural dos conflitos que permeiam a pesca e
inserem os pescadores artesanais no processo de luta de construção dos seus territórios. Nesse
sentido, os processos relacionados à questão agrária brasileira, expressa nos altos índices de
concentração fundiária; o crescimento da atividade turística, em especial o turismo litorâneo,
e os grandes projetos de aquicultura, em especial a carcinicultura, são os grandes entraves que
perpassam a atividade pesqueira no Brasil.
A grande contradição que a análise geral da pesca artesanal revela é que esta atividade
apesar de possuir forte um significado econômico, cultural e ambiental, o seu
desenvolvimento é desacompanhado de políticas públicas proporcionais à esta importância. O
Estado brasileiro, historicamente, negligenciou a pesca artesanal, deixando-a desastidida nas
necessidades essenciais para seu fortalecimento e mesmo sobrevivência. Esta constatação
pode ser observada no Relatório Integrado da Pesca Artesanal:
Quase sempre no passado, e muitas vezes até hoje, os pescadores artesanais são
considerados ineficientes e improdutivos, e que, conseqüentemente deveriam ser
considerados como objeto de “programas de assistência social” ou mais diretamente,
uma questão social. As estatísticas de desembarque da pesca, no entanto, desmentem
esse enfoque. A conclusão desses dados preliminares é que a pesca artesanal constituise num setor produtivo tão ou mais importante, em termos de produção, que a pesca
industrial. Como muito freqüentemente as empresas de pesca compram a captura de
pescadores artesanais (é caso típico da lagosta) pode-se afirmar que a proporção da
pesca artesanal no total dos desembarques marítimos é ainda maior.
(VASCONCELOS, DIEGUES, SALES, s/d, p. 67)
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Os autores do citado Relatório ainda apontam para um estudo realizado pela a
Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO) na Conferência
Mundial sobre o Desenvolvimento Pesqueiro, que ocorreu em 1984. Esse estudo aponta a
viabilidade econômica, social e ambiental da pesca artesanal em relação a outras modalidades
de pesca:
Os últimos dados disponíveis de muitos países do Terceiro Mundo indicam que as
pescas artesanais são mais viáveis sob o ponto de vista econômico e as mais desejadas
sob o ponto de vista social, sobretudo quando se exploram ecossistemas costeiros.
Alguns fatores importantes como a natureza dos recursos naturais disponíveis nas
águas tropicais, a dispersão espacial das comunidades de pescadores, a ampla
utilização de materiais disponíveis localmente, o direcionamento do pescado aos
mercados locais e regionais, o uso reduzido de combustível fóssil justifica a prioridade
a ser dada a esse sistema de produção. (VASCONCELOS, DIEGUES, SALES, s/d, p.
68)

Assim, uma a conclusão a que se pode chegar é que a pesca artesanal necessita de
muito além do que políticas de assistência social. Precisa também ser reconhecida como uma
atividade econômica importante e como tal ter políticas específicas para seu desenvolvimento,
tal qual ocorre com outros setores econômicos. Interessa aqui, sobretudo, uma comparação
com a forma como a pesca industrial e aquicultura foram/são tratadas. O pescador e a pesca
artesanal não podem ser tratados apenas com políticas assistencialistas. Em função de um
entendimento distorcido da realidade da pesca artesanal, o estado tem promovido uma enorme
confusão no mundo da pesca quando propõe que a aquicultura seja tida como política para a
pesca artesanal. Esta prescinde de direcionamentos específicos no âmbito econômico e
ambiental.
O embate atualmente posto no cenário produtivo no Brasil opõe a lógica da
aquicultura empresarial e a lógica da pesca artesanal. Essa oposição das lógicas subjacentes à
produção de pescado já ocorreu em outros momentos históricos, como o que evidenciou
contraposição entre pesca artesanal e industrial, nas décadas de 1970 e 1980. Neste período
específico, a pesca industrial mostrou-se menos viável do ponto de vista econômico, social e
ambiental, deixando um enorme passivo no que refere à redução de muitos estoques
pesqueiros.
Todo esse processo revela que a pesca e os pescadores artesanais mesmo
negligenciados pelo Estado e acusados de utilizar tecnologias ultrapassadas, conseguem se
manter como maiores produtores de pescado no Brasil. Historicamente, a atividade da pesca
artesanal se consolida e construindo sociedades (DIEGUES, 2004), moldando diferenciados
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modos de vida e, no âmbito geográfico, conformando formas de produção do espaço
específicas.
Deste modo, admitindo-se a complexidade da territorialidade na pesca artesanal e a
construção dos territórios articulados, que envolvem uma maior gama de conflitos e
contradições, pode-se afirmar que a organização deste grupo social figura como uma
estratégia de territorialização. A organização institucional dos pescadores artesanais,
historicamente, esteve tutelada pelo Estado brasileiro, na instituição da Confederação
Nacional dos Pescadores, nas Federações Estaduais e nas Colônias de Pescadores. Esse
sistema organizativo, por questões estruturais, em muitos casos, não responde aos anseios dos
pescadores artesanais.
Diante dessa situação, tem emergido no cenário nacional, nos Estados e na escala local
outra forma de organização e articulação dos pescadores, evidenciada pela contradição que
sempre perpassou a pesca artesanal. Esta outra forma de organização tem forjado e dado
corpo ao movimento social dos pescadores artesanais. A partir de 1985, com o apoio do
Conselho Pastoral dos Pescadores, houve a emergência do Movimento Nacional dos
Pescadores (MONAPE). Esse Movimento se constituiu para responder aos anseios dos
pescadores artesanais e vem atuando no sentido de pressionar as esferas de decisão para o
atendimento das demandas do setor pesqueiro artesanal. Na Bahia, surgiu o Movimento dos
Pescadores da Bahia, e na escala local, tendo como exemplo diversas localidades do país, tem
havido dois movimentos: o primeiro de “retomada” das Colônias de pescadores e o segundo
de formação de associações de pesca. Esses movimentos estão desenhando um formato
diferente para a atuação dos pescadores artesanais e evidenciam outro momento político do
grupo social.
O processo de organização dos pescadores artesanais emerge junto com o
fortalecimento da atividade da aquicultura no Brasil e, mais recentemente, com a criação da
Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP), em 2003, e sua posterior transformação
em Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), em 2009. O MPA tem encaminhado políticas
no sentido de fortalecer a aquicultura no Brasil
Mais uma vez, recuperando algumas análises históricas, torna-se importante discutir
aquilo que foi constatado por Diegues. Este autor, ao analisar a questão do desenvolvimento
da pesca industrial no Brasil, descreveu os processos que marcavam a expansão da atividade
no país:
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Confirmam-se, na pesca, as características da trajetória da expansão da produção
capitalista em outros setores da produção social: ela se desenvolve esgotando as duas
fontes de onde jorra a riqueza: o mar e os trabalhadores (DIEGUES, 1983, p. 297).

Nesse sentido, cabe à organização dos pescadores a transformação desse processo de
esgotamento do pescado, da pesca e dos pescadores artesanais. Para isso é necessário
reescrever a correlação de forças em que a atividade se insere, vez que, ao contrário dos
discursos hegemônicos atualmente difundidos, ficou demonstrado nesta pesquisa que a pesca
artesanal apresenta grande viabilidade econômica, social e ambiental.
À análise geral da pesca e dos pescadores artesanais, soma-se a análise dos pescadores
artesanais de São Francisco do Paraguaçú, espaço tomado para o desenvolvimento da
pesquisa empírica desta dissertação. Esta comunidade constitui-se como uma totalidade no
que se refere à importância, aos desafios e aos problemas enfrentados pela pesca artesanal no
Brasil.
A partir da metodologia escolhida para os estudos teóricos e empíricos com os
pescadores artesanais de diversas partes da Bahia, mas especialmente de São Francisco do
Paraguaçu, foi possível construir o entendimento de que ser pescador artesanal é ser possuidor
de um arcabouço de conhecimento que é histórica e culturalmente construído, geralmente
transmitido de pai para filho, através dos tempos. Tais conhecimentos dizem respeito,
fundamentalmente, às técnicas de captura de pescado aplicadas em relação aos ritmos da
natureza, que são conhecidos pela observação através do tempo. Mas, mais que isso, ser
pescador artesanal pressupõe a construção de uma lógica diferenciada para se relacionar com
a natureza.
Os pescadores artesanais de São Francisco do Paraguaçu são caracterizados pela
prática de várias atividades ligadas à sua sobrevivência econômica e cultural. Praticam, além
da pesca, a mariscagem, a agricultura (na qual se insere também a criação de animais como
bois, vacas, galinhas e porcos) e o extrativismo, especialmente da piaçava e do dendê. Assim,
a discussão sobre o que significa ser pescador artesanal em São Francisco do Paraguaçu não
se limita à exclusividade na atividade pesqueira. Ela adquire outras dimensões, como a
pluriatividade e as múltiplas identidades que são necessárias para o sustento do grupo e a
manutenção do território.
Em relação às múltiplas identidades, cabe destacar que os pescadores artesanais de São
Francisco do Paraguaçu também se identificam como quilombolas. A adoção desta identidade
provoca fragmentações neste grupo social, já que a identidade quilombola foi, por muito
tempo, invisibilizada e ainda hoje é combatida ideologicamente e pela força, levando a uma
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rejeição por parte da comunidade. O embate sobre ser ou não ser quilombola tem papel
central na Comunidade e dialoga com as questões de acesso a terra e a água.
Esse embate encontra suas origens no histórico de ocupação da área em que se situa
São Francisco do Paraguaçu. A história da Comunidade vem ao encontro do processo
histórico caracterizado pela exploração colonial dos séculos XVI e XVII cuja base econômica
era a utilização de mão-de-obra escrava, comprada na África e trazida brutalmente para o
Brasil como mercadorias. Esse processo foi intenso em Salvador e ocorreu em todo
Recôncavo da Bahia.
Tradicionalmente como produtor canavieiro e fumageiro, o Recôncavo foi palco da
instalação de grandes engenhos de cana-de-açúcar em suas fazendas, configurando-se com
uma dos maiores produtores mundiais de açúcar. Isso trouxe a região uma enorme quantidade
de negros escravizados, que com tempo construíram um grande processo de resistência à
escravidão, que teve como umas das principais estratégias a formação de quilombos. E no
bojo desse processo histórico, formou-se a comunidade de São Francisco do Paraguaçu.
A questão quilombola em São Francisco hoje encontra-se em sua fase judicial. O
processo de regularização fundiária do território quilombola encontra-se aberto junto ao
INCRA, mas esse processo vem se arrastando de forma muito morosa desde 2006.
Nesse sentido, a crítica imprescindível de ser feita é que o Estado brasileiro garante
acesso dos quilombolas a programas especiais nas áreas de saúde, educação, saneamento
básico, alimentação, entre outros, mas a morosidade do processo de demarcação dos
territórios deixa as comunidades desamparadas e a mercê das violências constantemente
praticadas pelos fazendeiros presentes nas áreas em disputa. A violência protagonizada pelos
proprietários fundiários e potencializada pela postura do Estado brasileiro sobre a questão
quilombola, leva ao questionamento sobre quantas “Marias” e quantos “Altinos” ainda
morrerão em virtude de conflitos, sem verem os seus territórios legalmente demarcados.
Nesse aspecto, instala-se a grande violência praticada contra as comunidades quilombolas no
Brasil e contra São Francisco do Paraguaçu.
Nessa relação identitária entre quilombolas e pescadores, a pesquisa revelou que a
partir do processo de produção do espaço, é possível refletir a construção dos territórios na
pesca artesanal. No caso de São Francisco do Paraguaçu, pode-se observar que esta
Comunidade apresenta uma característica particular à pesca artesanal, que nesta pesquisa foi
denominada de “territorialidade complexa”. Esse tipo de territorialidade deriva da construção
de um “território articulado”, ou seja, território que contém e articula ambientes de terra e
água. Por conta desse processo, a construção dos territórios dos pescadores artesanais é mais

163

conflituosa, pois envolve uma variedade de agentes e interesses. Pode-se afirmar também que
os territórios articulados também evidenciam a possibilidade de agregar mais que uma
identidade grupal, como é o caso de São Francisco.
Por conta do processo conflituoso que está na base da construção dos territórios
articulados, em São Francisco do Paraguaçu, muitos pescadores mais jovens estão perdendo a
articulação de terra e água, principalmente, em virtude dos conflitos fundiários existentes na
localidade. Com essa perda de articulação, perde-se uma condição econômica mais digna e
perdem-se saberes culturais historicamente construídos. Perdem-se saberes da terra.
Expropriam-se os pescadores de suas áreas expulsando-os para as cidades. Perdem-se os
saberes do mar. Configura-se, mais uma vez, a violência realizada com esse grupo social.
A comunidade pesqueira de São Francisco do Paraguaçu, também tem a organização
do setor como estratégia de territorialização. A Comunidade tanto contribui para a construção
do sistema organizativo institucional, quanto é diretamente influenciado por ele. A Colônia de
Pescadores de Cachoeira Z-52, que agrega os pescadores da Comunidade, tem uma postura
bastante questionada pelos pescadores que a acusam de ser subordina à Empresa Votorantim.
Esta Empresa, que opera na geração de energia elétrica na Barragem de Pedra do Cavalo,
constitui-se como uma das maiores ameaças à Baía do Iguape, que é uma Reserva Extrativista
Marinha. A atuação da Votorantim é duramente criticada pelos pescadores da Baía do Iguape,
que a acusam de liberar grandes quantidades de água doce na reserva, provocando enorme
desequilíbrio natural. No entanto, esta mesma Empresa financia a atuação da Colônia Z-52,
liberando carro, barco e computadores para a Colônia. Isto revela uma grande contradição da
entidade que deveria ser mais um agente a defender os pescadores e a pesca artesanal.
Como desafio ainda a ser enfrentado pela comunidade de São Francisco do Paraguaçu,
encontra-se a implantação do Pólo Industrial Naval na Resex do Iguape. A implantação desse
Pólo, conforme revelou a pesquisa, traria grandes prejuízos ao ambiente natural do Iguape.
Nesse sentido, a decisão econômica que norteia a implantação do Pólo não deve se sobrepor
ao grande número de pessoas que extraem sua sobrevivência da pesca e mariscagem
praticados na Resex.
Além dessa questão, constitui-se como desafiadora para as comunidades pesqueiras
como um todo e para São Francisco do Paraguaçu a organização da sua produção. Um dos
graves problemas da pesca artesanal é a rede de comercialização dos produtos, em geral,
realizada com a presença de intermediários que se apropriam da renda dos pescadores
artesanais. É preciso fazer com que a cadeia de produção se estruture sem a presença destes
intermediários. Para isso, o Estado precisa atuar no sentido de capacitar e fortalecer os

164

pescadores artesanais. Com mais autonomia no processo produtivo, os pescadores teriam
condições de vida mais dignas.
Por fim cabe destacar que esta pesquisa busca ressaltar a necessidade do diálogo com
distintas matrizes de racionalidade, como sugeriu Gonçalves (2001), considerando que os
pescadores artesanais possuem uma lógica mais próxima da sustentabilidade econômica,
social e ambiental. Como argumentou Santos (2008a), o espaço geográfico sempre será o
resultado da relação entre sociedade e natureza. Se a relação com a natureza é diferenciada,
também o espaço produzido pelos pescadores artesanais também será, um espaço
diferenciado. Neste caso, a emergência do movimento social dos pescadores, ou a insurreição
dos saberes dominados, e a construção deste grupo socialmente organizado precisa ser
potencializado e considerado nas instâncias de decisão referentes à pesca artesanal.
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Anexo 1:
DECRETO-LEI 221 DE 28/02/1967 - Código de Pesca
(DOU 28/02/1967 - Regulamentação do Capítulo VIII (Títulos I e II) pelo Decreto
número 62.458, de 25/03/1968.) Dispõe sobre a Proteção e Estímulos à Pesca e dá
outras Providências.
CAPÍTULO I - Da Pesca
ART. 1º - Para os efeitos deste Decreto-Lei define-se por pesca todo ato tendente a capturar ou extrair elementos animais ou
vegetais que tenham na água seu normal ou mais freqüente meio de vida.
ART. 2º - A pesca pode efetuar-se com fins comerciais, desportivos ou científicos.
§ 1º - Pesca comercial é a que tem por finalidade realizar atos de comércio na forma da legislação em vigor.
§ 2º - Pesca desportiva é a que se pratica com linha de mão, por meio de aparelhos de mergulho ou quaisquer outros
permitidos pela autoridade competente, e que em nenhuma hipótese venha a importar em atividade comercial.
§ 3º - Pesca científica é a exercida unicamente com fins de pesquisas por instituições ou pessoas devidamente habilitadas para
esse fim.
ART. 3º - São de domínio público todos os animais e vegetais que se encontrem nas águas dominiais.
ART. 4º - Os efeitos deste Decreto-Lei, de seus regulamentos, decretos e portarias dele decorrentes, se estendem
especialmente:
a)às águas interiores do Brasil;
b)ao mar territorial brasileiro;
c) às zonas de alto mar, em conformidade com as disposições dos tratados e convenções internacionais ratificados pelo
Brasil;
d) à zona contígua, conforme o estabelecido no Decreto-Lei número 44, de 18 de novembro de 1966;
e) à plataforma submarina, conforme o estabelecido no Decreto número 28.840, de 8 de novembro de 1950, e até a
profundidade que esteja de acordo com os tratados e convenções internacionais ratificados pelo Brasil (Artigo com redação
dada pela Lei número 5.438, de 20/5/1968.)
CAPÍTULO II - Da Pesca Comercial
TÍTULO I - Das Embarcações Pesqueiras
ART. 5º - Consideram-se embarcações de pesca as que, devidamente autorizadas, se dediquem exclusiva e permanentemente
à captura, transformação ou pesquisa dos seres animais e vegetais que tenham nas águas seu meio natural ou mais freqüente
de vida.
Parágrafo único. As embarcações de pesca, assim como as redes para pesca comercial ou científica, são consideradas bens de
produção.
ART. 6º - Toda embarcação nacional ou estrangeira que se dedique à pesca, além do cumprimento das exigências das
autoridades marítimas, deverá ser inscrita na Superintendência do Desenvolvimento da Pesca - SUDEPE, mediante
pagamento anual de taxa, variável conforme o comprimento total da embarcação, no valor correspondente a:
I - até 8 m: isento;
II - acima de 8 m até 12 m: 5 OTN;
III - acima de 12 m até 16 m: 25 OTN;
IV - acima de 16 m até 20 m: 50 OTN;
V - acima de 20 m até 24 m: 80 OTN;
VI - acima de 24 m até 28 m: 105 OTN;
VII - acima de 28 m até 32 m: 125 OTN;
VIII - acima de 32 m: 140 OTN (Artigo 6º, "caput", com redação dada pelo Decreto-Lei número 2.467, de 01/9/1988.).
§ 1º - As taxas fixadas neste artigo serão acrescidas em 50% (cinqüenta por cento) quando se tratar de embarcação licenciada
para a pesca de crustáceos e em 20% (vinte por cento) quando se tratar de embarcação licenciada para a pesca de sardinha
(Sardinella brasiliensis), pargo (Lutjanus purpureus), piramutaba (Brachyplastystoma vaillantti) e de peixes demersais
capturados em pesca de arrasto na região sudeste-sul.
§ 2º - A inobservância deste artigo implicará na interdição do barco até a satisfação das exigências impostas pelas autoridades
competentes (§§ 1º e 2º com redação dada pelo Decreto-Lei número 2.467, de 01/9/1988.)
ART. 7º - As embarcações de pesca de qualquer natureza, seus tripulantes e proprietários, excetuada a competência do
Ministério da Marinha, no que se refere à Defesa Nacional e à segurança da navegação, e a do Ministério do Trabalho e
Previdência Social, no que se refere à Previdência Social, ficam sujeitos às disposições deste Decreto-Lei.
ART. 8º - O registro de propriedade de embarcações de pesca será deferido pelo Tribunal Marítimo exclusivamente a
brasileiros natos e naturalizados ou a sociedades organizadas no País.
ART. 9 º - As embarcações estrangeiras somente poderão realizar atividade de pesca no mar territorial do Brasil quando
devidamente autorizadas por ato do Ministro da Agricultura ou quando cobertas por acordos internacionais sobre pesca
firmados pelo Governo Brasileiro (Artigo 9º, "caput", com redação dada pela Lei número 6.276, de 01/12/1975.)
§ 1º - A infração ao disposto neste artigo, comprovada mediante inspeção realizada a bordo da embarcação pela autoridade
brasileira, definida em regulamento, determinará:
I - em caso de inobservância de acordo internacional:
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a) o apresamento da embarcação pela autoridade inspetora, mediante lavratura de termo de inspeção e apresamento, a qual
será entregue ao Comandante Naval da área onde se localizar o porto brasileiro para o qual for conduzida, sob escolta; b)
aplicação das penalidades previstas no acordo internacional.
II - nos demais casos:
a) o apresamento da embarcação, pela autoridade inspetora, mediante a lavratura do termo de inspeção e apresamento, a qual
será entregue à Capitania dos Portos que tiver jurisdição sobre o porto para o qual foi conduzida, sob escolta;
b) a aplicação das multas e a apreensão de equipamento, de que trata o § 1, do ART. 65, deste Decreto-Lei.
§ 2º - A embarcação apresada, na forma do item I do parágrafo anterior, somente será liberada uma vez satisfeitas às
exigências previstas no acordo.
§ 3º - Nas hipóteses do item II, do § 1 deste artigo, a liberação se fará depois de cumpridas as penalidades ali previstas e
mediante ressarcimento, à Capitania dos Portos, das despesas provocadas pela conservação e guarda da embarcação (§§ 1º a
3º com redação dada pela Lei número 6.276, de 01/12/1975.)
ART. 10 - As pequenas embarcações de pesca poderão transportar livremente as famílias dos pescadores, produto de pequena
lavoura ou indústria doméstica.
ART. 11 - Os comandantes das embarcações destinadas à pesca deverão preencher os mapas fornecidos pelo órgão
competente, entregando-os ao fim de cada viagem ou semanalmente.
ART. 12 - As embarcações de pesca desde que registradas e devidamente licenciadas, no curso normal das pescarias, terão
livre acesso a qualquer hora do dia ou da noite aos portos e terminais pesqueiros nacionais.
ART. 13 - O comando das embarcações de pesca costeira ou de alto mar, observadas as definições constantes no
Regulamento do Tráfego Marítimo, só será permitido a pescadores que possuam, pelo menos, carta de patrão de pesca,
conferida de acordo com os Regulamentos.
ART. 14 - Os regulamentos marítimos incluirão dispositivos especiais que favoreçam às embarcações pesqueiras no que se
refere à fixação da lotação mínima da guarnição, equipamentos de navegação e pesca, saídas, escalas e arribadas, e tudo que
possa facilitar uma operação mais expedida.
ART. 15 - As embarcações de pesca devidamente autorizadas ficam dispensadas de qualquer espécie de taxas portuárias,
salvo dos serviços de carga e descarga, quando, por solicitação do armador, forem realizadas pela respectiva Administração
do Porto.
ART. 16 - O Instituto de Resseguros do Brasil estabelecerá prêmios especiais para as embarcações pesqueiras legalmente
autorizadas.
ART. 17 - Não se aplicam às embarcações de pesca as normas reguladoras de tráfego de
cabotagem.
TÍTULO II - Das Empresas Pesqueiras
ART. 18 - Para os efeitos deste Decreto-Lei define-se como "indústria da pesca", sendo conseqüentemente declarada
"indústria de base", o exercício de atividades de captura, conservação, beneficiamento, transformação ou industrialização dos
seres animais ou vegetais que tenham na água seu meio natural ou mais freqüente de vida.
Parágrafo único. As operações de captura e transformação de pescado são consideradas atividades agropecuárias para efeito
dos dispositivos da Lei número 4.829, de 5 de novembro de 1965 que institucionalizou o crédito rural e do Decreto-Lei
número 167, de 14 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre títulos de crédito rural.
ART. 19 - Nenhuma indústria pesqueira poderá exercer suas atividades no Território Nacional, sem prévia inscrição no
Registro Geral da Pesca, sob a responsabilidade da Superintendência do Desenvolvimento da Pesca - SUDEPE, mediante
pagamento da taxa anual no valor correspondente a 50 (cinqüenta) OTN (Artigo 19, "caput", com redação dada pelo DecretoLei número 2.467, de 01/9/1988.)
Parágrafo único. Qualquer infração aos dispositivos deste artigo importará na interdição do funcionamento do
estabelecimento respectivo, sem prejuízo da multa que for aplicável.
ART. 20 - As indústrias pesqueiras que se encontrarem em atividade na data da vigência deste Decreto-Lei, deverão dentro
de 120 dias, solicitar sua inscrição, na forma do artigo anterior.
ART. 21 - As obras e instalações de novos portos pesqueiros bem como a reforma dos atuais, estão sujeitas à aprovação do
órgão público federal competente.
TÍTULO III - Da Organização do Trabalho a Bordo das Embarcações de Pesca
ART. 22 - O trabalho a bordo dos barcos pesqueiros é essencialmente descontínuo, tendo, porém, os tripulantes o direito a
um descanso diário ininterrupto, seja a bordo ou em terra, de pelo menos oito horas, a menos que se torne necessário
interrompê-lo para a efetivação de turnos extraordinários que terão duração máxima de duas horas.
ART. 23 - A guarnição das embarcações de pesca é de livre determinação de seu armador, respeitadas as normas mínimas
estabelecidas pelo órgão competente para a segurança da embarcação e de sua tripulação.
ART. 24 - Na composição da tripulação das embarcações de pesca será observada a proporcionalidade de estrangeiros
prevista na Consolidação das Leis do Trabalho.
ART. 25 - Os tripulantes das embarcações pesqueiras deverão, obrigatoriamente, estar segurados contra acidentes de
trabalho, bem como filiados a instituições de Previdência Social.
Parágrafo único. O armador que deixar de observar estas disposições será responsabilizado civil e criminalmente, além de
sofrer outras sanções de natureza administrativa que venham a ser aplicadas.
TÍTULO IV - Dos Pescadores Profissionais
ART. 26 - Pescador profissional é aquele que, matriculado na repartição competente segundo as leis e regulamentos em
vigor, faz da pesca sua profissão ou meio principal de vida.
Parágrafo único. A matrícula poderá ser cancelada quando comprovado que o pescador não faça da pesca sua profissão
habitual ou quando infringir as disposições deste Decreto-Lei e seus regulamentos, no exercício da pesca.
ART. 27 - A pesca profissional será exercida por brasileiros natos ou naturalizados e por estrangeiros, devidamente
autorizados pelo órgão competente.
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§ 1º - É permitido o exercício da pesca profissional aos maiores de dezoito anos.
§ 2º - É facultado o embarque de maiores de quatorze anos como aprendizes de pesca, desde que autorizados pelo Juiz
competente.
ART. 28 - Para a obtenção de matrícula de pescador profissional é preciso autorização prévia da Superintendência do
Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE), ou de órgão nos Estados com delegação de poderes para aplicação e fiscalização
deste Decreto-Lei.
§ 1º - A matrícula será emitida pela Capitania dos Portos do Ministério da Marinha, de acordo com as disposições legais
vigentes.
§ 2º - Aos aprendizes será expedida matrícula provisória.
CAPÍTULO III - Das Licenças para Amadores de Pesca e para Cientistas
ART. 29 - Será concedida autorização para o exercício da pesca a amadores, nacionais ou estrangeiros, mediante licença
anual.
§ 1º - A concessão da licença ao pescador amador ficará sujeita ao pagamento de uma taxa anual nos valores correspondentes
a:
a)10 OTN: para pescador embarcado;
b) 3 OTN: para pescador desembarcado (§ 1º com redação dada pelo Decreto-Lei número 2.467, de 01/9/1968.)
§ 2º - O amador de pesca só poderá utilizar embarcações arroladas na casse de recreio.
§ 3º - Ficam dispensados da licença de que trata este artigo os pescadores amadores que utilizem linha na mão e que não
sejam filiados aos clubes ou associações referidos no ART. 31, desde que, em nenhuma hipótese, venha a importar em
atividade comercial ( § 3º acrescentado pela Lei número 6.585, de 24/10/1978.)
§ 4º - Ficam dispensados do pagamento da taxa de que trata o § 1 deste artigo, os aposentados e os maiores de sessenta e
cinco anos, se do sexo masculino, e de sessenta anos, se do sexo feminino, que utilizem, para o exercício da pesca, linha de
mão, caniço simples, caniço com molinete, empregados com anzóis simples ou múltiplos, e que não sejam filiados aos clubes
ou associações referidos no ART. 31, e desde que o exercício da
pesca não importe em atividade comercial (§ 4º acrescido pela Lei número 9.059, de 13/06/1995 (DOU de 14/06/1995, em
vigor desde a publicação)
ART. 30 - A autorização, pelos órgãos competentes, de expedição científica, cujo programa se estenda à pesca, dependerá de
prévia audiência à SUDEPE.
ART. 31 - Será mantido um registro especial para clubes ou associações de amadores de pesca, que poderão ser organizados
distintamente ou em conjunto com os de caça.
Parágrafo único. Os clubes e associações referidos neste artigo pagarão anualmente taxas de registro no valor correspondente:
a) até 250 associados: 5 OTN;
b) de 251 até 500 associados: 10 OTN;
c) de 501 até 750 associados: 15 OTN;
d) mais de 750 associados: 20 OTN (Parágrafo com redação dada pelo Decreto-Lei número 2.467, de 01/9/1968.)
ART.32 - Aos cientistas das instituições nacionais que tenham por lei a atribuição de coletar material biológico para fins
científicos serão concedidas licenças permanentes especiais gratuitas.
CAPÍTULO IV - Das Permissões, Proibições e Concessões (artigos 33 a 52)
TÍTULO I - Das Normas Gerais (artigos 33 a 38)
ART.33 - Nos limites deste Decreto-Lei, a pesca pode ser exercida no território nacional e nas águas extra-territoriais,
obedecidos os atos emanados do órgão competente da administração pública federal e dos serviços dos Estados, em regime
de Acordo.
§ 1 - A relação das espécies, seus tamanhos mínimos e épocas de proteção, serão fixados pela SUDEPE.
§ 2 - A pesca pode ser transitória ou permanentemente proibida em águas de domínio público ou privado.
§ 3 - Nas águas de domínio privado, é necessário para pescar o consentimento expresso ou tácito dos proprietários,
observados os artigos 599, 600, 601 e 602, do Código Civil.
ART.34 - É proibida a importação ou a exportação de quaisquer espécies aquáticas, em qualquer estágio de evolução, bem
como a introdução de espécies nativas ou exóticas nas águas interiores, sem autorização da SUDEPE.
ART.35 - É proibido pescar:
a) nos lugares e épocas interditados pelo órgão competente;
b) em locais onde o exercício da pesca cause embaraço à navegação;
c) com dinamite e outros explosivos comuns ou com substâncias que, em contato
com a água, possam agir de forma explosiva;
d) com substâncias tóxicas;
e) a menos de 500 metros das saídas de esgotos.
§ 1º - As proibições das alíneas "c" e "d" deste artigo não se aplicam aos trabalhos executados pelo Poder Público, que se
destinem ao extermínio de espécies consideradas nocivas (Primitivo parágrafo único, passado a § 1º pela Lei número 6.631,
de 19/4/1979.)
§ 2º - Fica dispensado da proibição prevista na alínea "a" deste artigo o pescador artesanal que utiliza, para o exercício da
pesca, linha de mão ou vara, linha e anzol (§ 2º acrescentado pela Lei número 6.631, de 19/4/1979.)
ART. 36 - O proprietário ou concessionário de represas em cursos d'água, além de outras disposições legais, é obrigado a
tomar medidas de proteção à fauna.
Parágrafo único. Serão determinadas pelo órgão competente medidas de proteção à fauna em quaisquer obras que importem
na alteração do regime dos cursos d'água, mesmo quando ordenadas pelo Poder Público.
ART. 37 - Os efluentes das redes de esgotos e os resíduos líquidos ou sólidos das indústrias somente poderão ser lançados às
águas, quando não as tornarem poluídas. § 1º - Considera-se poluição qualquer alteração das propriedades físicas, químicas
ou biológicas das águas, que possa constituir prejuízo, direta ou indiretamente, à fauna e à flora aquática.
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§ 2º - Cabe aos governos estaduais a verificação da poluição e a tomada de providências para coibi-la.
§ 3º - O Governo Federal supervisionará o cumprimento do disposto no parágrafo anterior.
ART. 38 - É proibido o lançamento de óleos e produtos oleosos na águas determinadas pelo órgão competente, em
conformidade com as normas internacionais.
TÍTULO II - Dos Aparelhos de Pesca e sua Utilização
ART. 39 - À SUDEPE competirá a regulamentação e controle dos aparelhos e implementos de toda natureza suscetíveis de
serem empregados na pesca, podendo proibir ou interditar o uso de quaisquer desses petrechos.
TÍTULO III - Da Pesca Subaquática
ART. 40 - O exercício da pesca subaquática será restringido a membros de associações que se dediquem a esse esporte,
registrados na forma do presente Decreto-Lei.
Parágrafo único. Os pescadores profissionais, devidamente matriculados, poderão dedicar-se à extração comercial de espécies
aquáticas, tais como moluscos, crustáceos, peixes ou algas, por meio de aparelhos de mergulho de qualquer natureza.
TÍTULO IV - Da Pesca e Industrialização de Cetáceos
ART. 41 - Os estabelecimentos destinados ao aproveitamento de cetáceos em terra, denominar-se-ão Estações Terrestres de
Pesca da Baleia.
ART. 42 - A concessão para a construção dos estabelecimentos a que se refere o artigo anterior, será dada a pessoa jurídica
de comprovada idoneidade financeira, mediante apresentação de plano completo das instalações.
§ 1º - No caso deste artigo, o concessionário dentro de 2 (dois) anos, deverá concluir as instalações do equipamento
necessário ao funcionamento do estabelecimento.
§ 2º - Decorrido o prazo previsto no parágrafo anterior sem que o interessado tenha completado as instalações poderá ser
concedido novo prazo até o limite máximo de 1 (um) ano, de acordo com o resultado da inspeção que a SUDEPE realizar,
findo o qual caducará a concessão, caso as instalações não estejam completadas.
ART. 43 - A autorização para a pesca de cetáceos pelas Estações Terrestres previstas neste Decreto-Lei, somente serão
outorgadas se as instalações terrestres ou naviosusina desses estabelecimentos apresentarem condições técnicas para o
aproveitamento total dos seus produtos e subprodutos.
ART. 44 - A distância entre as Estações Terrestres deverá ser no mínimo de 250 milhas.
ART. 45 - Os períodos e as quantidades de pesca de cetáceos serão fixados pela SUDEPE.
TÍTULO V - Dos Invertebrados Aquáticos e Algas
ART. 46 - A exploração dos campos naturais de invertebrados aquáticos, bem como de algas, só poderá ser feita dentro de
condições que forem especificadas pela SUDEPE. ART. 47 - A descoberta do campo natural de invertebrados aquáticos ou
de algas deverá ser comunicada à SUDEPE no prazo de sessenta dias, discriminando-se sua situação e dimensão.
ART. 48 - À SUDEPE competirá também:
a) a fiscalização sanitária dos campos naturais e parques artificiais de moluscos; b) a suspensão de exploração em qualquer
parque ou banco, quando as condições o justificarem.
ART. 49 - É proibido fundear embarcações, ou lançar detritos de qualquer natureza, sobre os bancos de moluscos
devidamente demarcados.
TÍTULO VI - Da Aquicultura e seu Comércio
ART. 50 - O Poder Público incentivará a criação de Estações de Biologia e Aqüicultura federais, estaduais e municipais, e
dará assistência técnica às particulares.
ART. 51 - Será mantido o registro de aqüicultores amadores e profissionais.
Parágrafo único. Os aqüicultores pagarão uma taxa anual conforme a tabela anexa (Parágrafo com redação dada pelo
Decreto-Lei número 2.467, de 01/9/1968.)
ART.52 - As empresas que comerciarem com animais aquáticos ficam sujeitas ao pagamento de taxa anual no valor
equivalente a 10 (dez) OTN (Artigo com redação dada pelo Decreto-Lei número 2.467, de 01/9/1968.)
CAPÍTULO V - Da Fiscalização
ART. 53 - A fiscalização da pesca será exercida por funcionários, devidamente credenciados, os quais, no exercício dessa
função, são equiparados aos agentes de segurança pública.
Parágrafo único. A esses servidores é facilitado porte de armas de defesa, que lhe será fornecido pela Polícia mediante
solicitação da SUDEPE, ou órgãos com delegação de poderes, nos Estados.
ART. 54 - Aos servidores da fiscalização da pesca fica assegurado o direto de prender e autuar os infratores de qualquer
dispositivo deste Decreto-Lei.
§ 1º - A autorização supra é extensiva aos casos de desacato praticado contra estes mesmos servidores.
§ 2º - Sempre que no cumprimento deste Decreto-Lei houver prisão de contraventor, deve ser este recolhido à Delegacia
Policial mais próxima, para início da respectiva ação penal.
CAPÍTULO VI - Das Infrações e das Penas
ART. 55 - As infrações aos artigos 11, 13, 24, 33, § 3º, 35, alínea "e", 46, 47 e 49, serão punidas com a multa de um décimo
até a metade de um salário-mínimo mensal vigente na Capital da República, dobrando-se na reincidência.
ART. 56 - As infrações aos artigos 29, parágrafos 1º e 2º, 30, 33, parágrafos 1º e 2º, 34, 35, alíneas "a" e "b", 39 e 52, serão
punidas com a multa de um décimo até um salário mínimo vigente na Capital da República, independentemente da apreensão
dos petrechos e do produto da pescaria, dobrando-se a multa na reincidência.
ART. 57 - As infrações ao ART.35, alíneas "c" e "d" serão punidas com a multa de um a dois salários-mínimos mensais
vigentes na Capital da República.
ART. 58 - As infrações aos artigos 19, 36 e 37 serão punidas com a multa de um a dez salários-mínimos mensais vigentes na
Capital da República, dobrando-se na reincidência.
ART. 59 - A infração ao ART. 38 será punida com a multa de dois a dez salários-mínimos vigentes na Capital da República,
dobrando-se na reincidência.
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§ 1º - Se a infração for cometida por imprudência, negligência, ou imperícia, deverá a embarcação ficar retida no porto até
solução da pendência judicial ou administrativa.
§ 2º - A responsabilidade do lançamento de óleos e produtos oleosos será do comandante da embarcação.
ART. 60 - A infração ao ART. 45 será punida com a multa de dois a dez salários-mínimos mensais vigentes na Capital da
República, elevada ao dobro na reincidência.
ART. 62 - Os autores de infrações penais cometidas no exercício da pesca ou que com esta se relacionem serão processados e
julgados de acordo com os preceitos da legislação penal vigente.
ART. 63 - Os infratores presos em flagrante, que resistirem violentamente, serão punidos em conformidade com o ART. 329
do Código Penal.
ART. 64 - Os infratores das disposições deste Capítulo, quando cometerem nova reincidência, terão suas matrículas ou
licenças cassadas, mediante regular processo administrativo, facultada a defesa prevista nos artigos 68 e seguintes deste
Decreto-Lei.
Parágrafo único. Cassada a licença ou matrícula, nos termos deste artigo, a nova reincidência implicará a autuação e punição
do infrator de acordo com o ART. 9º e seu parágrafo da Lei das Contravenções Penais. Estas disposições aplicam-se
igualmente àqueles que não possuam licença ou matrícula.
CAPÍTULO VII - Das Multas
ART. 65 - As infrações previstas neste Decreto-Lei, sem prejuízo da ação penal correspondente, sujeitam os infratores ao
pagamento de multa na mesma base estabelecida no Capítulo anterior.
§ 1º - As sanções a que se refere o inciso II, letra "b" do § 1º do ART. 9º serão aplicadas pelo Comandante Naval da área
onde se localizar o porto para o qual foi conduzida a embarcação, na forma abaixo:
a) multa no valor de 5.000 ORTN (cinco mil Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional) para embarcações de até 300
(trezentas) toneladas de arqueação, acrescida de igual valor, para cada parcela de 100 (cem) toneladas de arqueação ou fração
excedentes, para embarcações de arqueação superior a 300 (trezentas) toneladas (Alínea "a" com redação dada pelo DecretoLei número 2.057, de 23/8/1983.)
b) apreensão dos equipamentos de pesca proibidos pela SUDEPE existentes a bordo, assim como dos produtos da pesca.
Estes equipamentos e produtos serão entregues, imediatamente, à SUDEPE (§ 1º acrescentado pela Lei número 6.276, de
01/12/1975.)
§ 2º - (Revogado pelo Decreto-Lei número 2.057, de 23/8/1983).
§ 3º - O armador e o proprietário da embarcação respondem solidariamente pelas multas estabelecidas no § 1º deste artigo (§
3º acrescentado pela Lei número 6.276, de 01/12/1975.)
ART. 66 - As multas de que cogita o artigo anterior serão impostas por despacho da autoridade competente em processo
administrativo.
ART. 67 - Verificada a infração, os funcionários responsáveis pela fiscalização lavrarão o respectivo auto, em duas vias, o
qual será assinado pelo autuante e, sempre que possível, por duas testemunhas.
ART. 68 - Aos infratores será concedido, para a defesa inicial, prazo de 10 dias, a contar da data de autuação, sob pena de
revelia, cabendo a autoridade julgadora prazo idêntico para decidir.
ART. 69 - Cada instância administrativa terá dez dias de prazo para julgamento dos recursos.
ART. 70 - Decorridos os prazos e não sendo paga a multa a dívida será inscrita e a certidão remetida ao juízo competente
para cobrança executiva.
Parágrafo único. 180 (cento e oitenta) dias após o apresamento da embarcação empregada na atividade ilegal da pesca,
conforme o estabelecido na letra "a" do item II, do § 1 do ART. 9, não sendo paga a multa prescrita na letra "a" do § 1º do
ART. 65, deste Decreto-Lei, reputar-se-á abandonada a embarcação e o Ministério da Marinha poderá efetuar-lhe a venda
pública, aplicando o apurado no pagamento da multa devida, despesas e encargos. O salto será recolhido ao Banco do Brasil
S/A., à ordem da autoridade administrativa, que o colocará à disposição do anterior proprietário (Parágrafo acrescentado pela
Lei número 6.276, de 01/12/1975.)
ART. 71 - A indenização do dano causado aos viveiros, açudes e fauna aquática de domínio público, avaliada no auto da
infração, será cobrada por via administrativa ou judicial, caso não seja ressarcida.
ART. 72 - As rendas das licenças, multas ou taxas referentes ao exercício da pesca, serão recolhidas ao Banco do Brasil S/A.
à ordem da SUDEPE, sob o título "Recursos da Pesca".
Parágrafo único. As multas previstas em acordos internacionais sobre a pesca e a de que trata a letra "a" do § 1º do ART. 65,
uma vez apreendida a embarcação por ação do serviço de Patrulha Costeira ou por unidos navais, deverão ser recolhidas ao
Banco do Brasil S/A., a crédito do Fundo Naval (Parágrafo acrescentado pela Lei número 6.276, de 01/12/1975.)
CAPÍTULO VIII - Disposições Transitórias e Estimulativas
TÍTULO I - Das Isenções em Geral (artigos 73 a 79)
ART. 73 - É concedida, até o exercício de 1982, isenção do imposto de importação, do imposto de produtos industrializados,
bem como de taxas aduaneiras e quaisquer outras federais para a importação de embarcações de pesca, equipamentos,
máquinas, aparelhos, instrumentos e respectivos sobressalentes, ferramentas, dispositivos e
petrechos para a pesca, quando importados por pessoas jurídicas de acordo com projetos que forem aprovados pela SUDEPE
na forma das disposições regulamentares (De acordo com o Decreto-Lei número 1.594, de 22/12/1977.)
ART.74 - As importações beneficiadas com isenção dos Impostos sobre Importação e sobre Produtos Industrializados, nos
termos do Decreto-Lei número 1.137, de 7 de dezembro de 1970, realizadas por pessoas jurídicas que fabriquem bens de
produção e petrechos de pesca destinados à captura, industrialização, transporte e comercialização do pescado, gozarão até o
exercício de 1977, inclusive, da isenção das taxas aduaneiras e quaisquer outras taxas federais (Artigo com redação dada pelo
Decreto-Lei número 1.217, de 09/5/1972.)
ART. 75 - As isenções de que tratam os artigos 73 e 74 não poderão beneficiar embarcações de pesca, máquinas,
equipamentos e outros produtos:
a) cujos similares produzidos no país e registrados com esse caráter, observem as seguintes normas básicas:
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I - preço não superior ao custo de importação em cruzeiros do similar estrangeiro, calculado com base no preço normal,
acrescido dos tributos que incidem sobre a importação, e de outros encargos de efeito equivalente;
II - prazo de entrega normal ou corrente para o mesmo tipo de mercadoria;
III - qualidade equivalente e especificações adequadas;
b) enquadrados em legislação específica;
c) considerados pela SUDEPE tecnicamente obsoletos para o fim a que se destinarem.
ART. 76 - As pessoas jurídicas beneficiadas não poderão, sem autorização da SUDEPE, alienar ou transpassar a propriedade,
uso e gozo dos bens e elementos que tiverem sido importados em conformidade ao ART. 73 do presente Decreto-Lei.
§ 1º - A SUDEPE concederá a referida autorização, de plano no caso de o novo titular ser também pessoa jurídica beneficiada
pelas isenções do presente Decreto-Lei ou ainda quando os bens respectivos tiverem sido adquiridos, pelo menos, com 3
(três) anos de antecedência à pretendida transferência.
§ 2º - Nos demais casos a SUDEPE só poderá autorizar a transferência uma vez comprovado o pagamento prévio de todos os
impostos ou ônus isentados na primeira aquisição e sempre que a transferência seja uma operação ocasional da empresa
interessada.
ART. 77 - Ficam isentas do Imposto sobre Produtos Industrializados, até o exercício de 1977, inclusive, as redes e partes de
redes destinadas exclusivamente à pesca comercial ou à científica (Artigo com redação dada pelo Decreto-Lei número 1.217,
de 09/5/1972.)
ART. 78 - Será isento de quaisquer impostos e taxas federais até o exercício de 1982, inclusive, o pescado industrializado ou
não no país e destinado ao consumo interno ou à exportação (De acordo com o Decreto-Lei número 1.594, de 22/12/1977.)
ART. 79 - A importação de bens doados à SUDEPE por entidades nacionais, estrangeiras ou internacionais, independerá de
quaisquer formalidades, inclusive licença de importação, certificado de cobertura cambial e fatura comercial.
TÍTULO II - Das Deduções Tributárias para Investimentos
ART. 80 - Na forma da legislação fiscal aplicável, as pessoas jurídicas que exerçam atividades pesqueiras, gozarão até o
exercício financeiro de 1989 de isenção do Imposto de Renda e quaisquer adicionais a que estiverem sujeitas, com relação
aos resultados financeiros obtidos de empreendimentos econômicos, cujos planos tenham sido aprovados pela SUDEPE (De
acordo com a Lei número 7.450, de 23/12/1989.)
§ 1º - O valor de qualquer das isenções amparadas por este artigo deverá ser incorporado ao capital da pessoa jurídica
beneficiada, até o fim do exercício financeiro seguinte àquele em que tiver sido gozado o incentivo fiscal, isento do
pagamento de quaisquer impostos ou taxas federais e mantida em conta denominada "Fundo para Aumento de Capital", a
fração do valor nominal das ações ou valor da isenção que não possa ser comodamente distribuída entre os acionistas.
§ 2º - A falta de integralização do capital da pessoa jurídica não impedirá a capitalização prevista no parágrafo anterior.
§ 3º - A isenção de que trata este artigo só será reconhecida pela autoridade fiscal competente à vista de declaração emitida
pela SUDEPE, de que o empreendimento satisfaz às condições exigidas pelo presente Decreto-Lei.
§ 4º - O recebimento de ações, quotas e quinhões de capital, em decorrência de capitalização prevista neste artigo não sofrerá
incidência do Imposto de Renda.
ART. 81 - Todas as pessoas jurídicas registradas no país, poderão deduzir no imposto de renda e seus adicionais, até o
exercício financeiro de 1986, o máximo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do imposto devido para inversão em
projetos de atividades pesqueiras que a SUDEPE declare, para fins expressos neste artigo, de interesse para o
desenvolvimento da pesca no país (De acordo com o Decreto-Lei número 2.134, de 26/6/1984.)
§ 1º - As atividades pesqueiras referidas no "caput" deste artigo incluem a captura, industrialização, transporte e
comercialização de pescado.
§ 2º - Os benefícios de que trata o "caput" deste artigo, somente serão concedidos se o contribuinte que os pretender ou a
empresa beneficiária da aplicação, satisfeitas as demais exigências deste Decreto-Lei, concorrerem efetivamente para o
financiamento das inversões totais do projeto com recursos próprios nunca inferior a 01/3 (um terço) do montante dos
recursos oriundos deste artigo, aplicados ou investidos no projeto, devendo a proporcionalidade de participação ser fixada
pelo Regulamento.
§ 3º - Para pleitear os benefícios de que trata o "caput" deste artigo, a pessoa jurídica deverá, preliminarmente, indicar, na sua
declaração de rendimentos, que pretende obter os favores do presente Decreto-Lei.
§ 4º - A pessoa jurídica deverá em seguida, depositar no Banco do Brasil S/A. as quantias que deduzir do seu imposto de
renda e adicionais, em conta bloqueada, sem juros, que somente poderá ser movimentada após a aprovação de projeto
específico na forma deste Decreto-Lei.
§ 5º - A análise dos projetos e programas que absorvam recursos dos incentivos fiscais previstos neste Decreto-Lei poderá ser
executada pela SUDEPE ou por entidades financeiras ou técnicas que tenham contrato ou delegação da SUDEPE para a
prestação deste serviço.
§ 6º - Os títulos de qualquer natureza, ações, quotas ou quinhões de capital, representativos dos investimentos decorrentes da
utilização do benefício fiscal de que trata este artigo, terão sempre a forma nominativa e não poderão ser transferidos durante
o prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data da subscrição.
§ 7º - Excepcionalmente, poderá a SUDEPE admitir que os depósitos a que se refere o "caput" deste artigo sejam aplicados
no projeto beneficiado, sob a forma de créditos em nome da pessoa jurídica depositante, registrados em conta especial, e
somente exigíveis em prestações anuais não inferiores a 20% cada uma, depois de expirado o prazo de 5 (cinco) anos previsto
no parágrafo anterior deste artigo.
§ 8º - O mesmo contribuinte poderá utilizar a dedução de que trata o "caput" deste artigo em mais um projeto, aprovado na
forma do presente Decreto-Lei, ou efetuar novos descontos em exercício financeiro subseqüente, para aplicação no mesmo
projeto.
§ 9º - Verificado que a pessoa jurídica não está aplicando, no projeto aprovado, os recursos liberados, ou que este está sendo
executado diferentemente das especificações com que foi aprovado, poderá a SUDEPE tornar sem efeito os atos que
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reconheceram o direito da empresa aos favores deste Decreto-Lei e tomar as providências para a recuperação dos valores
correspondentes aos benefícios já utilizados.
§ 10º - Conforme a gravidade da infração a que e refere o parágrafo anterior, caberão as seguintes penalidades, a critério da
SUDEPE:
a) multa de até 10% (dez por cento) sobre os recursos liberados e juros legais no caso de inobservância de especificações
técnicas;
b) multa mínima de 50% (cinqüenta por cento) e máxima de 100% (cem por cento) sobre os recursos liberados nos casos de
mudança integral na natureza do projeto ou do desvio dos recursos para aplicação em projeto ou atividades diversas da
aprovada.
§ 11º - No processo de subscrição do capital de empresas beneficiárias dos recursos financeiros de que trata o "caput" deste
artigo:
a) não prevalecerá para a pessoa jurídica depositante, a exigência de pagamento de 10% (dez por cento) do capital, ou seu
respectivo depósito prevista nos incisos 2 e 3 do ART. 38, do Decreto-Lei número 2.627, de 26 de setembro de 1940;
b) 50% (cinqüenta por cento) pelo menos, das ações representativas da referida subscrição serão preferenciais, sem direito a
voto, independentemente do limite estabelecido no parágrafo único do ART. 9 do Decreto número 2.627, de 26 de setembro
de 1940.
§ 12º - Os descontos previstos no "caput" deste artigo não poderão exceder isolada ou conjuntamente, em cada exercício
financeiro, de 50% (cinqüenta por cento) do valor total do imposto de renda e adicionais a que estiver sujeita a pessoa
jurídica interessada.
ART. 82 - A SUDEPE poderá firmar convênio com a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) e com
a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), objetivando simplificar a análise técnica e aprovação dos
projetos e programas relacionados com atividades pesqueiras nas áreas de ação destes organismos de desenvolvimento
regional, que utilizem recursos provenientes das deduções do Imposto de Renda.
ART. 83 - Para aplicar os recursos deduzidos na forma do ART. 81 deste Decreto-Lei, a pessoa jurídica depositante deverá
até 6 (seis) meses após a data do último recolhimento do imposto de renda a que estava obrigada:
a) apresentar de conformidade com o § 5 do ART. 81, dentro das normas estabelecidas pela SUDEPE, projeto próprio para
investir o imposto devido;
b) ou, indicar o projeto já aprovado na forma do presente Decreto-Lei, para investir esses recursos.
ART. 84 - Se até o dia 31 de dezembro do ano seguinte à data do último recolhimento a que estava obrigada a pessoa jurídica
não houver vinculado os recursos deduzidos na forma do ART. 81 deste Decreto-Lei, serão estes recolhidos ao Tesouro
Nacional por iniciativa da SUDEPE.
ART. 85 - As pessoas jurídicas poderão deduzir como operacionais as despesas que:
a) efetuarem direta ou indiretamente na pesquisa de recursos pesqueiros desde que realizadas de acordo com o projeto
aprovado pela SUDEPE;
b) fizerem, como doações a instituições especializadas, públicas ou privadas, sem fins lucrativos para a realização de
programas especiais de ensino tecnológico da pesca ou de pesquisas de recursos pesqueiros, aprovados pela SUDEPE.
ART. 86 - (Revogado pelo Decreto-Lei número 1.641, de 07/12/1978).
ART. 87 - Os titulares das Delegacias do Imposto de Renda, nas áreas de suas respectivas jurisdições, são também
competentes para reconhecer os benefícios fiscais respectivos de que trata o presente Decreto-Lei.
ART. 88 - Ressalvados os casos de pendência administrativa ou judicial deverão os contribuintes não ter débitos relativos a
imposto de renda e adicionais para poder gozar das isenções asseguradas pelo presente Decreto-Lei ou aplicar os recursos
financeiros deduzidos na forma do ART. 81.
ART. 89 - As deduções do Imposto de Renda previstas neste Decreto-Lei e na legislação dos incentivos fiscais da SUDENE
e da SUDAM poderão, no mesmo exercício, a critério do contribuinte, ser divididas desde que não ultrapassem, no total, os
seguintes limites:
a) 50% (cinqüenta por cento) do imposto devido, quando as deduções incluírem a aplicação mínima de 25% (vinte e cinco
por cento) nas áreas da SUDAM ou SUDENE, isolada ou conjuntamente;
b) 25% (vinte e cinco por cento) do imposto devido quando as deduções se destinarem, unicamente, à aplicação fora das
áreas da SUDAM e SUDENE.
ART. 90 - Ressalvadas as competências próprias de fiscalização dos tributos federais, a SUDENE controlará o fiel
cumprimento deste Decreto-Lei.
CAPÍTULO IX - Disposições Finais
ART. 91 - O Poder Público estimulará e providenciará:
a) a criação de cooperativas de pesca nos núcleos pesqueiros, ou junto às atuais Colônias de Pescadores;
b) a criação de postos e entrepostos de pesca nas principais cidades litorâneas ou ribeirinhas.
Parágrafo único. Os planos e os regulamentos dos Postos e Entrepostos de Pesca serão elaborados com a audiência da
SUDEPE.
ART. 92 - Quando o interesse público o exigir, será determinada a obrigatoriedade da comercialização do pescado através
dos postos e entrepostos de pesca.
ART. 93 - Fica instituído o Registro Geral da Pesca, sob a responsabilidade da SUDEPE. Parágrafo único. O registro dos
amadores de pesca será feito mediante o pagamento de uma taxa anual correspondente a 20 (vinte) OTN (Parágrafo com
redação dada pelo Decreto-Lei número 2.467, de 01/9/1968.)
ART. 94 - As Colônias de Pescadores, as Federações e a Confederação Nacional dos Pescadores, serão reorganizadas e suas
atividades regulamentadas por ato do Poder Executivo.
Parágrafo único. Até que seja definida a nova jurisdição e regulamentado o funcionamento das Colônias de Pescadores,
Federações e Confederação dos Pescadores, poderão ser destinadas, através da SUDEPE, verbas específicas no orçamento de
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União, para a manutenção e execução dos programas de assistência médica e educacional, propiciados por essas entidades,
aos pescadores profissionais e suas famílias.
ART. 95 - A SUDEPE poderá doar a órgãos federais, estaduais, municipais, paraestatais e associações profissionais de
pescadores, seus hospitais e materiais hospitalares ou, mediante convênios, acordos ou ajustes, outorgar a administração dos
mesmos a essas entidades.
ART. 96 - A SUDEPE poderá fazer a revenda de embarcações, motores e equipamentos destinados à pesca e conceder
empréstimo para a aquisição dos mesmos, aos pescadores individualmente, às Colônias e às Cooperativas de Pescadores.
ART. 97 - Fica extinta a taxa de 3% (três por cento) sobre o valor de venda do pescado nos Entrepostos e Postos de recepção,
criada pelo Decreto-Lei número 9.002, de 26 de fevereiro de 1946.
ART. 98 - O Poder Executivo regulamentará o presente Decreto-Lei, no que for julgado necessário à sua execução.
ART. 99 - Este Decreto-Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogados os Decretos-Leis número 794, de 19 de
outubro de 1938, número 1.631, de 27 de setembro de 1939 e demais disposições em contrário.
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Anexo 2:

Anexo 3:

Participação Relativa na Pesca Extrativa, Artesanal e Industrial, e Aqüicultura: Brasil, Nordeste e Bahia (2001-2006).
Brasil
Pesca Extrativa
Artesanal Industrial
Anos
(%)
(%)
Aqüicultura
Total*
2001
50,5
27,2
22,3
939756
2002
50,1
25
25
1006869
2003
47,4
24,5
28,1
990272
2004
49,7
23,7
26,5
1015914
2005
51,4
23
25,5
1009073
2006
48,3
25,8
25,9
1050808
Fonte: Estatística da Pesca (2001-2006) - Brasil IBAMA.
* Em toneladas de pescado.

Nordeste
Pesca Extrativa
Artesanal Industrial
(%)
(%)
Aqüicultura
71,9
7,7
20,4
65,8
4,7
29,3
59,4
3,1
37,5
63
3
34
67,1
3,6
29,3
66,2
2,8
30,9

Total*
244748
285125,5
315583,5
323269,5
321689
322470,5

Bahia
Pesca Extrativa
Artesanal Industrial
(%)
(%)
Aqüicultura
82,2
0,5
17,3
72,5
0
27,5
79,8
0
20,2
77,4
0
22,6
83,6
0
16,4
81,7
0
18,3

Total*
70366,5
86516,5
75424
80964,5
77,856,5
76,169

