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RESUMO 
 

A Reserva Extrativista – RESEX é uma das categorias de Unidades de Conservação 

que integra o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza no Brasil 

– SNUC, instituído pela Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000. As Reservas são áreas 

utilizadas por comunidades extrativistas tradicionais, que têm sua existência 

baseada no extrativismo e complementarmente na agricultura. O recorte espacial 

desse estudo de tese é a Reserva extrativista Acaú-Goiana localizada entre os 

estados Pernambuco e Paraíba, criada no ano de 2007 após nove anos de luta das 

comunidades pesqueiras da área. Durante a pesquisa, estudamos a referida RESEX 

como uma forma de gestão compartilhada da pesca, tendo como objetivo geral 

identificar as possibilidades, os limites, os conflitos e os desafios dessa gestão 

dentro de um arranjo institucional/estatal. Em suma, objetivamos compreender o que 

significa e representa concretamente a RESEX Acaú-Goiana para as comunidades 

pesqueiras beneficiárias da mesma. Acordos de pesca não formais já existiam antes 

da implementação da RESEX; e os acordos que as comunidades tentam delinear 

pós implementação, estão inevitavelmente ligados à legislação geral da UC e dos 

órgãos ambientais federais. De acordo com as realidades encontradas em campo, o 

que há de mais concreto como resultado da luta pela RESEX, é a garantia do 

território pesqueiro para a reprodução da pesca artesanal e da vida das 

comunidades da área. Dessa forma, inferimos que a RESEX se configura como um 

território pesqueiro de uso comum, que garante a permanência das comunidades e o 

uso compartilhado dos bens naturais. A forma de vida reproduzida pelas 

comunidades pesqueiras beneficiárias da RESEX Acaú-Goiana tem o uso 

compartilhado da natureza como principal elemento comunitário e como principal 

conflito com as formas de apropriação e uso da natureza pelo capital. Diante disso, 

um dos maiores desafios é a consolidação do respeito real aos limites legais da 

RESEX por parte das empresas do entorno da mesma e por parte do próprio Estado, 

o que garantirá a permanência da RESEX enquanto território pesqueiro de uso 

comum.  

 

Palavras-chave: Pesca artesanal. Uso comum. Reserva Extrativista. Território. 

Estado. Capital. 



  

 

 

 

RESUMEN 

 

La reserva Extrativista – RESEX es una de las categorías de Unidades de 

Conservación que integran el Sistema Nacional de Unidades de Conservación de la 

Naturaleza en Brasil – SNUC, instituido por la Ley nº 9.985 de 18 de julio del 2000. 

Las Reservas son áreas utilizadas por comunidades extractivistas tradicionales, que 

basan su existencia en el extractivismo y de forma complementaria en la agricultura. 

El recorte especial de este estudio de tesis es la Reserva extractivista Acaú-Goiana, 

localizada entre los estados de Pernambuco e Paraíba y criada en el año 2007, 

después de nueve años de lucha de las comunidades pesqueras de esa área. 

Durante la investigación, estudiamos la referida RESEX como una forma de gestión 

compartida de la pesca, teniendo como objetivo general la identificación de las 

posibilidades, los limites, los conflictos y los desafíos de esa gestión dentro de un 

arreglo institucional/estatal. En definitiva, objetivamos comprender lo que significa y 

representa concretamente la RESEX Acaú-Goiana para las comunidades pesqueras 

beneficiarias de la misma. Acuerdos de pesca no formales ya existían antes de la 

implementación de la RESEX; y los acuerdos que las comunidades intentan delinear 

pos implementación, están ligados con la legislación general de la UC y de los 

órganos ambientales federales. De acuerdo con las realidades encontradas en 

campo, lo que hay de mas concreto como resultado de la lucha por la RESEX, es la 

garantía del territorio pesquero para la reproducción de la pesca artesanal y de la 

vida de las comunidades de la área. De esa forma, inferimos que la RESEX se 

configura como un territorio pesquero de uso común, que garantiza la permanencia 

de las comunidades y el uso compartido de los bienes naturales. La forma de vida 

reproducida por las comunidades pesqueras beneficiarias de la RESEX Acaú-

Goiana tiene el uso compartido de la naturaleza como principal elemento 

comunitario y como principal conflicto con las formas de apropiación e uso de la 

naturaleza por el capital. Delante de eso, uno de los mayores desafios es la 

consolidación del respeto real de los limites legales de la RESEX por parte de las 

empresas del entorno de la misma y por parte del propio Estado, lo que garantizará 

la permanencia de la RESEX como territorio pesquero de uso común. 

 



  

 

 

 

Palabras-llave: Pesca artesanal. Uso común. Reserva Extractivista. Territorio. 

Estado.  Capital. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A luta de classes no Brasil se traduz em grande parte em conflitos territoriais 

que abrangem grupos diversos de trabalhadoras e trabalhadores da cidade e do 

campo, incluindo povos originários e comunidades tradicionais. A luta pela terra é 

uma das formas mais evidentes desse conflito de classes e uma forte expressão dos 

impactos negativos da dominação territorial do grande capital no país. A terra, é ao 

mesmo tempo o concreto e o simbólico na luta pela reprodução da vida. Quando 

falamos de terra, falamos de solo, de corpos e cursos de água, de vegetações e 

fauna; e falamos também dos elementos culturais que fazem parte da história e da 

reprodução da vida nessa terra por parte dos povos e comunidades que nela 

trabalham e vivem. Falar de terra é, portanto, falar também de território, sobretudo 

quando a luta envolve a reivindicação da terra enquanto dimensão não apenas 

concreta, mas também simbólica. 

 Denominados de “recursos naturais”, a terra e todos os elementos naturais 

que se somam a ela são alvos de políticas estatais tendenciosas que tentam 

aniquilar cada vez mais o caráter tradicional na relação de troca com a natureza – 

mantida pelas comunidades mencionadas acima. Este é um dos papéis do Estado 

capitalista, que tem como dever garantir a reprodução do capital e regular por meio 

de uma diversidade de políticas os processos dessa reprodução. Além de regular, 

também disciplinar, reprimir as trabalhadoras e os trabalhadores e garantir a 

circulação do capital nas relações internas e externas.  

Diante dessa realidade ressaltamos que além da dimensão simbólica/cultural, 

a luta pelos territórios é uma luta por terra e por água. A luta pela água é intrínseca à 

luta pela terra e vice-versa. Nesse contexto, as comunidades tradicionais de 

pescadoras e pescadores artesanais – sejam litorâneas ou interioranas – são 

protagonistas dessa luta, por estarem constantemente sob a mira da política 

desenvolvimentista brasileira. Ao longo da formação do Estado-nação até os dias 

atuais, essas comunidades recebem por meio de diversas políticas várias investidas 

sobre seus modos de vida e de produção. Tais investidas têm como finalidade real a 

implantação de um modelo industrial de pesca e aquicultura – com fins de 

exportação – sob o discurso de melhor aproveitar o “recurso aquícola” do país e 

“acabar com a pobreza dos pescadores”.  
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Dentre as consequências desse projeto político, estão a privatização das 

águas, a exploração exacerbada dos estoques pesqueiros e da natureza como um 

todo e, a sujeição das pescadoras e pescadores ao trabalho assalariado. Além disso, 

a ofensiva se27 traduz também nos empreendimentos estatais e privados que nada 

tem a ver com o setor pesqueiro, mas que atingem direta e indiretamente as 

comunidades pesqueiras – como complexos portuários, empreendimentos turísticos, 

grandes obras hídricas e de infraestrutura, dentre outras. Esses conflitos 

representam o sul dessa pesquisa e a luta das comunidades guiaram os cursos por 

onde ela corre.  

 

1.1 OS CURSOS E O SUL DA PESQUISA 
 

Nossa pesquisa sobre os conflitos que envolvem as comunidades de pesca 

artesanal, o Estado e o capital, vem sendo desenvolvida desde o mestrado. No 

doutorado procuramos direcionar mais ainda os esforços do estudo para questões 

que são pautas do Movimento de Pescadoras e Pescadores – MPP. Com isso, 

buscamos materializar uma contribuição acadêmica para a luta das comunidades 

pesqueiras artesanais, considerando o movimento histórico e a conjuntura política 

durante o curso. Portanto, desde o seu projeto inicial, houve muitas mudanças no 

foco dessa pesquisa.  

O projeto inicial da tese tinha como objetivo estudar o Sistema de Gestão 

Compartilhada da Pesca – SGC criado em 2009 e sua implementação, tendo como 

hipótese a sua ineficiência e ineficácia frente aos problemas relacionados à pesca 

artesanal. Assim, buscaríamos identificar e compreender outras formas de gestão 

compartilhada da pesca a partir da organização social das comunidades pesqueiras 

artesanais – fora do arranjo do SGC –, mas que foram negligenciadas pelo Estado 

tanto na formulação dessa política quanto no não reconhecimento das mesmas. Um 

dos objetivos era desconstruir o discurso do Estado quando tenta enquadrar em um 

modelo de organização estatal, uma atividade econômica que não só representa 

geração de renda, mas também o modo de vida de milhares de pessoas. Não 

obstante, outro objetivo da pesquisa era visibilizar essas formas de organização 

comunitária e mostrar como as comunidades pesqueiras são capazes de se 

organizarem em torno do uso compartilhado dos bens naturais de uso comum, de 
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forma que essa organização possibilita um uso da natureza que respeita a 

reprodução das espécies e a preservação dos ecossistemas.  

É importante colocar que um dos discursos do Estado para justificar a 

supressão da pesca artesanal, substituindo-a pela industrial e pela aquicultura, é 

que a pesca artesanal é predatória e provoca a escassez dos “recursos pesqueiros”. 

Um discurso falso e que tem como objetivo convencer que a pesca artesanal é 

inviável e que a aquicultura é a alternativa, quando na realidade, o grande capital 

subsidiado pelo Estado é o responsável pela exploração exacerbada da natureza, 

seja por meio de grandes obras, exploração e precarização do trabalho e/ou 

especulação imobiliária.  

 Ressalto, que o fator motivante dessa pesquisa não foi o SGC em si, mas a 

contradição que ele representava. Existem em todo o Brasil várias formas de gestão 

participativa (como é chamada de forma genérica a organização das comunidades 

em torno do uso compartilhado dos bens naturais de uso comum) que foram criadas 

a partir de iniciativas das comunidades pesqueiras (algumas institucionalizadas e 

formalizadas pelo Estado por meio do IBAMA, mas decididas local e coletivamente). 

Kalikoski (et al., 2009) desenvolveram um estudo sobre todas as formas de gestão 

participativa existentes no país e mapearam essas gestões em cada uma das cinco 

regiões brasileiras. Neste estudo estão presentes tanto o que chamamos de acordos 

comunitários de pesca, quanto algumas formas de gestão que funcionam dentro de 

arranjos institucionais com a intervenção do Estado, como as Reservas extrativistas 

– RESEX e as Reservas de Desenvolvimento Sustentável – RDS. As constatações 

no referido estudo foram as seguintes: 1) A região norte é a região com maior 

número de iniciativas, com cerca de 60; 2) a região nordeste possui cerca de 21 

iniciativas e os processos estão ocorrendo quase que exclusivamente na área 

costeira, além de serem predominantemente em unidades de conservação; 3) a 

região centro-oeste possui o menor número com apenas 03 iniciativas; 4) nas 

regiões sul (05 iniciativas) e sudeste (11 iniciativas) as iniciativas costeiras são 

principalmente fora de unidades de conservação (por exemplo em fóruns).  

Foi nas formas de organização e uso compartilhado dos bens comuns, 

iniciadas por meio da organização social das comunidades pesqueiras – que 

reivindicam o reconhecimento e garantia de seus territórios – que fui direcionando o 

estudo de tese. Por outro lado, não somente constatei a ineficácia e a ineficiência do 
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SGC foram constadas, como tão somente a paralisação das ações relativas a essa 

política, durante todo o tempo do curso de doutorado. Também constatei que 

independente do Estado, as comunidades têm se organizado e lutado para 

permanecerem em seus espaços de reprodução e levado a cabo suas formas de 

organização em torno dos bens naturais comuns. Assim, nosso objetivo passa a ser 

estudar e compreender essas formas, no intuito de identificar suas possibilidades e 

os seus limites, frente ao avanço do capital e à intervenção estatal. Dentre essas 

formas, decidi estudar as Reservas Extrativistas porque apesar de serem um arranjo 

institucional estatal, são historicamente o resultado de organização e luta 

comunitária e, por meio do Conselho Deliberativo1, a participação das comunidades 

pesqueiras nas tomadas de decisão relativas a RESEX é real.  

 A Reserva Extrativista – RESEX é uma das categorias de Unidades de 

Conservação que integra o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza no Brasil – SNUC, instituído pela Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000. A 

primeira RESEX do país foi criada na década de 1990 por meio de um decreto, 

como resultado do processo de luta pela terra dos povos seringueiros do norte 

brasileiro. Atualmente, existem sessenta e duas RESEX em todo o país, dentre as 

quais também se encontram as Reservas Extrativistas Marinhas. As Reservas são 

áreas utilizadas por comunidades extrativistas tradicionais, que segundo a legislação, 

têm sua existência baseada no extrativismo e complementarmente na agricultura e 

na criação de animais de pequeno porte. Segundo a referida Lei, as RESEX têm 

como objetivos proteger os meios de vida e a cultura dessas comunidades, 

assegurando o uso “sustentável” dos “recursos” naturais da unidade.  

 O recorte espacial desse estudo é a Reserva extrativista Acaú-Goiana, 

localizada entre os estados de Pernambuco e Paraíba, criada no ano de 2007, após 

nove anos de luta das comunidades pesqueiras da área. Ao centrarmos na RESEX, 

passamos a estudá-la como uma forma de gestão compartilhada da pesca, 

buscando identificar as possibilidades, os limites, os conflitos e os desafios dessa 

gestão dentro de um arranjo institucional/estatal. Com a realização dos campos de 

pesquisa e o desvendamento dos conflitos, das lutas e das conquistas dentro da 

 
1 A Reserva Extrativista será gerida por um Conselho Deliberativo, presidido pelo órgão 

responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de 
organizações da sociedade civil e das populações tradicionais residentes na área, conforme se 
dispuser em regulamento e no ato de criação da unidade. (SNUC, 2000, Art. 18, § 2o).  



30 
 

 

RESEX Acaú-Goiana, a tese também foi se revelando. Entre a angústia de não 

encontrar o que se esperava como central e de enxergar o que era o elemento 

crucial na RESEX, chegamos ao que entendemos hoje como a tese desta pesquisa.  

 Entre as comunidades que fazem parte da RESEX Acaú-Goiana, não 

encontramos uma forma específica de gestão compartilhada da pesca, que possa 

ser desenhada e colocada como argumento principal da nossa pesquisa; nem como 

elemento fundamental na luta e na permanência no território pesqueiro da RESEX. 

Acordos de pesca não formais existiam muito antes da implementação da RESEX; e 

os acordos que as comunidades tentam delinear pós implementação, estão ligados 

com a legislação geral da UC e dos órgãos ambientais federais. Cabe colocar que o 

termo gestão é utilizado neste trabalho vinculado às normas/legislações de uso dos 

bens naturais, que são teoricamente responsabilidades das comunidades 

beneficiárias, do Estado, das empresas do entorno da RESEX e da sociedade civil 

envolvida. Entendemos a organização das comunidades e o compartilhamento dos 

bens naturais de uso comum em torno do trabalho da pesca artesanal, como sendo 

diferentes do que o termo gestão nos sugere nos âmbitos privado e estatal 

(administração, gerência, mandato politico, etc). E essa gestão compartilhada da 

pesca – que prevê responsabilidades e respeito às normas e legislações da RESEX 

não somente pelas comunidades beneficiárias, mas também por todos os sujeitos e 

poderes envolvidos – não existe na RESEX Acaú-Goiana de forma efetiva.  

 Diante disso e apesar dos conflitos constantes, o que há de mais concreto 

como resultado da luta pela RESEX, é a garantia do território pesqueiro para a 

reprodução da pesca artesanal e da vida pelas comunidades da área. É a garantia 

da terra e da água, bens naturais que são compartilhados no uso comum por essas 

comunidades. É a garantia de que o capital privado ou estatal não avançará sobre 

esses espaços de vida e que, igualmente importante, as comunidades pesqueiras 

artesanais terão garantido o seu direito de permanecer neles. 

 

1.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Os caminhos teórico-metodológicos percorridos nesta pesquisa buscaram 

compreender o lugar relacional das comunidades pesqueiras artesanais, 

considerando quatro escalas: o contexto político-econômico mundial latinoamericano, 
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o brasileiro e o dos estados Paraíba e Pernambuco. Para tanto, as escolhas teóricas 

procuraram fazer com que esse caminho de compreensão fosse constituído de um 

diálogo entre pesquisadoras e pesquisadores dessas diversas escalas. A leitura de 

mundo, de América Latina, de Brasil e da Paraíba e Pernambuco foram feitas com 

base no movimento do local para o global e vice-versa.  

 Além disso e igualmente importante, as falas, percepções e saberes das 

pescadoras e pescadores foram cruciais na construção da compreensão e das 

análises. Ao longo dos quatro anos de curso foram feitas cinco pesquisas de campo 

em distintos momentos, com diferentes objetivos e metodologias, que se 

constituíram de: visita de aproximação com as comunidades; permanência durante 

dias nas comunidades beneficiárias para conhecimento das mesmas e da área da 

RESEX; participação em reuniões do Conselho Deliberativo; permanência durante 

dias nas comunidades para conversas, entrevistas e observação do cotidiano, do 

trabalho e das vivências em comunidade. 

 Antes das visitas serem realizadas, a primeira aproximação foi com agentes 

do Conselho Pastoral de Pescadores – CPP, que nos recebeu para conversas, e 

entrevistas, nos fornecendo também materiais e documentos sobre a RESEX. Além 

do mais, foram responsáveis pelos primeiros contatos com moradoras e moradores 

da RESEX. O CPP também nos proporcionou trabalhos de campo em formações 

políticas realizadas na sua sede, onde estiveram presentes conselheiras e 

conselheiros da RESEX; além de possibilitar aproximação com comunidades de 

outras localidades de Pernambuco, contribuindo para nossa leitura acerca das 

realidades locais da pesca artesanal.  

  

1.3 DE ONDE SINTO, PENSO E FALO: PREMISSAS PARA A COMPREENSÃO DA 

LINGUAGEM 

 

 O exercício do fazer-ciência não está separado do exercício do ser político, 

que somos todas e todos ao vivermos em sociedade. Mesmo o ato de calar-se, é 

uma escolha política. Assim, o fazer-ciência é também um ato político e está 

permeado de decisões entre observar, investigar, analisar, calar, se expressar. 

Dentro dessas decisões, fazemos também a escolha de direcionar nossos esforços 

científicos para fortalecer – com informações, conhecimento e resultados de análise 
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– processos de opressão ou de resistência. Com seriedade, escolhi dedicar meus 

esforços para compreender, visibilizar e documentar os processos que envolvem 

conflitos gerados por opressões (no trabalho, na questão fundiária, na privatização 

dos bens comuns, etc) e as resistências que se levantam e se reinventam em 

oposição a estas.  

 É importante ressaltar que tal escolha não retira o mérito de ciência desta 

pesquisa e sim, a torna um exercício de fazer-ciência mais justo, que busca revelar e 

visibilizar não somente uma face da realidade (como a hegemônica e o seu 

discurso), mas também as outras que geralmente são encobertas e justificadas pela 

busca do desenvolvimento jamais alcançado.  

 Ao falar de um fazer-ciência mais justo, a justiça a qual me refiro está mais 

relacionada com a igualdade de direitos socioespaciais e de condições materiais 

para reprodução da vida, do que com a justiça institucional do Estado – que na 

maioria dos casos, age contrariamente a essa igualdade. A noção de justiça que nos 

orienta está relacionada com os conceitos de “justiça ambiental” (ACSELRAD et al., 

2009; ACSELRAD, 2010) e “justiça territorial” (SOLÁ PÉREZ, 2016). A noção de 

“justiça ambiental” é engendrada no seio dos movimentos sociais, fruto “da 

criatividade estratégica dos movimentos sociais que alteraram a configuração de 

forças sociais envolvidas nas lutas ambientais” e, além disso, “em determinadas 

circunstâncias, produziram mudanças no aparelho estatal e regulatório responsável 

pela proteção ambiental” (ACSELRAD, 2010). Segundo o referido autor, a categoria 

de luta “justiça ambiental se refere aos seguintes princípios e práticas: 

  

a – asseguram que nenhum grupo social, seja ele étnico, racial ou de 
classe, suporte uma parcela desproporcional das conseqüências 
ambientais negativas de operações econômicas, de decisões de 
políticas e de programas federais, estaduais, locais, assim como da 
ausência ou omissão de tais políticas;  
b – asseguram acesso justo e eqüitativo, direto e indireto, aos 
recursos ambientais do país;  
c – asseguram amplo acesso às informações relevantes sobre o uso 
dos recursos ambientais e a destinação de rejeitos e localização de 
fontes de riscos ambientais, bem como processos democráticos e 
participativos na definição de políticas, planos, programas e projetos 
que lhes dizem respeito;  
d – favorecem a constituição de sujeitos coletivos de direitos, 
movimentos sociais e organizações populares para serem 
protagonistas na construção de modelos alternativos de 
desenvolvimento, que assegurem a democratização do acesso aos 
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recursos ambientais e a sustentabilidade do seu uso. (ACSELRAD, 
2004, p.13-20 apud ACSELRAD, 2010:112). 
 

 Por sua vez, ao trazer o conceito de “justiça territorial”, Mercedes Solá Pérez 

(2016) traz à discussão a necessidade do reconhecimento político e social dos 

povos que lutam e “r-existem” em defesa de seus territórios, diante do avanço 

violento do capital sobre os mesmos. Desse modo, 

Desde a perspectiva dos movimentos sociais, a justiça territorial pode 
ser entendida como o direito ao acesso, ocupação e posse da terra e 
aos territórios destes frente ao avassalamento da expansão do 
capital, especialmente desde o neoliberalismo e da atualização do 
modelo primário exportador na América Latina na sua face 
neocolonial. Mas, […], há também povos agrários que não possuem 
terras, mas precisam destas para garantir suas vidas. Assim, a 
justiça territorial pode ser entendida como o direito de garantir a vida 
dos camponeses/as e comunidades agrárias a partir da distribuição 
de terras e da ocupação, manutenção e posse legal de seus 
territórios tendo como base em seus próprios parâmetros. (Ibid., 
p.198, grifo nosso).  

 

 As noções de “justiça ambiental” e “justiça territorial” permeiam a construção 

dessa pesquisa como motivadoras, não como conceitos ou categorias da mesma. 

Dessa forma, no decorrer do texto não aparacerão explícitas nas discussões.  

 Soma-se às referidas noções, o nosso reconhecimento do lugar que 

historicamente a mulher ocupa na sociedade e consequentemente, no fazer-ciência 

também. Um lugar subalterno ou invisível, resultante do lugar ocupado 

violentamente pelos homens por meio do patriarcado, os fazendo assim os 

protagonistas oficiais da história. Meu reconhecimento é, não somente dessa 

condição inferior e muitas vezes invisível das mulheres, mas é também o 

reconhecimento delas como iguais protagonistas da história. Por isso, além de trazer 

uma discussão específica sobre gênero, em toda a escrita o gênero feminino é 

presente de forma explícita, assim como o masculino. Além disso, a questão racial 

igualmente por sua importância, também é pautada nos resgates históricos e no 

debate sobre a colonialidade. 

 Ressalto nesse sentido, que a justiça buscada na ciência que faço abraça um 

mundo igualitário em liberdade, condições e direitos; e que tenta desconstruir e ir 

contra a espoliação, o racismo, o machismo, a homofobia, a lesbofobia, a transfobia, 

a xenofobia e todas as demais formas e expressões de superioridade e dominação.  

 Assim, nessa pesquisa trabalho, vivencio, percebo, sinto, reflito e escrevo a 
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partir do meu lugar no mundo. Meu lugar de mulher latinoamericana, descendente 

de índia e afrodescendentes, filha da classe trabalhadora. Falo também do lugar de 

quem ocupa espaços de troca de vivências, conhecimentos, luta e trabalho dentro e 

fora da Academia. Dessa forma, minha ciência e minha fala é uma mescla de tudo 

isso. E por esse motivo, posso dizer que não é minha ciência, senão, nossa ciência. 

Não é minha fala, senão, nossa fala. De todas as pessoas com quem compartilho 

tudo isso. Justifica-se assim, o fato do texto estar escrito quase em sua totalidade, 

na primeira pessoa do plural. Em alguns momentos, no entanto, por motivações 

específicas, dou voz à singularidade da minha história, percepções e práticas, 

escrevendo na primeira pessoa do singular, por entender a particularidade das 

reflexões e considerações colocadas nesses momentos.  

 Dito isto, considero igualmente importante esclarecer o significado de alguns 

termos que utilizo ao longo do texto. Um deles é o uso do termo campesinato e 

consequentemente dos termos camponesas e camponeses e o não uso do termo 

“agricultura familiar”. Entendemos com base em leituras e vivências de campo, que o 

termo agricultura familiar utilizado pelo Estado para se referir ao trabalho das 

trabalhadoras e trabalhadores do campo, invisibiliza a história, o conjunto de práticas 

e os conflitos específicos ao que também pode ser entendido como um modo de 

vida. Mas não somente como um modo de vida caracterizado por aspectos culturais 

e sim, marcado por relações de trabalho, com a natureza e com o produto desse 

trabalho. Campesinato é um meio de reprodução da vida, em todas as esferas. O 

termo “agricultura familiar” passa a ideia de agricultura enquanto apenas atividade 

econômica, inserida na lógica capitalista de mercado e isenta da história e dos 

conflitos que envolvem o Estado e o capital latifundiário. Marta Inês argumenta: 

Entendemos o campesinato como uma classe social e não apenas 
como um setor da economia, uma forma de organização da produção 
ou um modo de vida. Enquanto o campo brasileiro tiver a marca da 
extrema desigualdade social e a figura do latifúndio se mantiver no 
centro do poder político e econômico – esteja ele associado ou não 
ao capital industrial e financeiro –, o campesinato permanece como 
conceito-chave para decifrar os processos sociais e políticos que 
ocorrem neste espaço e suas contradições. Portanto, defendemos a 
atualidade deste conceito, cuja densidade histórica nos remete a um 
passado de lutas no campo e ao futuro como possibilidade. 
(MARQUES, 2008:58).  

 

 Ao passo que Marques entende o campesinato como uma classe social, por 
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considerar suas especificidades e sua história de conflitos no campo brasileiro, 

Thomaz Júnior (2006) insere o campesinato no conceito de “classe trabalhadora”. O 

referido autor questiona a capacidade do conceito “classe trabalhadora” – limitado 

ao entendimento da teoria clássica marxista, onde classe trabalhadora é composta 

por proletários ou subproletários urbanos e rurais – de explicar a realidade do 

trabalho no Brasil: 

o que entendemos sobre o mundo do trabalho, quando nos 
utilizamos do instrumental teórico que vimos utilizando, amparado no 
marxismo? O mesmo diríamos sobre o conceito de classe 
trabalhadora. Se assalariado (rural e urbano), à primeira vista a 
identidade de operário se consuma, e se produtor autônomo no 
campo, camponês, subproletário, ou trabalhador em vias de extinção. 
(THOMAZ JÚNIOR, 2006:3).  

  

 O autor argumenta dentro desse debate, que a busca por ampliar o conceito 

de classe trabalhadora não significa se afastar do pensamento marxista, mas sim 

buscar “mapear” as explicações da “totalidade viva do trabalho” (Ibid., p.3). Nessa 

linha de pensamento, ele explica porque o campesinato pode ser entendido dentro 

do conceito de classe trabalhadora:  

imerso no metabolismo social do capital e, conseqüentemente, no 
ambiente da organização, das disputas e das alianças políticas do 
trabalho, podemos entender o camponês e o campesinato como 
integrante da classe trabalhadora, imerso, pois, no metabolismo 
social do capital e, conseqüentemente, no ambiente da organização, 
das disputas e das alianças políticas do trabalho. (Ibid., p.7). 
 

 Por concordar com Thomaz Júnior que o conceito de classe trabalhadora deve 

alcançar também o campesinato – sendo o primeiro um conceito-chave para 

entender o mundo do trabalho e seus conflitos –, lanço mão dessa perspectiva para 

pensar o trabalho da pesca artesanal. Segundo o autor “a classe trabalhadora se 

apresenta multifacética internamente, e diferenciada em frações e segmentos” (Ibid., 

p.10). Considerando isto, ressalto que quando falo de 'classe trabalhadora', estou 

incluindo a pesca artesanal, as pescadoras e os pescadores dentro desse conceito; 

assim como camponesas, camponeses, mulheres e homens quilombolas, mulheres 

e homens indígenas e todas as mulheres e os homens inseridos no mundo do 

trabalho, não estando na condição de empresários ou latifundiários capitalistas. 

 Os grupos sociais que mencionei acima – camponeses, quilombolas, 

indígenas, pescadores – além de estarem inseridos no conceito de classe 
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trabalhadora, também estão inseridos em uma categoria que nos ajuda a tecer a teia 

da totalidade com base em realidades específicas. Estou falando da categoria 

“povos e comunidades tradicionais”, que, segundo Cruz (2012:595), nasce entre 

1970 e 1980 e se populariza no início dos anos 1990 com a consolidação da 

questão ambiental – sendo apropriada aos poucos por diversos grupos e 

movimentos sociais, Academia, mídia, organizações não governamentais – ONGs e 

Estado. 

 Além do campo ambiental, o uso dos referidos termos também passou a ser 

utilizado no campo das lutas por direitos culturais e territoriais de grupos étnicos. No 

ambiental, fizeram parte dos debates em torno das políticas de conservação e 

preservação ambientais, biodiversidade e desenvolvimento sustentável. O termo 

começou a designar os modos de vida e a diversidade cultural dos grupos sociais 

que historicamente ocupavam as respectivas áreas dessas políticas de conservação. 

E pelo outro lado, fortaleceu as lutas por reconhecimento dos direitos culturais dos 

grupos indígenas e “autóctones” e assim, também por seus territórios (CRUZ, 2012).  

 As lutas indígenas também se fortaleceram nessa época, ganhando 

visibilidade internacional, tendo como marco a aprovação da Convenção 169 da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) em 1989. Nela foram definidos direitos 

e garantias dos “povos indígenas e tribais em países independentes”, o que se 

tornou um importante instrumento de luta. No Brasil as lutas também cresceram e 

como resultado delas, os referidos direitos foram pautados na Constituição Federal 

de 1988, fortalecendo as reivindicações (CRUZ, 2012).  

 Tais termos também entraram nos debates acadêmicos como categoria de 

análise. Segundo Cruz, por meio dos referidos termos se busca uma caracterização 

socioantropológica dos grupos, estando incluídos: “povos indígenas, quilombolas, 

populações agroextrativistas (seringueiros, castanheiros, quebradeiras de coco de 

babaçu)”, assim como “grupos vinculados aos rios ou ao mar (ribeirinhos, 

pescadores artesanais, caiçaras, varjeiros, jangadeiros, marisqueiros), grupos 

associados a ecossistemas específicos (pantaneiros, caatingueiros,” e também 

“grupos associados à agricultura ou à pecuária (faxinais, sertanejos, caipiras, 

sitiantes campeiros, fundo de pasto, vaqueiros)” (CRUZ, 2012:597). Um conjunto de 

características foram elencadas por pesquisadores em busca da identificação de 

traços comuns aos grupos, apesar da grande diversidade dos mesmos. As 
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características elencadas são: A relação com a natureza (racionalidade ambiental); a 

relação com o território e a territorialidade; racionalidade econômico-produtiva; as 

inter-relações com os outros grupos da região e autoidentificação (CRUZ, 2012).  

 Não obstante, nesse trabalho tanto utilizo a categoria “povos e comunidades 

tradicionais” para me referir às comunidades de pesca artesanal e aos demais 

grupos citados aqui, como também ao longo do texto, são discutidas questões em 

torno dessas características elencadas acima.  

 Por fim, também esclareço que mesmo aparecendo em referências 

bibliográficas e em documentos que utilizo, os termos “recursos naturais” e “recursos 

pesqueiros”, não faço uso dos mesmos como termo adota para tratar de natureza – 

somente em citações ou fazendo referência a algum documento. Entendo que o uso 

da palavra “recurso” para designar elementos da natureza reproduz a lógica do 

capital onde a natureza é vista como mercadoria, passível de exploração 

exacerbada em nome do crescimento econômico. Com isso, busco manter 

coerência com a forma na qual as comunidades tradicionais percebem, sentem e se 

relacionam com a natureza, e com a linguagem utilizada pelas mesmas, que não se 

referem à natureza e aos pescados como “recursos”.  

 Ademais, cabe ressaltar que o último ano de pesquisa e elaboração dessa 

tese, é marcado por uma conjuntura política nacional conflituosa. Um cenário que 

expressa a complexidade da luta de classes no Brasil e revela os polos de poder 

que historicamente se perpetuam, se transformam e se reinventam na disputa pelo 

domínio do trabalho, da natureza, dos territórios. Diante disso, tanto os arranjos 

institucionais se modificam, quanto o olhar que lançamos sobre o que nos propomos 

a pesquisar. As instituições são extintas, são realocadas e reconfiguradas. E o olhar 

tenta ser ampliado para acompanhar essa dinâmica e o movimento que vem das 

comunidades tradicionais e suas lutas.  
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2 PESCA ARTESANAL: TRABALHO E REPRODUÇÃO DA VIDA  

 

 O texto que abre este capítulo é composto tanto pela reprodução de relatos de 

pessoas reais, quanto pelo relato fiel de momentos acompanhados durante as 

pesquisas de campo desta tese. Esses dois tipos de relatos se mesclam no texto 

intencionalmente, por serem equivalentes e complementares. 

 

2.1  A VIDA REPRODUZIDA NAS ÁGUAS 
 

 Maria da Praia2 desperta cedo praticamente todos os dias. Talvez não por uma 

vontade que se repita tanto quanto se repete essa rotina. Cedo. Filha, filho, filhas e 

filhos. Se estudam cedo, Maria cuida disso. Se não, Maria disso cuida, levando-os 

para a maré. Era assim que sua mãe fazia. E é assim que Maria reproduz sua vida. 

Nas águas, no sol e na chuva. Na terra.  

 Passa pelo canavial caminhando, ladeira abaixo. De baiteira, rio abaixo desce. 

Ela pega mariscos com as mãos, com os pés, com o que convir e o tanto que o 

tempo e a maré trouxer. Já se passaram em torno cinco horas. Volta o rio, mangue a 

dentro. Prepara o fogo de lenha, a bacia com água, a fervura. Os mariscos vão para 

a água que ferve dentro da bacia de alumínio posta na fogueira. Uma fogueira 

rodeada de um chão de conchinhas, tudo isso em uma clareira aberta no meio da 

mata, na beira do rio. Cozinha, cozinha, que o marisco fica mais leve para carregar e 

mais pesado para vender. Um quilo de marisco pode custar para atravessadores3 

entre R$ 6,00 e R$ 15,00, a depender da localidade e da temporada. Isso depois de 

pego com mãos ou pés, carregado rio acima e rio abaixo, cozido, beneficiado, 

carregado ladeira acima numa lata na cabeça e, chegado em casa. O 

beneficiamento consiste em, além de cozê-lo, retirar todas as conchinhas de cada 

um dos mariscos que, depois de cozidos, solta-as sem muita resistência à força do 

trabalho manual. Também consiste em retirar qualquer “sujeira” que possa ter vindo 

com a água.  

 
2 Nome fictício inspirado em uma pescadora do litoral paraibano. 
 
3 Atravessadores ou pombeiros, são os nomes dados às pessoas que compram os produtos da 

pesca artesanal diretamente das pescadoras e pescadores, para revenda e obtenção de lucro. 
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 O som das conchas que se chocam no beneficiamento dos mariscos parece o 

som de um abe de maracatu. E tudo fica mais poeticamente sonoro e contemplativo 

quando a chuva cai no meio da clareira, em cima da bacia na fogueira e sobre os 

mariscos e o rosto de Maria, se misturando ao seu suor que pinga junto. Mais 

poético, mas não menos duro, talvez. Eu me perguntava se Maria preferia os dias de 

chuva ou os dias de sol, que arde na pele e intensifica seu suor no rosto. A fumaça 

que sai dos mariscos que ainda fervem ao serem beneficiados por Maria, não se 

ausenta com a chuva. A combinação de calor e sol ou calor e chuva, só Maria é 

capaz de descrever melhor. Mas eu não ia pedir que ela falasse disso. Falei de 

outras coisas com Maria. Sobre a RESEX, sobre o preço do marisco, sobre sua 

comunidade quilombola, sobre de como as coisas mudaram e podem mudar por 

conta da implantação da RESEX. Também falamos das coisas que não mudaram.  

 Quando Maria mora na comunidade da praia, vai caminhando até o ponto da 

mariscagem, com seu carrinho de mão contendo os equipamentos necessários. Fica 

lá até conseguir pegar uma quantidade de mariscos satisfatória, ou até se convencer 

que isso não vai acontecer aquele dia. Quando decide parar, caminha com os 

equipamentos e mariscos no seu carrinho de mão até a sua caiçara4. Lá, Maria faz o 

mesmo processo de cozimento, separação e limpeza. O chão ao redor da caiçara 

também parece um tapete de conchinhas. Ela quando volta para casa, pega o filho 

na casa da sobrinha que o buscou na escola. E, além de cuidar dela mesma – 

comer, tomar banho, descansar do trabalho duro – tem o trabalho da casa para fazer 

e o filho para terminar de cuidar nesse dia. Maria me falou que “se não fosse a 

RESEX, as coisas estariam muito pior” do que estão. Ela falava da garantia à terra, 

do acesso à praia, da natureza de certa forma preservada. Maria é filha de pai e 

mãe pescador e pescadora. É jovem, tem 34 anos.  

 Três ruas depois da casa de Maria, mora Naldo 5 , “pescador desde que 

nasceu”. Assim se define por começar na pesca com o pai quando ainda criança. 

Assim como Maria, também acorda cedo. Caminha até a sua caiçara para pegar a 

rede, os baldes e os demais objetos que leva na baiteira para a pescaria no mar ou 

no rio. Naldo passa a manhã pescando na mesma lógica de Maria. Ao fim da 

 
4 Caiçaras são palhoças localizadas na praia, construídas pelos pescadores e pescadoras para 

guardar os materiais utilizados na pescaria. Também assim são denominados pescadores e 
pescadoras do litoral do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. 

5 Nome fictício inspirado em pescador do litoral paraibano. 
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pescaria, limpa a rede das “sujeiras” que a água trouxe, a carrega até a caiçara e a 

coloca para secar do lado, estendida em “varais” de troncos de madeira. Depois 

disso leva o pescado para casa ou para quem vai comprar. Almoça, toma banho. E a 

tarde tem a rede para consertar, que rasgou ao se enganchar com galhos de plantas 

dentro da água. Faz isso do lado ou dentro da caiçara, ao que chama de seu 

escritório.  

 Naldo me contou de como é difícil garantir que aquele território seja respeitado, 

apesar da RESEX. E do longo processo de luta, diálogo e exercícios da participação 

da população na construção da mesma. E me falou de como as empresas do 

entorno da RESEX avançam ofensivamente sobre aquela área, poluindo as águas, 

degradando a mata; e de como a existência da RESEX lhes dá voz e força para 

manter esse território pesqueiro, apesar de tudo. 

 

Fotografia 1 –  Pescadoras/marisqueiras beneficiando marisco. Comunidade São Lourenço, 

Goiana/PE 

FONTE: Suana Medeiros Silva (2016). 
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Fotografia 2 – Lugar/porto onde é beneficiado o marisco. Comunidade São Lourenço, Goiana/PE  

FONTE: Suana Medeiros Silva (2016). 
 

Fotografia 3 – Marisco depois de beneficiado. Comunidade São Lourenço, Goiana/PE 

FONTE: Suana Medeiros Silva (2016). 
 
Fotografia 4 – Marisqueira carregando o marisco no carrinho de mão de volta da maré. Acaú/PB 

FONTE: Suana Medeiros Silva (2016). 
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Fotografia 5 – Pescadores voltando da pescaria com a rede. Carne de Vaca, Goiana/PE 

FONTE: Suana Medeiros Silva (2016). 
 

 

2.2 SOBRE O TRABALHO E SEU DUPLO CARÁTER: A RESISTÊNCIA DO FAZER 
CONCRETO 

O momento da criação autônoma não apenas transforma o próprio 
ambiente, e não só o modifica num sentido material mas também nos 
efeitos retroativos de ordem material que este produz sobre os 
homens [e mulheres]; assim, por exemplo, o trabalho fez com que 
o mar, que era um limite para o movimento do homem, se 
tornasse um meio de contatos cada vez mais intenso. Mas, além 
disso – e naturalmente causando mudanças análogas de função – 
essa estrutura do trabalho atua também retroativamente sobre o 
sujeito que trabalha. Para compreender corretamente as 
transformações que aqui se produzem no sujeito, é preciso partir da 
situação objetiva já descrita, na qual o sujeito é o iniciador da posição 
da finalidade, da transformação das cadeias causais refletidas em 
cadeias causais postas e da realização de todas estas posições no 
processo de trabalho. (LUKÁCS, 1986:21, grifo nosso).  
 

 Iniciamos este capítulo relatando atividades, momentos e situações que 

constituem o trabalho da pesca artesanal. Com isso, iniciamos esta tese 

direcionando um olhar atento e minucioso para o trabalho, compreendendo que é 

por ele que essa pesquisa existe, tal como foi construída e como se apresenta aqui.  

 É por meio do trabalho que milhares de comunidades ao redor do mundo e no 
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Brasil se identificam como comunidades de pesca artesanal. É por meio do trabalho 

que as pessoas integrantes dessas comunidades, modificam o espaço em que 

vivem para reproduzirem suas vidas. Criam rotas, fincam estacas, abrem trilhas, 

deixam marcas imprimidas na terra e na água. Fabricam redes, embarcações, 

ranchos, caiçaras. E é pelo trabalho que também são modificadas. Constroem 

mapas mentais que se constituem de mar, de rio, de estuário, de mangue, de praia, 

de reservatório e dos caminhos que percorrem todos os dias de trabalho. É pelo 

trabalho que constroem e se apropriam dos saberes tradicionais sobre a natureza e 

seus movimentos. É pelo trabalho que se apropriam do espaço em que trabalham e 

vivem, o transformando em território. É pelo trabalho da pesca artesanal que a 

Reserva Extrativista Acaú-Goiana foi criada. É pelo trabalho que resistem e re-

existem em seus territórios. E é pelo trabalho que percebemos quanta vida há 

nesses territórios. E quanto fazer concreto cabe dentro desse trabalho. 

 Gyorgy Lukács (1986), nos chama atenção para o fato de que, além da 

categoria trabalho, todas as demais categorias do ser social têm essencialmente um 

caráter social, porque o salto antecede todas elas. O que Lukács denomina de salto, 

diz respeito à passagem de um nível de ser a outro, qualitativamente diferentes. 

Necessariamente, o autor está falando da transformação do ser orgânico em ser 

social por meio do trabalho. Assim, “o trabalho pode servir de modelo para 

compreender as outras posições sócio-teleológicas exatamente porque, quanto ao 

ser, ele é a forma originária” (LUKÁCS, 1986:4). 

 De acordo com Lukács (1986), a passagem para o ser social é irreversível, 

historicamente falando. É impossível reconstruir por meio de experiências o “aqui e 

agora” dessa transição, desse estágio intermediário; porque as condições de vida 

que levaram ao salto não podem ser reproduzidas por meio de experiências 

conduzidas. O que se tem claro, entretanto, é que a essência do trabalho humano 

está no fato de que ele nasceu por necessidade de existência. Ademais, para o 

autor o trabalho tem lugar privilegiado no processo e no salto da gênese do ser 

social porque somente ele tem como sua essência ontológica um caráter 

intermediário, sendo uma interrelação entre sociedade e natureza: 

Somente o trabalho tem, como sua essência ontológica, um claro 
caráter intermediário: ele é, essencialmente, uma interrelação entre 
homem (sociedade) e natureza, tanto inorgânica [utensílio, matéria-
prima, objeto do trabalho, etc.) como orgânica, interrelação que pode 
até estar situada em pontos determinados da série a que nos 
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referimos, mas antes de mais nada assinala a passagem, no homem 
que trabalha, do ser meramente biológico ao ser social. (LUKÁCS, 
1986:2).  
 

Para o Lukács (1986), o trabalho é, portanto, o ato histórico do ser humano 

que marca a sua transformação de ser meramente orgânico para ser social. O 

trabalho é fruto de sua necessidade de sobrevivência em um dado momento-limite 

de sua história, onde suas condições de vida e suas características enquanto ser 

biológico lhe possibilitaram esse salto.  

Mas em que consiste esse trabalho e como ele se constitui na sociedade 

capitalista? Um dos maiores esforços de Marx foi se dedicar a responder essas 

questões. Primeiramente, é importante colocar que o trabalho é entendido por Marx 

(1996) como um metabolismo entre sociedade e natureza, onde, ao passo que o ser 

humano transforma a natureza, também é transformado por ela: 

Antes de tudo, o trabalho é um processo entre o homem e a 
Natureza, um processo em que o homem [e igualmente a mulher], 
por sua própria ação, media, regula e controla seu metabolismo com 
a natureza. Ele mesmo se defronta com a matéria natural como uma 
força natural. Ele põe em movimento as forças naturais pertencentes 
à sua corporalidade, braços e pernas, cabeça e mão, a fim de 
apropriar-se da matéria natural numa forma útil para sua própria vida. 
Ao atuar, por meio desse movimento, sobre a Natureza externa a ele 
e ao modifica-la, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria 
natureza. Ele desenvolve as potências nela adormecidas e sujeita o 
jogo de suas forças a seu próprio domínio. (MARX, 1996:297, grifo 
nosso).  
 

 Esse trabalho entendido por Marx como metabolismo homem-natureza, que 

chamaremos aqui de metabolismo sociedade-natureza – entendendo que esse 

termo trata igualitariamente mulheres e homens como protagonistas da história, que 

são –, é o que caracteriza o salto do ser biológico para o ser social, segundo Lukács 

(1986); e ele é, antes de qualquer coisa, uma relação de troca com a natureza, de 

transformação conjunta. Marx ainda ressalta que o que diferencia o trabalho do ser 

humano e o trabalho dos animais, é a intencionalidade que o compõe, ou seja, a 

finalidade pela qual ele é executado: 

Pressupomos o trabalho numa forma em que pertence 
exclusivamente ao homem. Uma aranha executa operações 
semelhantes ao do tecelão, e a abelha envergonha mais de um 
arquiteto humano ao construir as suas células de cera. Mas o que 
distingue, de antemão, o pior arquiteto da melhor abelha é que ele 
construiu a célula em sua cabeça, antes de construí-la em cera. No 
fim do processo de trabalho obtém-se um resultado que já no início 
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deste existiu na imaginação do trabalhador, e portanto idealmente. 
Ele não apenas efetua uma transformação da forma da matéria 
natural; realiza, ao mesmo tempo, na matéria natural seu objetivo, 
que ele sabe que determina, como lei, a espécie e o modo de sua 
atividade ao qual tende subordinar sua vontade. (Ibid., p. 298). 
 

 Para Lukács, é aí que está a essência do trabalho; é aí que Marx anuncia, 

segundo o referido ele, a categoria ontológica central do trabalho, por meio da sua 

posição teleológica: 

Deste modo é enunciada a categoria ontológica central do trabalho: 
através dele realiza-se, no âmbito do ser material uma posição 
teleológica que dá origem a uma nova objetividade. Assim, o trabalho 
se torna o modelo de toda práxis social, na qual, com efeito — 
mesmo que através de mediações às vezes muito complexas — 
sempre são transformadas em realidade posições teleológicas, em 
termos que, em última análise, são materiais. (LUKÁCS, 1986:4). 
 

 Entendendo, pois, o trabalho como categoria central e ontológica do ser social 

– e essencialmente teleológico – caminharemos na direção da compreensão do 

trabalho sob as forças produtivas do capital. Assim, avançamos também no 

entendimento do trabalho da pesca e das relações sociais que permeiam essa 

práxis. Cabe portanto, colocar de antemão que na sociedade capitalista o trabalho 

sofre uma ruptura, uma transformação que rompe essa relação sociedade-natureza, 

submetendo-a a outras lógicas de reprodução da vida e dessa forma, modificando-a. 

Essa transformação diz respeito tanto ao metabolismo, quanto a sua essência 

teleológica (a finalidade).  

 Com o surgimento do modo de produção capitalista e a transição do modo de 

produção feudal para o primeiro, uma das consequências de maior impacto social, 

foi a negação do acesso à terra para as pessoas que eram servas dos senhores 

feudais e até então, utilizavam a terra conjuntamente com os mesmos. A terra torna-

se de bem comum à mercadoria e, com isso, o acesso a ela passa a ser somente 

por meio da posse. Possuindo apenas sua força de trabalho e separadas tanto da 

terra, quanto de outros meios de produção – pertencentes aos capitalistas – passam, 

portanto, a vendê-la (MARX, 1996). 

 Vendendo a força de trabalho, o trabalho que antes se constituía de um 

metabolismo com a natureza e que produzia ao final, produtos para satisfação de 

suas necessidades – os quais Marx define como valores de uso – agora passa a 

produzir valores de troca. Valor de troca define, portanto, o produto que é produzido 
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com a finalidade não de satisfazer as necessidades e vontades de quem o produz e 

sim, as vontades de quem está comprando a força de trabalho do trabalhador ou 

trabalhadora. É um trabalho alienado, onde o produto final é consequentemente 

alienado a quem o produz. Por conseguinte, o valor de troca é uma mercadoria, 

pertencente ao dono dos meios de produção e produzida com a finalidade única de 

mercado, para obtenção de lucro (MARX, 1996). Entendemos que isso faz com que 

o trabalho perca a sua finalidade primeira. 

O processo de trabalho, como o apresentamos em seus 
elementos simples e abstratos, é atividade orientada a um fim 
para produzir valores de uso, apropriação do natural para 
satisfazer as necessidades humanas, condição universal do 
metabolismo entre o homem e a Natureza, condição natural eterna 
da vida humana e, portanto, independente de qualquer forma dessa 
vida, sendo antes igualmente comum a todas as suas formas sociais. 
(MARX, 1996:303, grifo nosso). 
 

 Sobre a intenção do capitalista na produção dos valores de troca, Marx afirma: 
 

Primeiro, ele (o capitalista) quer produzir um valor de uso que 
tenha um valor de troca, um artigo destinado à venda, uma 
mercadoria. Segundo, ele quer produzir uma mercadoria cujo valor 
seja mais alto que a soma dos valores das mercadorias exigidas para 
produzi-la […]. (Ibid., grifo nosso). 
 

 Essa outra face do trabalho que surge como consequência das relações 

capitalistas, faz Marx passar a entender o trabalho como possuindo um duplo caráter, 

fenômeno que ele denomina de duplo sentido do trabalho. O trabalho executado de 

forma totalmente consciente, com a finalidade de satisfazer as necessidades 

fisiológicas e mentais de quem o produz, ou seja, o trabalho produtor de valores de 

uso, é o que Marx define como trabalho concreto ou trabalho útil – sobre o qual John 

Holloway (2013) ressalta que nos primeiros escritos de Marx, ele o denomina de 

atividade vital consciente. Por outro lado, o trabalho vendido por necessidade, que 

consequentemente vai produzir valores de troca, ou seja, mercadoria, é denominado 

por Marx de trabalho abstrato. Essa é, portanto, a forma como o trabalho concreto – 

o trabalho útil, a atividade vital consciente – se apresenta na sociedade capitalista. 

Nessa dialética, pois, reside o duplo sentido do trabalho (MARX, 1996). 

 É justamente sobre esse caráter dialético do trabalho que Holloway (2013) se 

debruça, nos chamando atenção para o fato de que mesmo na sociedade capitalista, 

o trabalho concreto está presente. Para ele, Marx deixou clara a relevância do duplo 

sentido do trabalho e a importância de considerarmos essa dialética.  
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 No entanto, além de considerar o duplo sentido do trabalho, Holloway (2013) 

vê problema em utilizarmos o termo trabalho para nos referirmos a toda e qualquer 

atividade humana, partindo da seguinte premissa: em Marx, o trabalho útil ou 

concreto (ou atividade vital consciente) é “comum a todas as fases sociais da 

existência humana” (MARX, 1990 apud HOLLOWAY, 2013:97), sendo uma “eterna 

condição imposta pela natureza à existência humana” (Ibid.). Contudo, “o trabalho 

enquanto atividade distinta separada de outras atividades vitais, não é característico 

de todas as sociedades. O trabalho como atividade distinta, é de fato constituído 

pela abstração típica do capitalismo” (HOLLOWAY, 2013:98). O trabalho portanto, 

foi criado junto com o capitalismo, a abstração do fazer em trabalho é um processo 

histórico de transformação que criou a síntese social do capitalismo.  

Nesse sentido, Holloway cita o livro de Marshal Sahlins, A economia da idade 

da pedra, onde o autor fala da ausência de um ritmo de trabalho ordenado e da 

maior parte do tempo ser utilizado ao ócio e não à coleta, que era a atividade 

primária. Outras fontes citadas são estudos sobre os aborígenes australianos, que 

mostram que estes gastavam a maior parte do tempo vagando de um lugar para 

outro coletando ociosamente alimentos, quando poderiam fazer isso em duas ou três 

horas. Ou até mesmo na Idade Média, que não existia rigidez do tempo de trabalho. 

Em suma, nas sociedades pré-capitalistas o trabalho não existia, as relações sociais 

eram diferentes, as atividades eram reunidas socialmente sobre a base da qualidade 

de suas características. Dessa forma, o trabalho e a sociabilidade abstrata do 

trabalho não são dados pela natureza, são resultados de um processo histórico 

envolvendo a monetização das relações sociais e a extensão do mercado, de forma 

violenta (HOLLOWAY, 2013).  

O que está no cerne da separação do trabalho como atividade distinta das 

outras atividades vitais, é para o autor, a separação das pessoas da terra, quando 

da transição do feudalismo para o capitalismo. Isso representou a separação das 

atividades e o surgimento de uma nova forma de atividade, o trabalho. “O 

cercamento dos bens comuns, a abolição dos direitos tradicionais de caça, pesca e 

coleta de lenha, as séries de leis contra a vadiagem […]” (Ibid., p. 102) criaram uma 

sociedade baseada no trabalho e isso foi simultaneamente também, o processo de 

abstração do trabalho, o mesmo que obrigou os servos separados da terra, 

venderem a única coisa que possuíam: a força de trabalho. Em outras palavras, o 
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autor afirma que o trabalho não fazia parte dos hábitos e da reprodução da vida das 

sociedades pré-capitalistas. Não este trabalho, essa atividade reconhecida como tal. 

A atividade vital consciente, ou seja, um conjunto de atividades é que eram 

responsáveis pela reprodução da vida humana; e ela não estava designada como 

trabalho nem distinguida das demais.  

Segundo Holloway essa atividade vital é o que Marx chama posteriormente de 

trabalho útil ou trabalho concreto, que se contrapõe ao trabalho alienado ou abstrato, 

criado no processo de produção capitalista. A questão então colocada por Holloway 

é que o trabalho como atividade distinta somente faz sentido a partir do capitalismo, 

ou seja, essa distinção é uma abstração inerente ao capitalismo. Assim, os termos 

trabalho útil ou trabalho concreto de Marx não definem a atividade vital pura, e sim 

uma atividade já separada do conjunto de atividades vitais. Logo, se está se falando 

de uma atividade humana comum a todas as formas de existência, o termo trabalho 

deve ser substituído por outro. Para tanto, um termo mais geral que segundo 

Holloway pode ser utilizado para designar essa atividade comum é o fazer – ainda 

que não esteja totalmente convencido de que seja o melhor. Utilizar o termo útil 

também poderia, para ele, cair no utilitarismo típico do capitalismo. Assim, para 

pensar na dupla natureza do trabalho de Marx, para ele o ideal é pensar no 

contraste entre o trabalho abstrato e o fazer concreto. O fazer concreto é portanto, a 

atividade comum a todas as fases da existência humana, mas que existe em 

diferentes formas e em diferentes fases (HOLLOWAY, 2013:98).  

Ao sugerir e justificar a troca do termo “trabalho útil” pelo termo “fazer 

concreto”, Holloway não desconstrói a importância do trabalho nem como categoria 

central das análises sobre as relações sociais, nem como argumento e foco de luta, 

mas reitera a sua importância e a nossa necessidade de enxergar para além do 

trabalho abstrato. Se é importante ou não utilizarmos o termo fazer concreto de 

Holloway para nos referirmos ao trabalho concreto de Marx, é uma discussão 

secundária, pensamos. O que é crucial, é atentarmos ao poder intrínseco que o 

trabalho não subjugado ao capital tem, na luta pela emancipação humana, na 

apropriação e na luta pelos territórios. Certamente, essa foi a maior preocupação e 

contribuição de Holloway nesse livro. Tal discussão para nós é muito cara, pois nos  

permite perceber e compreender o trabalho da pesca como um fazer concreto que 

resiste e re-existe dentro do modo de produção capitalista – discussão desenvolvida 
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a seguir, partindo de um breve resgate das relações do trabalho da pesca sob 

condições escravistas no Brasil até chegarmos nas relações mantidas nos dias de 

hoje. 

 

2.3 O SABER-FAZER E O FAZER CONCRETO: O TRABALHO NA PESCA 

ARTESANAL 

 

 
 Como sabemos, as transformações das relações e do regime de trabalho no 

Brasil se deram sobre um alicerce colonial. As relações mantidas entre os 

proprietários de terra e as escravas e escravos no regime de trabalho escravista, 

não são equivalentes a relação entre senhores feudais e seus servos e servas. Nem 

muito menos, a relação que as escravas e os escravos mantinham com seus 

próprios corpos e com a sua força de trabalho, não é equivalente a que mantinham 

os servos e as servas – inclusive quando saem das condições de escravidão e  

servidão, para “ex-escravos” e “homens livres”, respectivamente. Segundo Martins 

(1981): 

Para o escravo, a liberdade não é o resultado imediato do seu 
trabalho, isto é, trabalho feito por ele, mas que não é seu. A liberdade 
é o contrário do trabalho, é a negação do trabalho, ele passa a ser 
livre para recusar a outrem a força de trabalho que agora é sua. Para 
o homem livre, despojado dos meios de produção, ao contrário, o 
seu trabalho passa a ser condição da liberdade. É no trabalho 
livremente vendido no mercado que o trabalhador recria e recobra a 
liberdade de vender novamente a sua força de trabalho. É claro que 
se está falando aqui, tanto num caso como no outro, de uma 
liberdade muito específica: a liberdade de vender a força de trabalho. 
(Ibid., p. 17). 
 

 Na linha de raciocínio de Martins (1981), por não terem domínio sobre a 

própria força de trabalho, escravas e escravos associavam o trabalho à ausência de 

liberdade. A liberdade estaria então, associada ao não trabalho, ao poder de não 

executá-lo, conquistado com a abolição da escravatura (em 1888 no Brasil). Este 

trabalho estava muito relacionado às atividades de mineração, criação de gado e 

monocultivos como a cana-de-açúcar, o tabaco, o algodão – pilares da economia 

colonial em diversas fases.  

 Contudo, um dos trabalhos que representava uma significação diferente para 

os escravos era a pesca artesanal. Ramalho (2007) afirma – com base em diversos 
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autores como Tollenare, Silva, Freyre, Lanna – que no período colonial muitos 

escravos eram instruídos para profissões específicas e podiam servir de “escravos 

de aluguel”, o que era bastante rentável para quem os possuía. Na pesca artesanal 

essa modalidade teve bastante expressão, sobretudo em Pernambuco, com a venda 

e a compra de “escravos pescadores”, onde “o mercado e a cotação dos pescadores 

escravizados podiam ser acompanhados diariamente através dos jornais do século 

XIX, que anunciavam a venda, troca ou aluguel desses trabalhadores” (SILVA, 2005, 

p. 66 apud RAMALHO, 2007:60). Para Ramalho, a impossibilidade de controlar os 

escravos no mar pode ter sido um dos motivos pelos quais a forma de trabalho 

escravo de aluguel tenha se proliferado na pesca. Outro motivo era de questão 

econômica para os “proprietários”, pois os escravos conseguiam se manter e pagar 

a eles a sua condição de ganho, o que era lucrativo para os mesmos. Além do mais, 

ainda tinha a vantagem do abastecimento de frutos do mar que os mesmos 

garantiam para suas respectivas casas. Em Pernambuco a pesca era desenvolvida 

majoritariamente por caboclos (livres), o que foi revertido com a entrada dos negros 

escravos, que viraram maioria na atividade (RAMALHO, 2007). 

A importância da pesca artesanal era facilmente percebida também 
em anúncios publicados nos jornais. Neles havia oferta de 
armadilhas de pesca e de pessoas que pudessem ser responsáveis 
pelo uso delas: 
Precisa-se de uma pessoa que entenda de pescaria de costa de rios 
e de tapagem, para tomar conta de uma rede em bom estado, muito 
maneira, e que pede poucas pessoas para pescar: rua da Aurora nº 
40 (Diário de Pernambuco, 02 de janeiro de 1857). (Ibid., p. 59). 

 

 A significação diferenciada que a pesca artesanal dava ao trabalho para os 

escravos que a praticavam, vem do fato de que ela possibilitava uma autonomia e 

um tipo de liberdade que não era possível da mesma forma em outros casos – até 

mesmo nos outros ofícios. Além da pesca, muitos escravos eram destinados às 

cidades para executarem outras atividades fora das lavouras e da criação de gado, 

como em portos, oficinas e casas. Mas a pesca além de representar uma alta 

rentabilidade para os senhores – e portanto, uma certa valorização dos escravos 

pescadores – se comparada às outras atividades, representava para os escravos 

uma relação diferenciada com o espaço e com a sua própria força de trabalho. 

Muitos desses pescadores artesanais, que eram escravos de aluguel, 
não só deixavam de realizar seu trabalho fora do controle direto de 
seus senhores – a exemplo dos engenhos em que os donos de 
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terras e de escravos tinham nos seus feitores a figura de “gerentes” 
atentos ao trabalho a ser realizado –, como moravam também, em 
vários contextos, distantes de seus senhores, embora o mando 
continuasse a sobreviver através do pagamento de uma renda 
estipulada e da possibilidade de que, quando não respeitado o 
pagamento, os mesmos serem punidos severamente, com castigos. 
(Ibid., p. 62). 
 

 Ser pescador não retirava a condição de escravo desse trabalhador e todos os 

ônus de uma vida sob dominação, como mesmo ressalta Ramalho. Mas dava a ele 

possibilidades reais que outras formas de trabalho não lhes dava, como argumenta o 

autor: 

[…] numa sociedade escravocrata, deter maior controle do tempo e 
do corpo para exercer seu trabalho artesanal possibilitou o 
surgimento de uma representação, pelos artífices do mar, de que 
eram homens que viviam e experimentavam cotidianamente uma 
autonomia possível, cuja força estava ensejada na edificação de 
projetos de vida voltados à liberdade – comprar a alforria de sua 
esposa, filhos e dele mesmo pescador, como descreveu Henry 
Koster. Nesse projeto em busca da autonomia, o trabalho de 
pescador artesanal era o solo fértil, onde se enxergava uma 
possibilidade real de concretização de sonhos emancipatórios, para 
si e para seus entes queridos. (Ibid., p. 63).  
 

 Além da valorização somada ao escravo pescador por conta da rentabilidade e 

demanda da atividade, e ademais do que representava na prática aos projetos de 

vida desses trabalhadores, a pesca também trazia a eles uma dimensão simbólica 

do trabalho. Para Ramalho, “ser pescador era transformar-se em portador de um rico 

saber-fazer e dominar a arte de pescar artesanalmente”; assim, “trabalho e arte 

confundiam-se e eram, de fato, a mesma coisa no mundo dos artífices” (RAMALHO, 

2007:58). Segundo o autor, exercer algum ofício na época colonial dava a quem 

exercia, o título de mesteirais, artistas, artífices e/ou artesãos. Eram produtores e por 

isso, obrigados a se vincularem às corporações relativas ao ofício que exerciam. Era 

pois, dentro dessas condições, que o trabalho da pesca artesanal era desenvolvido, 

proliferado e também repassado. 

Possivelmente, os escravos mais jovens (os aprendizes) eram 
socializados e apresentados ao mundo das águas, as técnicas e 
tecnologias pesqueiras pelo mestre que conduzia a embarcação e 
ficava responsável pelo aprendiz, um dos proeiros [no universo de 
dois homens proeiros], onde ambos tinham que pagar ao mesmo 
senhor um valor determinado no fim do dia ou semana. (Ibid., p. 59). 

  

 Fora da condição escravocrata, “o processo de trabalho e de socialização na 
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pesca era o mesmo” (Ibid.). E segue até hoje. Obviamente, algumas transformações 

ocorreram na pesca com o passar dos séculos, com a urbanização da vida, com a 

introdução novos elementos. Porém, as técnicas seculares da pesca artesanal 

desenvolvidas aqui, ao que Ramalho chama de saber-fazer, continuam sendo 

apropriadas e repassadas entre gerações, num processo de socialização que 

perpassa várias dimensões da vida das famílias, das comunidades e dos grupos 

envolvidos nesse trabalho. Ademais, além desses processos seguirem atuais, segue 

atual também a significação de liberdade e arte, de trabalho livre que a pesca 

artesanal representa para os trabalhadores e trabalhadoras. Isso foi constatado pelo 

referido autor em seu trabalho junto a pescadores da praia de Suape/PE, por meio 

de relatos e falas dos mesmos:  

[…] a lógica de compreender o seu trabalho por arte e como 
liberdade – que faz atualmente os pescadores suapenses –, e as 
práticas de sociabilidades geradas pelos marítimos, têm no passado 
sua raiz importante e que é capaz de ainda oferecer pistas 
sociológicas importantes, para se entender o tempo presente. Nesse 
sentido, a junção entre pesca artesanal, trabalho, arte e liberdade 
não surge deslocada do processo histórico constituidor do mundo do 
trabalho pesqueiro, aliás, encontra nele suas bases influenciadoras, 
em termos práticos e simbólicos, no que é vivido no aqui e no agora. 
(Ibid., p. 78). 
 

 No nosso entendimento, os significados de arte e liberdade dados à pesca 

artesanal pelos próprios trabalhadores e trabalhadoras traduzem a relação com a 

natureza que esse trabalho lhes possibilita ter. A pesca artesanal tem o ritmo das 

mudanças da lua, das marés, do vento, da chuva. A produção segue esse ritmo e 

cada pescador e pescadora/marisqueira conhece as condições apropriadas para as 

pescarias. E por seguir o ritmo da natureza, a pesca artesanal não segue o ritmo da 

reprodução capitalista e da acumulação de capital, embora as trabalhadoras e 

trabalhadores façam parte da teia das relações capitalistas, por estarem inseridos 

em uma sociedade capitalista. Tais diferenciações e especificidades nos levam 

também a enxergar a pesca artesanal como uma cultura, como uma atividade 

tradicional em meio a um processo violento de imposição da modernização. Assim 

também se percebem. Quando perguntados se a pesca artesanal era uma cultura ou 

um trabalho, ouvimos pescadoras e pescadores responderem imediatamente que a 

pesca artesanal é um trabalho e, logo em seguida, complementarem que é também 

ao mesmo tempo uma cultura, “uma tradição” (SILVA, 2012).  
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Essa percepção e apropriação da pesca artesanal primeiro como trabalho e 

também como uma tradição, nos revela que não há dissociação entre a pesca 

artesanal como atividade econômica e a pesca artesanal como modo de vida. A 

pesca artesanal é também um modo de vida. Queremos dizer que não há 

dissociação entre a sua significância como fonte de renda e ao mesmo tempo como 

um conjunto de hábitos e costumes relativos à própria reprodução da vida dessas 

pessoas, famílias e comunidades. Compreender essa não dissociação nos permite 

enxergar com mais clareza o cerne dos conflitos políticos e territoriais que envolvem 

as comunidades de pesca artesanal, o Estado e o grande capital.  

Alguns aspectos nos ajudam a compreender essa junção na pesca artesanal, 

que faz dela ao mesmo tempo um trabalho e um modo de vida. Como já ressaltamos, 

esse trabalho vai de encontro ao cotidiano moderno, constituído pelo domínio da 

organização e auto-regulação voluntária e planificada (LEFEBVRE, 1969). Há um 

povo, expresso em vários grupos e comunidades, que além de reproduzirem suas 

vidas por meio de uma relação intimista com a natureza, possuem autonomia sobre 

o seu trabalho e sobre o seu tempo. Essas duas características nos dizem, 

sobretudo, que esse povo resistiu e resiste à separação da terra e ao cercamento 

das águas impostos pelo capitalismo; que esse povo resiste também à lógica 

trabalhista do capital. Isto, já é suficiente para inferirmos que esse povo e o seu 

trabalho – constituído de todos os processos que envolvem a pescaria artesanal – 

caracterizam um modo de vida diferenciado do modo de vida moderno capitalista, 

embora não esteja fora de toda a engrenagem das relações que constituem esse 

sistema e que avançam todos dias sobre suas vidas e seus territórios.  

Nesse sentido, ressaltamos que um dos aspectos centrais dessa 

diferenciação é o fato das pescadoras e dos pescadores serem detentores dos seus 

meios de produção, e ainda, de terem o domínio sobre o conserto e/ou fabricação 

dos mesmos. Quando não são donos e donas de todos os equipamentos com os 

quais executam a pescaria, a autonomia relativa a esta atividade permanece 

presente, com sistemas de uso compartilhado dos equipamentos e da produção, 

regido por normas e acordos sociais construídos e firmados na comunidade – que 

geralmente apresenta semelhanças entre as localidades.  

Outro aspecto relevante é o tempo. O tempo de trabalho na pesca artesanal 

segue uma lógica diferente do tempo do capital, do cotidiano moderno, racionado, 
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contado, fragmentado (LEFEBVRE, 1969). O tempo da pesca artesanal é um tempo 

diferente do tempo medido no relógio preciso de ponteiros, que teve difusão no 

século XVIII, estando totalmente associado com a imposição da disciplina do 

trabalho (HOLLOWAY, 2013). O tempo da pesca é o tempo da natureza, é o tempo 

da reprodução da vida, não o tempo da reprodução do capital.  

Possuindo seus meios de produção, a pescadora e o pescador artesanal 

também tem acesso e poder sobre o produto do seu trabalho, tendo as opções de 

comercializá-lo ou de repassá-lo ao atravessador – que por motivos de ritmo e lógica 

de trabalho é a opção mais utilizada. Assim, além da autonomia relacionada ao 

tempo há também a que está relacionada ao produto do trabalho, diferenciando a 

pesca artesanal mais uma vez de outras formas de trabalho sob relações capitalistas, 

nas quais as trabalhadoras e trabalhadores são possuidores somente da sua força 

de trabalho e, ao vendê-la, alienam além do seu trabalho, o produto produzido nele 

(Marx, 2004). O pescado produzido na pesca artesanal é primeiramente, além de um 

produto que será comercializado, alimento para a família de quem o produziu. Pela 

necessidade de aquisição de dinheiro para a compra de outros bens alimentícios e 

não alimentícios, o produto mais consumido pela família é geralmente o de menor 

valor no mercado. Em pesquisa realizada no litoral norte da Paraíba em cinco 

comunidades de pesca artesanal, constatamos que no caso da pesca marítima ou 

de rio, os peixes maiores e o camarão são reservados para a venda. No caso da 

pesca no mangue, o sururu é mais consumido pela família enquanto que o 

caranguejo e a ostra são direcionados à venda (SILVA, 2012). Essas características 

podem variar em outras localidades ou grupos.  

Inversamente à relação capital-trabalho, essas trabalhadoras e trabalhadores 

não tiveram o processo do seu trabalho e o produto dele alienados. Sendo, portanto, 

donas e donos da sua vida, do seu tempo, do seu trabalho, do seu fazer concreto. 

Se pensarmos sobre o trabalho da pesca de acordo com Holloway (2013), podemos 

afirmar que esse trabalho, assim como é um saber-fazer (RAMALHO, 2007) é 

também um fazer concreto. Como argumenta Holloway, se considerarmos o duplo 

sentido do trabalho colocado por Marx (2004) – trabalho concreto como reprodução 

da vida e trabalho abstrato como reprodução do capital – somos levados a inferir 

que o trabalho útil ou o fazer concreto continua a existir mesmo na sociedade 

capitalista. O trabalho da pesca artesanal é, nesse sentido, uma forma de fazer 



55 
 

 

concreto dentro dessa sociedade. 

Mas isso não significa que desconsideramos os graus de envolvimento ou 

semelhança com as relações de trabalho capitalistas que podem haver na pesca 

artesanal. Por exemplo, a relação entre pescador e atravessador é muitas vezes 

conflituosa. Os pescadores e pescadoras reclamam que o atravessador baixa o 

valor da compra do pescado em períodos de pouca procura em uma proporção 

maior de que quando aumenta o valor em períodos de alta procura, a exemplo da 

época de verão. Contudo, não equiparamos essa relação pescador-atravessador às 

relações patrão-empregado na produção capitalista, que “são caracterizadas pela 

exploração do trabalho para extrair o valor excedente” (SMITH, 1988:92). Entre 

pescador, pescadora e atravessador, não há exploração do trabalho direto porque 

não há produção de excedente planejada, ou seja, o atravessador não tem controle 

sobre o tempo de trabalho do pescador e da pescadora, nem sobre o produto do 

trabalho de forma direta. Ele obtém o lucro da diferença entre a compra e a venda 

do produto. A relação do pescador e da pescadora com o atravessador representa a 

nosso ver, a fronteira entre o trabalho da pesca e a reprodução capitalista. Mas é 

uma fronteira dúbia, ao passo que de um lado media a relação delas e deles com o 

mercado – evitando assim que ela seja direta – e por outro lado reproduz o objetivo 

do lucro para o atravessador. Todavia, temos claro que isso não retira a autonomia 

presente nas relações de trabalho da pesca, como inclusive argumenta Ramalho: 

 

[…] diante dos outros trabalhos que o pescador conhece, “a pesca 
tem mais liberdade” (Marco), sendo espaço no qual o ato teleológico 
é menos condicionado às amarras plenas e absolutas do capital, por 
serem esses homens produtores diretos da pescaria e não 
assalariados. De fato, “o que um homem tiver de liberdade por 
aqui ele deve isso à pesca” (Joaquim), a sua condição de artífice 
das águas marinhas. Não que isso signifique imunidades ao 
domínio do mundo da mercadoria, porém representa uma 
situação que possui mediações específicas, ao existir o controle 
direto dos meios de produção e do saber-fazer produtivo por 
parte dos trabalhadores das águas marinhas de Suape. (RAMALHO, 
2007:89, grifo nosso).  
 

Retomamos aqui a discussão já trazida com o referido autor, dessa vez com a 

fala de pescadores, acerca do sentimento de liberdade proporcionado pelo trabalho 

da pesca artesanal. Percebe-se que a primeira fala – “a pesca tem mais liberdade” – 

faz referência a uma ou várias outras formas de trabalho que não possibilitam essa 
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liberdade inerente à pesca artesanal. A segunda fala é reveladora também, porque o 

pescador situa o lugar de onde ele está falando – o lugar onde reproduz a vida – ao 

mesmo tempo em que afirma que a pesca artesanal nesse lugar, é o único trabalho 

que possibilita a liberdade a seus trabalhadores. É difícil saber o que estão 

chamando de liberdade, qual é sua definição para eles, mas concordamos com 

Ramalho que a liberdade anunciada e que aparece como uma vantagem, um 

privilégio, se traduz dentre outras coisas, no não assalariamento do trabalho, na 

posse e no domínio dos meios de produção e de todo o processo do trabalho, assim 

como do seu produto6.  

 

2.4 PESCA ARTESANAL, CONFLITOS, TERRITÓRIOS PESQUEIROS E 

RESERVAS EXTRATIVISTAS: CONTEXTUALIZANDO A RESEX ACAÚ-GOIANA  

 
 

 Esta tese é sobre trabalho, e além disso, sobre território, conflitos, resistência 

e luta. Sobre o trabalho da pesca artesanal, que tem como meios de produção as 

águas, os espaços e ecossistemas que envolvem essas águas, assim como os 

equipamentos e apetrechos utilizados na produção. Trabalho que ao modificar a 

natureza e o espaço geográfico, modifica ao mesmo tempo as pessoas que o 

executam, em um movimento socioespacial constante. Trabalho que delimita um 

território físico e simbólico, uma vez que representa a origem das relações das 

pescadoras e dos pescadores com esses espaços, e das relações sociais que se 

dão a partir dele. Território portanto, apropriado e delimitado pelo trabalho, pela 

reprodução da vida, por um modo de ser, de sentir e de viver engendrado a partir da 

pesca artesanal.  

 Esse território é o espaço da natureza compartilhada, é o espaço tanto do 

trabalho da pesca quanto das vivências pessoais, familiares, grupais. É o espaço da 

vida. Espaços onde a pesca artesanal é praticada e que abarcam todas essas 

relações e vivências pessoais e coletivas; que passam a ser ameaçados pela 

entrada ofensiva do Estado e do grande capital. As relações de poder estabelecidas 

neles – onde o Estado e o capital se legitimam mutualmente – negam o direito e a 

legitimidade de uso desses espaços pelos povos que já o ocupam e o modificam por 

 
6 Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e 

ninguém que não entenda. (Cecília Meireles). 
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meio do trabalho há centenas de anos. Tal ofensiva se traduz concretamente em 

grandes obras estatais e grandes empreendimentos capitalistas subsidiados muitas 

vezes pelo Estado, além da especulação imobiliária. Tudo isso, é importante 

ressaltar, faz parte de um projeto de desenvolvimento calcado na lógica do capital, o 

que significa dizer que se afasta objetiva e ideologicamente do que os povos que 

ocupam esses espaços entenderiam e/ou desejariam como desenvolvimento. Muito 

ao contrário. As consequências desse projeto são danosas e muitas vezes 

irreversíveis.  

 Apontamos acima o cerne dos conflitos estabelecidos nos territórios 

pesqueiros. Ao identificar os conflitos, nosso olhar é levado também às resistências 

e as lutas, que se dão de diversas formas, a depender dos conflitos, da localidade e 

da conjuntura política do momento. Muitas vezes se dão por meio do aparato legal e 

outras, por vias da autonomia e do empoderamento político e espacial. As Reservas 

Extrativistas – RESEX – podem estar tanto no primeiro quanto no segundo exemplo, 

uma vez que dizem respeito a uma Unidade de Conservação Federal – UC, 

instituída pelo Governo Federal como resultado de uma forte resistência e luta de 

povos seringueiros no norte do Brasil.  

A RESEX é uma das categorias de Unidades de Conservação que integram o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza no Brasil – SNUC, 

instituído pela Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000. A primeira RESEX do país foi 

criada na década de 1990 por meio de um decreto, como resultado do processo de 

luta pela terra dos povos que tinham como base de reprodução da vida, a extração 

de látex. Atualmente, existem mais de sessenta RESEX em todo o país, dentre as 

quais também se encontram as Reservas Extrativistas Marinhas. As Reservas são 

áreas utilizadas por comunidades extrativistas tradicionais, que segundo a legislação, 

têm sua existência baseada no extrativismo e complementarmente na agricultura e 

na criação de animais de pequeno porte. Segundo a lei, as RESEX têm como 

objetivos proteger os meios de vida e a cultura dessas comunidades, assegurando o 

uso “sustentável” dos “recursos” naturais da unidade.  

 

2.5 RESEX ACAÚ-GOIANA/PE: A HISTÓRIA DA LUTA E A IMPLEMENTAÇÃO 

 

 A Reserva Extrativista Acaú-Goiana – recorte territorial da nossa pesquisa – 
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abrange os municípios de Pitimbu e Caaporã, no estado da Paraíba; e Goiana, no 

estado de Pernambuco, possuindo uma área aproximada de 6.678 ha (seis mil, 

seiscentos e setenta e oito hectares), sendo uma RESEX biestadual – como se pode 

ver nos mapas 1 e 2. A RESEX foi criada no ano de 2007, por meio de um Decreto 

em 26 de setembro: 

Art. 2o A Reserva Extrativista Acaú-Goiana tem por objetivo proteger 
os meios de vida e garantir a utilização e a conservação dos recursos 
naturais renováveis tradicionalmente utilizados pela população 
extrativista das comunidades de Carne de Vaca, Povoação de São 
Lourenço, Tejucupapo, Baldo do Rio Goiana e Acaú e demais 
comunidades incidentes na área de sua abrangência. (BRASIL, 
2007). 
 

 São principais beneficiárias e beneficiários da RESEX Acaú-Goiana, 

pescadoras e pescadores das seguintes comunidades: Baldo do rio, São Lourenço – 

também reconhecida como comunidade quilombola – Tejucupapo e Carne de Vaca, 

pertencentes ao estado de Pernambuco; Acaú e Caaporã do estado da Paraíba (ver 

mapa 2). Além dessas, há pescadoras e pescadores de outras comunidades do 

entorno que também praticam a atividade na área da UC.  
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Mapa 1 – Localização da RESEX Acaú-Goiana no Brasil 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: Suana Medeiros Silva (2016). 
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Mapa 2 – Localização da RESEX Acaú-Goiana entre os estados Pernambuco e Paraíba 

 
 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: Suana Medeiros Silva. Elaborado por João Ricardo J. de Sousa. 
 
 

Mapa 3 – Localização das comunidades beneficiárias da RESEX Acaú-Goiana 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: Suana Medeiros Silva (2017). Elaboração: João Ricardo J. de Sousa. 
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 O processo de construção da proposta da Reserva Extrativista Acaú-Goiana 

durou nove anos até a implementação da mesma. Foi um processo de luta no qual 

foram se envolvendo gradativamente as comunidades tradicionais pesqueiras que 

faziam e fazem uso comum dos bens naturas da área, assim como instituições que 

tinham interesse em contribuir com a proposta da RESEX e com a sua efetivação. 

Dentro desse processo, é importante chamar atenção para os confrontos de 

interesses e de uso da área e da natureza que motivaram os diversos sujeitos e 

poderes a se envolverem nessa proposta de RESEX – sobretudo as empresas 

localizadas no entorno da RESEX e o poder público local, como as prefeituras e os 

Governos estaduais.  

 O resgate histórico que fazemos aqui do processo de luta e conquista da 

RESEX Acaú-Goiana, terá como base documentos disponibilizados pelo Conselho 

Pastoral dos Pescadores – CPP, com sede em Olinda/PE. Os documentos utilizados 

para o resgate histórico que segue são: 1) Relatório Final de Pesquisa referente ao 

Programa de infraestrutura para jovens pesquisadores – Programa Primeiros 

Projetos – PPP/Facepe/CNPq, realizado por equipe de pesquisadores da Fundação 

Joaquim Nabuco – FUNDAJ, 2011, intitulado Reservas extrativistas e pesca 

artesanal: etnografia do campo socioambiental em Pernambuco; 2) Análise da 

proposta de implementação de Reserva Extrativista Acaú-Goiana, da Comissão de 

Defesa do Meio Ambiente do estado de Pernambuco; 3) Diagnósticos 

socioeconômico, ambiental e biológico da região dos estuários dos rios Goiana e 

Megaó – PE/PB, elaborado em conjunto entre o Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA e a Universidade Federal 

da Paraíba – UFPB.  

 O início da luta se dá no ano de 1998 com a proposta de uma RESEX que 

abrangesse os estuários do rio Timbó, o Canal de Santa Cruz e o rio Goiana. O que 

motivou a luta e tal proposta foi um contexto crescente de conflitos no que diz 

respeito a poluição e degradação dos corpos de água da região por parte de 

empresas privadas e, consequentemente vários danos sofridos pelas comunidades 

do entorno. Nesse sentido, ganha destaque o caso do Canal de Santa Cruz quando 

nos anos de 1970, o rio Botafogo sofreu uma forte poluição química por resíduos 

industriais, culminando com algumas mortes de pessoas na década de 1980. A isso, 

se somam alguns empreendimentos de piscicultura e carcinocultura em áreas de 
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manguezais que iniciaram sua implantação nesse período, aumentando de 

quantidade e se fortalecendo na região nos anos 90. É importante ressaltar nesse 

sentido, a implantação de uma grande área de carcinocultura na porção de terra 

chamada ilha Tiriri, que fica entre os rios Goiana e Megaó e hoje consequentemente 

se localiza no centro da RESEX Acaú-Goiana. Este empreendimento pertence a 

empresa Atlantis e atualmente, após ter passado um tempo desativado, se encontra 

novamente com produção ativa. Outra empresa de carcinocultura que explorava e 

ainda explora essa área, especificamente no Canal de Santa Cruz, é a Netuno.  

 Apesar desses conflitos locais, também se vivia um contexto nacional de uma 

nova possibilidade institucional de resistência para comunidades que reproduziam 

suas vidas a partir do uso comum de bens naturais. Com a criação da primeira 

RESEX nacional no norte do país e diante dos conflitos vivenciados e da 

possibilidade de garantia dos espaços pesqueiros, em 1998 é formulada por 

pescadoras e pescadores com o apoio do CPP, a primeira proposta de RESEX para 

Pernambuco, a RESEX da Mata Norte (com abrangência para o rio Timbó, o Canal 

de Santa Cruz e o rio Goiana). A proposta foi um dos encaminhamentos de reunião 

realizada na colônia de pescadores de Ponta de Pedras/PE e foi encaminhada ao 

IBAMA pelas Colônias de Baldo do Rio Z-14, Tejucupapo Z-17, Atapuz Z-15 e Ponta 

de Pedras Z-03 (todas pertencentes ao município de Goiana/PE).  

 O processo de solicitação passou um longo tempo em Brasília, sem que as 

comunidades tivessem respostas sobre o seu andamento. De acordo com um dos 

documentos que nos servem de base, Alexandre Cordeiro, um técnico que 

compunha o Centro Nacional de Populações Tradicionais e Desenvolvimento 

Sustentável – CNPT – IBAMA, afirma que a implantação de reservas extrativistas, 

levado a cabo por este centro específico, refletiam uma “oposição técnica” ao 

Governo Federal. Reflexo disso, foram os anos em que o processo de solicitação da 

RESEX Mata Norte ficou parado em Brasília. Não havia interesse do Governo 

Federal em conceder tais unidades de conservação, visto que significavam uma 

garantia legal de delimitação e manutenção de territórios pesqueiros. A influência do 

governo estadual também é significante nesse sentido, visto que essas áreas eram e 

são de interesse especulativo para diversos empreendimentos “públicos” e privados.  

 Enquanto o processo da RESEX da Mata Norte estava parado, na Paraíba a 

Associação de Marisqueiras de Acaú (município de Pitimbu) começou a organizar 
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um movimento para solicitação de uma RESEX para o estuário do rio Goiana, que 

une os estados Paraíba e Pernambuco. O movimento era liderado pela marisqueira 

Luzia Brazilina dos Santos, com o apoio de agentes do IBAMA/PB. No ano de 2004 

professores da Universidade Federal da Paraíba – UFPB emitem um parecer sobre 

os limites propostos para a RESEX Mata Norte. Tal parecer – solicitado pelo 

IBAMA/PB – ressalta a necessidade de ampliação da área inicial proposta, de forma 

que a margem direita do rio Goiana fosse incluída, considerando a intensa atividade 

extrativista por parte de pescadores e marisqueiras na área. Assim, quando 

informados dessa proposta de ampliação, o CPP e a colônia de pescadores de 

Tejucupapo Z-17 iniciaram contato com os técnicos do IBAMA/PB, IBAMA/PE e da 

UFPB para comunicar o interesse na implementação da RESEX que contemplasse 

os dois estados. A partir de então, foram realizadas vistas de técnicos às 

comunidades em questão e o envolvimento delas no processo de solicitação. 

Seguidamente, entre os anos de 2005 e 2006 foi elaborado o Diagnóstico 

socioeconômico, ambiental e biológico da região dos estuários dos rios Goiana e 

Megaó –PE/PB.  

 Durante todo o processo o Movimento de pescadoras e pescadores em 

Pernambuco e o CPP estiveram mobilizando e envolvendo as comunidades por 

meio das colônias na construção da RESEX. Tais ações eram necessárias para 

enfrentar o movimento contrário à implementação, como um Grupo de Trabalho – 

GT criado pelo Governo do estado de Pernambuco em 2007, fruto da pressão dos 

empresários usineiros e que tinha como objetivo inviabilizar a criação da RESEX por 

meio de uma análise sobre sua pertinência. No mesmo ano, houve duas reuniões 

convocadas pelo CPP para questionar a criação desse GT, que tinha treze 

representantes, incluindo três secretarias do estado/PE e representantes do IBAMA, 

CPP, GRPU, da Prefeitura de Goiana, da Federação das Indústrias, do setor 

sucroalcooleiro, dentre outros. O CPP e o IBAMA se retiraram do GT alegando que o 

mesmo desconsiderava o processo em curso. O IBAMA seguiu somente como 

ouvinte para prestar esclarecimentos sobre o processo e indicou outras entidades 

representativas como a Fundaj, Seap, Oceanografia/UFPE, ONG’s e colônias para 

diminuir a representatividade do Governo que era maior. Essa sugestão não foi 

atendida.  

Os mais importantes pontos de conflito nesse momento era a zona de 
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amortecimento7 da RESEX, que preocupava os empresários usineiros e; o projeto 

do Polo Farmacoquímico de Goiana que preocupava empresários industriais, 

Governo do estado e prefeitura de Goiana. O GT não ganhou força e foi vencido 

pela luta das pescadoras e pescadores que já estava em curso, com o apoio do CPP 

e a parceria do IBAMA. Ainda em 2007 aconteceram duas audiências públicas, uma 

em Acaú e outra em Goiana, onde houve forte embate entre os interessados na 

RESEX e os usineiros do estado. Nesse mesmo período foram delimitados os limites 

e finalmente criada a RESEX Acaú-Goiana.  

Entretanto, no contexto nacional a conjuntura política e administrativa foi um 

entrave para o andamento do processo de implantação da RESEX. Quando da 

criação do INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA 

BIODIVERSIDADE – ICMBio em agosto de 2007 e do repasse da maioria das 

funções do IBAMA para ele – inclusive a gestão das unidades de conservação – 

houve uma grande lentidão na reorganização dessas funções. Somou-se ainda a 

essa transição, a entrega do cargo de Ministra do Meio Ambiente por Marina Silva, 

motivada por divergências com a Casa Civil em relação a licenciamentos do 

Programa de Aceleração do Crescimento – PAC. Esse contexto de rompimentos e 

transições ocasionou a paralisação do processo de implantação da RESEX.  

Para o Canal de Santa Cruz, a proposta passou então a ser a criação de uma 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável – RDS, visto que o processo da RESEX 

estava avançando e que seria mais difícil a aprovação de uma área muito maior para 

a RESEX. E ademais, a possibilidade de uma RDS nessa área era bastante 

significante por conta do histórico de degradação da natureza por parte da 

carcinicultura. Dessa forma, o IBAMA elaborou laudos do Canal e uma solicitação de 

criação de uma RDS. No entanto, o Governo do estado de Pernambuco, que foi 

contrário a criação da RESEX Acaú-Goiana, mas que não teve força para impedi-la, 

também posicionou-se contra a criação da RDS, tendo poder de influência na 

decisão do Governo Federal. A contraproposta do governo estadual aceita pela 

Casa Civil foi a criação de uma Área de Preservação Ambiental – APA. A discussão 

da APA foi iniciada em maio de 2008 e no mês de outubro foi efetivada sua criação. 

A APA é uma Unidade de Conservação que teoricamente tem como objetivo 
 
7  Zona de amortecimento: o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades 

humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos 

negativos sobre a unidade. (SNUC, 2000). Sobre isso, ver as duas últimas páginas deste subcapítulo. 
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“proteger a diversidade biológica e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos 

naturais”; e onde é permitida a existência de empreendimentos públicos e privados. 

Assim, gerida pelo governo estadual, oferece possibilidades de empreendimentos, 

investimentos e especulação imobiliária que uma RESEX e RDS não possibilitam. 

Essa é a motivação do posicionamento do Governo Estadual em relação as 

referidas unidades.  

 A existência da RESEX implica em algumas tensões que envolvem as 

comunidades beneficiárias da mesma e o Estado – representado pelo ICMBio. Tais 

tensões estão relacionadas com as formas de trabalho, de apropriação e de 

vivências no território pesqueiro pelas comunidades e de como o Estado intervém 

nisso. Além dessas tensões, há também os conflitos com as empresas que se 

localizam no entorno da RESEX (e com a Atlantis que se encontra no meio), que se 

traduzem nos maiores problemas enfrentados pelas comunidades. A presença 

dessas empresas é uma ameaça constante aos limites territoriais da RESEX e a 

eficácia da UC na preservação da natureza e na garantia da reprodução do trabalho 

pesqueiro artesanal. Há diversos fatos e denúncias – que serão detalhados mais 

adiante neste trabalho – tanto de avanço dos limites legais da UC, quanto de 

poluição e degradação no mangue, nos rios e no estuário. Nesse caso, um dos 

complicadores desses conflitos é o fato da RESEX Acaú-Goiana ainda não possuir 

um Plano de Manejo próprio. O Plano de Manejo é o 

documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos 
gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu 
zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o 
manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas 
físicas necessárias à gestão da unidade. (SNUC, 2000, Art. 2o). 
 

 A RESEX Acaú-Goiana possui um Acordo de Gestão, estabelecido no ano de 

2015, que trata sobre o uso do solo e da natureza na UC, com ênfase na atividade 

da pesca artesanal – que será discutido no capítulo quatro. No entanto, tratando 

disso especificamente, o Acordo de Gestão não supre as funções e 

responsabilidades que o Plano de Manejo teria para a RESEX: 

O Plano de Manejo deve abranger a área da unidade de 
conservação, sua zona de amortecimento e os corredores ecológicos, 
incluindo medidas com o fim de promover sua integração à vida 
econômica e social das comunidades vizinhas. (SNUC, Art. 27, § 1o). 

 

 O SNUC determina que “o Plano de Manejo de uma unidade de conservação 
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deve ser elaborado no prazo de cinco anos a partir da data de sua criação” (Ibid., § 

3o). Sua elaboração, atualização e implementação deverá ter ampla participação da 

população da área e o mesmo deverá ser aprovado pelo Conselho Deliberativo da 

UC. De acordo com a norma estabelecida no SNUC, o prazo para a elaboração do 

Plano de Manejo da RESEX Acaú-Goiana já foi esgotado desde 2012 – contando 

cinco anos da sua criação.  

 Diante dos conflitos mencionados, a ausência do Plano de Manejo é um 

complicador porque nesse caso, ele seria o instrumento legal – por meio da Zona de 

Amortecimento – para limitar o avanço territorial das empresas e a poluição e 

degradação da área da RESEX causadas por elas. No SNUC, Zona de 

Amortecimento, “é o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades 

humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de 

minimizar os impactos negativos sobre a unidade” (SNUC, Art. 2o). É de 

entendimento tanto do ICMBio como das comunidades, conselheiras e conselheiros 

da RESEX Acaú-Goiana que não ter uma Zona de Amortecimento estabelecida, 

diminui a força da Unidade no que diz respeito a preservação do território pesqueiro. 

Isso será mostrado ao longo do trabalho, quando discutiremos sobre os principais 

conflitos.  

 

2.6 SENTIDO COMUNITÁRIO E O USO COMUM DA NATUREZA NO TERRITÓRIO 

 
 
 Pensar e discutir sobre comunidades de pesca artesanal e sobretudo, sobre 

uma Unidade de Conservação criada em torno da atividade tradicional pesqueira, 

nos leva a pensar e discutir sobre o uso comum da natureza. Já enfatizamos que a 

atividade artesanal pesqueira, tem como uma das principais características a relação 

da comunidade com a natureza, buscando, dentro das limitações atuais, 

preservação e respeito – ao movimento e ritmo da natureza e aos ciclos de 

reprodução das espécies. Queremos então com base na literatura e nas nossas 

pesquisas de campo, trazer um pouco dessa discussão que nos parece necessária 

quando falamos de Reservas extrativistas.  

 Antes de mais nada e relacionado a isso, queremos sinalizar o que 

entendemos pelo termo “comunidade” – bastante utilizado ao longo desse texto 

quando nos referimos às populações que vivem da pesca artesanal. Como dito na 
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introdução, segundo Cruz (2012), o termo “povos e comunidades tradicionais” nasce 

entre 1970 e 1980 e se populariza no início dos anos 1990 com a consolidação da 

questão ambiental. Além do âmbito ambiental, também passou a ser utilizado no 

âmbito das lutas por direitos culturais e territoriais de grupos étnicos. Assim, 

começou a designar os modos de vida e a diversidade cultural dos grupos sociais 

que historicamente ocupavam áreas alvos de reivindicações por políticas de 

conservação da natureza. Ademais, fortaleceu as lutas por reconhecimento dos 

direitos culturais dos grupos indígenas e “autóctones” e por seus territórios. (CRUZ, 

2012). 

 Em “povos e comunidades tradicionais” foram incluídos – no debate 

acadêmico e político – os “povos indígenas, quilombolas, populações 

agroextrativistas (seringueiros, castanheiros, quebradeiras de coco de babaçu)”, 

assim como “grupos vinculados aos rios ou ao mar (ribeirinhos, pescadores 

artesanais, caiçaras, varjeiros, jangadeiros, marisqueiros), grupos associados a 

ecossistemas específicos (pantaneiros, caatingueiros,” e também “grupos 

associados à agricultura ou à pecuária (faxinais, sertanejos, caipiras, sitiantes 

campeiros, fundo de pasto, vaqueiros)” (CRUZ, 2012:597). Segundo o autor, a 

busca por uma caracterização socioantropológica desses grupos, levaram 

pesquisadoras e pesquisadores – apesar da grande diversidade – a elencarem 

traços comuns aos grupos, como: a relação com a natureza (racionalidade 

ambiental); a relação com o território e a territorialidade; racionalidade econômico-

produtiva; as inter-relações com os outros grupos da região e autoidentificação 

(CRUZ, 2012). 

  Dialogando com essa perspectiva, em seu trabalho sobre comunidades do 

Cariri cearense – mais precisamente populações tradicionais dos vales e serras do 

Araripe –, Gonçalves (2005) se dedica a compreender as relações sociais 

comunitárias. Assim, nos traz uma discussão pautada nas relações das 

comunidades com a natureza, nas experiências religiosas, culturais e no saber 

tradicional vivenciado e compartilhado. O autor enxerga esses elementos como 

parte de uma “ética do território”, que pode ser pensada pela ótica do modo de vida 

comunitário (GONÇALVES, 2005:20). 

Já é possível perceber uma ética que protesta mudanças nos rumos 
do desenvolvimento capitalista e exige uma revisão do sentido da 
norma e da convivência coletiva que contemple a lógica organizativa 
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dos pequenos ou dos grupos sociais que vivenciam diversificadas 
experiências de comunidade. A ética comunitária dos pequenos pode 
ser vista sob diferenciados ângulos, nosso olhar privilegia, entretanto, 
a dimensão humana que inspira a aproximação entre os sujeitos 
sociais e a natureza a partir da divisão dos bens materiais e do poder 
de dominação. (Ibid.). 

 
 Por esse caminho, Gonçalves busca diferenciar a comunidade da sociedade 

como um todo, onde a primeira, segundo ele, tem como inspiração de atuação o 

sentimento, a subjetividade, o afeto, a tradição. A segunda atuaria com base na 

racionalidade, na objetividade e na ideia do moderno. A partir dessa diferenciação, 

“o conceito amplo de comunidade, enquanto relação e estrutura de socialização 

entre as mesmas pessoas denota […] uma ordem territorial solidária que prioriza os 

valores e fundamentos de afetividade, emoção, tradição e justiça social” 

(GONÇALVES, 2005:24).  

 O autor também enfatiza outros aspectos que permeiam o sentimento 

comunitário e que nos ajudam a pensar sobre as comunidades pesqueiras e suas 

relações: 

No sentimento comunitário, aspectos tais como os costumes, a 
lingüística ou até mesmo a conduta fundamentam a consciência 
social acerca da existência da comunidade e de seu reconhecimento. 
Os laços de solidariedade social referenciados nas ações de 
reciprocidade onde ninguém sai em desvantagem e toda a 
comunidade se plenifica com o ganho. (Ibid.).  

 

  A partir das afirmações de Cruz (2012) e Gonçalves (2005), assim como de 

nossas observações e diálogos com as comunidades de pesca artesanal – com as 

quais estivemos em vários momentos de pesquisa e de vivências –, chegamos a 

algumas considerações acerca do que entendemos por comunidade, tendo como 

referência as comunidades pesqueiras. Para tanto, consideremos como premissa o 

tempo presente, caracterizado dentre outras coisas, por uma sociedade regida pelo 

sistema político-econômico capitalista e, dentro disso, todo o aparato de condições 

materiais e de situações que dizem respeito ao mesmo. No caso das comunidades 

que têm a pesca artesanal como principal atividade econômica, estamos falando de 

ofensivas de empreendimentos privados e grandes obras estatais nos seus 

territórios pesqueiros e na consequente degradação dos seus meios de produção – 

rios, estuários, manguezais, oceano –, resultando muitas vezes em queda 

significativa na produção. Estamos falando também da privatização dos espaços de 
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pesca, com projetos que transformam os espaços e a natureza antes compartilhados, 

em bens privados, negando o acesso dessas comunidades aos mesmos. Falamos 

também de projetos estatais desenvolvimentistas, como a produção industrial do 

setor pesqueiro, que tem como consequência tanto a degradação da natureza, como 

a perda da autonomia e liberdade de trabalho dessas comunidades.  

 A lógica capitalista da relação com a natureza, do trabalho e produção, e das 

relações sociais – da sociedade entre si e do Estado com a sociedade – está 

erguida em suma, sobre os seguintes pilares: exploração exacerbada e ilimitada da 

natureza; exploração do trabalho humano para realização do lucro e acumulação de 

riqueza para uma parcela ínfima da sociedade; individualismo, competitividade, 

suposta liberdade de mercado – para venda da força de trabalho – e suposta 

igualdade diante do aparato legal e jurídico estatal. Esses pilares podem representar 

um verdadeiro “rolo compressor” nas relações e sentido de comunidade, construídos 

e mantidos ao longo de séculos no Brasil, na América Latina e em várias localidades 

do Globo. Cada um desses pilares estão interrelacionados, de modo que cada um 

deles pode desencadear consequências relacionadas aos três. A degradação da 

natureza e a perda do acesso aos bens comuns pode forçar comunidades a 

mudarem suas formas de se relacionar com a natureza, pela necessidade da 

sobrevivência. A mesma necessidade, pode fazer essa comunidade – ou membros 

isolados dela – tanto não respeitar da mesma forma o movimento e os ciclos da 

natureza, como buscar outros meios de reprodução de vida, entrando na lógica do 

trabalho explorado, da concorrência, do individualismo, etc. Por sua vez, a ruptura 

com a natureza, a necessidade da venda da força de trabalho e a entrada no 

mercado de trabalho, pode levar à crença – ou ao esforço para a crença – de que 

todas as pessoas são iguais diante do Estado e portanto, apagar qualquer 

motivação de resistência e de luta comunitária e coletiva.  

 Contudo, a força do “rolo compressor” se mostra insuficiente em muitos casos 

para transformar essas comunidades em meros contingentes de indivíduos. Não se 

pode negar que nessas comunidades que resistem, algumas características 

comunitárias podem ser abaladas, mantidas com bastante esforço ou transformadas, 

podendo atingir a comunidade ou somente algumas pessoas dela. Atitudes 

individualistas, evasão das lutas coletivas e a busca pela entrada no mercado de 

trabalho nos moldes capitalistas, podem ser alguns dos impactos sofridos. Nesse 
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sentido, para que uma comunidade resista – mantendo o sentido comunitário que 

discutimos aqui –, alguns elementos são responsáveis pela manutenção desse 

sentido e pela ressignificação da comunidade no tempo presente.  

 Não obstante, nas comunidades pesqueiras artesanais, um dos elementos 

centrais responsáveis pela permanência e reafirmação constante do sentido 

comunitário é o trabalho. O trabalho da pesca artesanal traz junto com ele outros 

elementos que reforçam esse sentido. O entendimento da natureza como um bem 

comum – “racionalidade ambiental” segundo Cruz (2012) – está totalmente 

relacionado ao trabalho da pesca, que é pautado no respeito à natureza e no seu 

uso de forma compartilhada. O trabalho artesanal da pesca ao se pautar no tempo 

da natureza, também possui uma “racionalidade econômico-produtiva” (Ibid.) 

específica e, além disso, é em torno dele que estão elementos culturais também 

responsáveis pela identidade comunitária – como dias festivos, lendas, crenças, 

linguagens, estética, etc. Ademais, o saber vivenciado no território (GONÇALVES, 

2005) está intrinsecamente relacionado ao trabalho pesqueiro.  

 Entendemos que outro elemento central comunitário quando a referência são 

comunidades pesqueiras é o território e, sob ameaça da perda, a luta pelo 

reconhecimento e permanência no mesmo. Por território, entendemos o espaço de 

trabalho, de vivência e de apropriação da natureza pelas comunidades, onde há 

produção material e simbólica. Este espaço não diz respeito a porção territorial total 

relativa ao domínio do Estado-nação, mas está contido nesta e é ao mesmo tempo, 

uma porção desta, um outro território em disputa entre o Estado, as comunidades e 

o capital. Como ressalta Souza (2000:81), “a palavra território normalmente evoca o 

'‘território nacional’' e faz pensar no Estado – gestor por excelência do território 

nacional”, mas, “ele não precisa e nem deve ser reduzido a essa escala ou à 

associação com a figura do Estado”, pois “territórios são construídos (e 

desconstruídos) dentro de escalas temporais as mais diferentes”. Raffestin (1993) 

também afirma que: 

Se há um conceito sobre o qual os geógrafos concordam é com 
certeza o da definição de Estado: “O Estado existe quando uma 
população instalada num território exerce a própria soberania”. Por 
tanto, três sinais são mobilizados para caracterizar o Estado: a 
população, o território e a autoridade. Toda a geografia do Estado 
deriva dessa tríade.  
 

 A definição de Estado deve ser problematizada, e será, no capítulo dois desse 
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trabalho. Por esse motivo não vamos adentrar nessa discussão agora, tendo essa 

citação tão somente o intuito de trazer à tona a relação teórico-prática entre território, 

Estado e poder. Mais adiante no seu texto, Raffestin discute sobre a formação dos 

territórios, enfatizando as relações de trabalho, apropriação e de poder como base 

dessa formação:  

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. Ao se apropriar de um espaço, concreta ou 
abstratamente (por exemplo, pela representação), o ator 
"territorializa" o espaço. Lefebvre mostra muito bem como é o 
mecanismo para passar do espaço ao território: “A produção de um 
espaço, o território nacional, espaço físico, balizado, modificado, 
transformado pelas redes, circuitos e fluxos que aí se instalam: 
rodovias, canais, estradas de ferro, circuitos comerciais e bancários, 
auto-estradas e rotas aéreas etc.”. O território, nessa perspectiva, é 
um espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e informação, 
e que, por consequência, revela relações marcadas pelo poder. 
(RAFFESTIN, 1993).  

 
 Em diálogo com o referido autor, Saquet (2011) afirma que o trabalho, estando 

entre a sociedade e a natureza, tem conteúdo social e significa tanto relações de 

poder como de ideologia. Dessa forma, “o trabalho está na base da construção do 

habitat e do território através da produção de objetos concretos (materializações) e 

de símbolos (econômicos, políticos e culturais) […]” (SAQUET, 2011:20). Segundo 

ele, 

O território é diferenciado do espaço por Claude Raffestin e 
Mercedes Bresso especialmente a partir da territorialidade cotidiana, 
ou seja, do conjunto de relações estabelecidas na vida em sociedade 
mediada pelo trabalho, pelo poder e pela linguagem. Reunindo estes 
elementos com outros evidenciados por Jean Gottmann, Giuseppe 
Dematteis, Claude Raffestin, Arnaldo Bagnasco, Edward Soja, Gilles 
Deleuze. Félix Guattari, Massimo Quaini, Francesco Indovina e 
Alberto Magnaghi, cada qual com sua abordagem e concepção […], 
é possível afirmar que o território é uma construção social, 
histórica, relacional e está sempre vinculado a processos de 
apropriação e dominação do espaço e, evidentemente, das 
pessoas […]. (Ibid., p. 22, grifo nosso).  

 
 Nesse desenvolvimento de ideias, Saquet vai ampliando a noção de território 

baseada na relação de poder do Estado com o território nacional, apontando a 

relação de apropriação da sociedade sobre a natureza, mediante o trabalho. Nessa 

última, estão evidenciadas as relações cotidianas e a produção tanto material quanto 

simbólica – o que dialoga com o sentido comunitário exercido no território, discutido 
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neste subcapítulo.  

 É nessa linha de pensamento, que Porto-Gonçalves (2006:163) afirma que 

“sociedade e território, vê-se, são indissociáveis. Toda sociedade ao se constituir o 

faz constituindo o seu espaço, seu habitat, seu território”. Para o autor, 

 
O fato de que os homens e mulheres sejam seres que fazem História 
e Cultura, animais simbólicos que são, não os faz deixar de ser 
matéria viva. Toda apropriação material é, ao mesmo tempo, e não 
antes ou depois, simbólica. Afinal, não nos apropriamos de nada que 
não faça sentido, que não tenha sign-ificado. O conceito de território 
pensado para além dos dualismos nos obriga a abandonar um dos 
pilares do pensamento eurocêntrico que é a separação de sociedade 
e natureza. (Ibid.). 

  

 É, pois, a partir desses entendimentos e das nossas experiências junto às 

comunidades tradicionais pesqueiras, que inferimos que o território e a comunidade 

são interdependentes e que, a ameaça de perda do primeiro pela segunda pode 

tanto abalar o sentido comunitário como fortalecer 8 . Para Iranyr dos Santos, 

pescadora artesanal da Bahia, “o pescador que não tem território não tem história, e 

sem história a gente não pode viver” (MPP, 2013). O território e a luta pela 

permanência nele é um dos elementos centrais na resistência das comunidades 

pesqueiras enquanto comunidades – estando também muito relacionado ao 

entendimento da natureza como bem comum, uma vez que o território pesqueiro 

pressupõe compartilhamento de terra, água e demais elementos naturais, sem 

parcelamento de lotes ou algo parecido.  

 Elementos como a religiosidade, a solidariedade, a reciprocidade, a 

afetividade (GONÇALVES, 2005), tornam-se difíceis de serem identificados ou 

classificados como centrais no sentido comunitário pesqueiro, se o contexto é de 

conflitos, tensões político-econômicas e ameaças de perda de território. Isso não 

quer dizer que estejam ausentes; e sim menos evidentes diante da tensão cotidiana 

a qual as pessoas são submetidas nessas situações. Mas a mesma situação pode 

 
8 Há casos em que a interferência de agentes externos à comunidade em meio a um conflito 

territorial pode causar fragmentação na luta pela permanência no território; principalmente se 

tratar-se de ameaças diversas e/ou ofertas de realocação. Nos casos de realocação da 

comunidade ou de uma parte dela, o sentido comunitário pode ser totalmente abalado pela perda 

do território original – ver caso da comunidade do Cabeço, foz do rio São Francisco, realocada 

por impacto socioambiental causados pela Usina Xingó – AL/SE. Por outro lado, a luta também 

pode fortalecer a união, os laços de solidariedade e a autoidentificação coletiva.  
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evidenciar esses elementos também em muitos casos. Por isso, não os colocamos 

como centrais, mas não negamos que existem. Por sua vez, a religiosidade – e 

consequentemente a cultura festiva – não é um elemento que pode ser considerado 

comunitário nas comunidades de pesca artesanal, visto que apesar das crenças 

relacionadas ao trabalho pesqueiro (mitos relacionados às águas, por exemplo), há 

uma diversidade religiosa explícita. 

 Sendo assim, entendemos as comunidades tradicionais pesqueiras como 

comunidades constituídas em torno do trabalho artesanal pesqueiro, que vivem e 

trabalham em um território comum, apropriado e vivenciado por meio de saberes 

tradicionais. Tal trabalho e vivência não seguem outro tempo e outra lógica se não o 

da natureza e a do compartilhamento dos bens naturais, de forma que a 

preservação dos bens comuns, o respeito aos ciclos da natureza, à reprodução das 

espécies e a garantia do uso seja de responsabilidade e para beneficiamento de 

todas e todos. 

 Dentro dos conflitos socioterritoriais que sofrem as comunidades tradicionais 

pesqueiras, a ameaça ou o desequilíbrio ao regime de uso compartilhado dos bens 

naturais é um dos impactos mais significativos. Isso porque tal forma de uso e 

relação com a natureza são necessariamente a forma de trabalho – ou seja, de 

reprodução da vida – e a forma de vivenciar o território por essas comunidades. 

Margaret Mckean e Elinor Ostrom (2001) comentam sobre as ameaças que podem 

levar ao desaparecimento desses regimes: 

No passado, regimes de propriedade comum implantados por 
comunidades para a geração de benefícios de longo prazo do 
manejo de recursos naturais disseminavam-se por todo o planeta. É 
possível que alguns tenham desaparecido naturalmente, na medida 
em que as comunidades tradicionais optaram por outras relações 
ambientais, particularmente à luz de mudanças tecnológicas e 
econômicas. Mas, em muitos casos, tais regimes parecem ter 
sido excluídos por força de legislação, através de dois caminhos 
básicos: em situações em que regimes de propriedade comum – 
mesmo que elaborados e duradouros – nunca tinham sido 
codificados, eles simplesmente podem ter sido desconsiderados nos 
primeiros esforços nacionais de formalização e codificação de 
direitos de propriedade sobre os recursos em questão (exemplos 
podem ser observados na Indonésia, no Brasil e na maioria dos 
países africanos ao sul do Saara); onde regimes de propriedade 
comum eram legalmente reconhecidos, reformas agrárias por vezes 
transferiram tais direitos a indivíduos (caso dos enclosures no Reino 
Unido), ao próprio governo, ou a uma combinação de ambos (como 

Índia e Japão). (MCKEAN; OSTROM, 2001:78, grifo nosso).  
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 Sobre o regime de uso comum de terras/território no Brasil e especificamente 

de como o mesmo é tratado na academia e pelo Estado, trataremos no capítulo três. 

O que queremos chamar atenção agora em diálogo com as autoras supracitadas, é 

que há um esforço, nos âmbitos político e econômico, em eliminar essa forma de 

uso da natureza ou em desconsiderar – e assim fazer cair na invisibilidade – que ela 

existe ainda hoje e que é, em muitos casos, o pilar de sustentação da reprodução da 

vida de comunidades que conseguem se manter fora da lógica da exploração 

capitalista do trabalho e da natureza. O regime de uso comum da natureza também 

é responsável pela preservação da natureza em muitos lugares onde a mesma já 

haveria sido bastante degrada se não fosse pela permanência desse regime.  

 Em 1968 o ecologista norte-americano Garrett Hardin, em seu conhecido 

estudo – publicado como A tragédia dos comuns – afirma que “recursos naturais” – a 

natureza – se utilizados de forma comunal, estão fadados à degradação e ao 

esgotamento. Segundo o autor, 

A tragédia dos comuns se desenvolve desta forma. Imagine um 
pasto aberto a todos. É de se esperar que cada vaqueiro vai tentar 
manter o gado do maior número possível no terreno comum. Tal 
mecanismo pode funcionar de modo razoavelmente satisfatório 
durante séculos, devendo-se às guerras tribais, à caça furtiva, e à 
doença manter o número de homens e animais bem abaixo da 
capacidade de absorção do solo. Por último, no entanto, vem o dia 
do julgamento, ou seja, o dia em que o objetivo a longo prazo 
desejado de estabilidade social se torne uma realidade. Neste ponto, 
a lógica inerente do que é comum impiedosamente gera tragédia. 
Como um ser racional, cada vaqueiro procura maximizar o seu ganho. 
Explícita ou implicitamente, mais ou menos conscientemente, ele 
pergunta: "Qual é o utilidade para mim de acrescentar mais um 
animal para o meu rebanho?" Esta utilidade tem um componente 
negativo e um positivo. (HARDIN, 1968:4). 
 

 Para Hardin o componente positivo diz respeito ao incremento de um animal 

pelo pastor, onde o mesmo terá lucros com a venda do animal. O componente 

negativo consiste no que ele chama de sobrepastoreio adicional, onde o excesso de 

pastagem pode causar efeitos que, no entanto, são compartilhados por todos os 

pastores. Avaliando os componentes positivo e negativo, o vaqueiro segundo Hardin, 

concluirá “que o único caminho sensato para ele seguir é o de adicionar outro animal 

a seu rebanho. E outro, e outro .... Mas esta é a conclusão alcançada por todos e 

cada pastor racional partilha de um bem comum. Aí é que se encontra a tragédia” 
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(Ibid.). Assim, seguindo a lógica da “tragédia dos comuns”, o referido autor afirma 

que “ruína é o destino para o qual todos os homens correm, cada um perseguindo 

seu próprio interesse em uma sociedade que acredita na liberdade dos bens comuns. 

Liberdade num terreno baldio (common) traz ruína para todos” (Ibid.). As afirmações 

de Hardin foram contestadas por outras pesquisadoras e pesquisadores: 

Apesar de esse autor ter se referido a conceitos globais, como 
capacidade de carga, suas observações sobre recursos de uso 
comum são, por muitos, consideradas como considerações 
definitivas. Para apontar a necessidade de mudanças sociais em 
grande escala, como forma de lidar com problemas como 
superpopulação, degradação de recursos e poluição atmosférica e 
hídrica, Hardin (1968) apresentou uma hipotética experiência de 
raciocínio. (FEENY et al, 2001:18).  

  

 Como colocado pelos autores supracitados, as afirmativas de Hardin são 

aceitas como verdades. Além disso, essa visão alimenta ações políticas na direção 

da privatização e dos cercamentos modernos dos espaços naturais de interesse 

econômico privado ou estatal. Tais ações seguem a lógica da alternativa sugerida 

por Hardin: “O que devemos fazer? Nós temos várias opções. Podemos vendê-las 

como propriedade privada. Podemos mantê-los como propriedade pública, mas 

atribuir o direito de lançá-los” (HARDIN, 1968:5). 

 Sobre esse debate, Ostrom – economista estadunidense e uma das maiores 

contestadoras de Hardin – e Mckean chamam atenção para os termos comumente 

utilizados. Diferentemente do que elas chamam de “base comum de recursos” – 

relativa às qualidades físicas de sistemas de recursos – a “propriedade comum” ou 

“regime de propriedade comum” são, segundo elas, os arranjos de direito de 

propriedade. Nesses arranjos, os grupos usuários são detentores de direitos e 

responsabilidades relativos aos bens naturais. Assim, é importante não confundir 

propriedade – que é uma instituição social – com recursos – que são as partes do 

mundo físico ou biológico. Segundo as autoras, “o termo '‘propriedade’' está 

relacionado a instituições sociais e não a qualidades naturais ou físicas inerentes 

aos recursos” (MCKEAN; OSTROM, 2001:80).  

Estranhamente, o termo “propriedade comum” parece ter sido 
apropriado como referindo-se à ausência de propriedade ou a 
recursos de livre acesso – aos quais direitos e responsabilidades não 
tenham sido definidos – e não a uma determinada forma de 
propriedade [...]. As ineficiências e a exaustão de recursos 
relacionadas a situações de livre acesso são bem conhecidas. Esse 
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cenário somente produz resultados positivos quando há pouca 
necessidade de manejo de recursos, ou seja, quando demandas por 
recursos são reduzidas a ponto de tornar tais esforços injustificáveis. 
Por outro lado, em regimes de propriedade comum, um grupo 
particular de indivíduos divide os direitos de acesso aos recursos, 
assim caracterizando uma forma de propriedade – ao invés de sua 
ausência. Em outras palavras, existem direitos, e estes são comuns 
a um determinado grupo de usuários e não a todos. Dessa maneira, 
a propriedade comum não se caracteriza por acesso livre a todos, 
mas como acesso limitado a um grupo específico de usuários que 
possuem direitos comuns [...]. (Ibid.). 
 

 As autoras argumentam que Hardin em 1968 aponta os supostos prejuízos do 

livre acesso, mas não esclarece que o problema não está no compartilhamento do 

uso dos recursos e sim na ausência de direitos de propriedade ou de regimes de 

manejo. Entretanto, segundo elas em 1994 Hardin retifica suas afirmações, 

distinguindo “recursos comuns não manejados” e “recursos comuns manejados”, 

onde os “direitos de propriedade podem prevenir usos inadequados” (Ibid.). A 

diferenciação que Mckean e Ostrom buscam esclarecer é um divisor de águas na 

visão generalizada que Hardin ajuda a disseminar – mesmo tendo, tardiamente, se 

retratado. Generalizar e afirmar que o uso compartilhado da natureza por 

comunidades tradicionais é responsável pelo esgotamento da mesma, é negligenciar 

toda a exploração capitalista ilimitada da natureza. É utilizar-se de dois pesos e duas 

medidas, sobretudo se falamos dessa exploração nos países latinoamericanos9. E 

se tratando do regime capitalista, a exacerbada exploração da natureza – o acesso 

livre que causaria a “tragédia” – é executada pelo Estado-nação e pelo capital 

privado, que criam e transformam legislações que amparam tal exploração. O regime 

de propriedade comum – ou o uso comum manejado – não necessariamente 

precisaria ser institucionalizado e legalizado para funcionar, não fosse a pressão 

capitalista sobre a natureza e sobre os territórios. As comunidades tradicionais que 

reproduzem suas vidas a partir do uso comum, reivindicam institucionalização hoje 

para se protegerem da ação do grande capital e do Estado capitalista, não de outras 

comunidades vizinhas. Sobre isso argumenta Diegues (2001:98): 

Certos membros de comunidades costeiras, como os “mestres” de 
pesca, são depositários de um conhecimento maior sobre o mundo 
natural que lhes permite um acesso privilegiado a recursos móveis e 
migratórios, como na pesca de “marcação” ou de “caminho e cabeço”. 
Mesmo nela […] existem pontos de pesca que são de uso aberto e 

 
9 Ver discussão específica sobre América Latina no capítulo dois. 
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comum aos membros do grupo […]. Em maior ou menor intensidade, 
existe a noção de que os recursos compartilhados devem ser usados 
com parcimônia, pois deles dependem a reprodução social e 
simbólica do grupo. 
 

 Para Diegues, o que ele descreve acima contradiz as ideias de Hardin (1968) 

e inclusive desmonta a sua alternativa de privatização e estatização como melhor 

solução de proteção para os bens comuns. 

Está claro, no entanto, que a propriedade privada ou as grandes 
corporações não necessariamente protegem suas propriedades, 
causando erosão do solo, degradação das águas e externalidades, 
cujos custos (vide exemplo da ocupação amazônica), o próprio 
Estado criou políticas e mecanismos de incentivos fiscais que 
colaboraram para a devastação ambiental. […]. O que tem ocorrido 
mais frequentemente é a “tragédia dos comunitários” (McCay & 
Acheson, 1987), que são expulsos de seus territórios tradicionais 
pela expansão da grande propriedade privada, da propriedade 
pública e dos grandes projetos. (DIEGUES, 2001:98).  

 

 Como aponta o referido autor, as formas de propriedade estatal e privada 

impactam e ameaçam de desaparecimento as formas de uso comum. No Brasil tal 

situação ocorreu intensamente num passado não distante, quando durante o regime 

militar ditatorial, as comunidades tradicionais sofreram grandes impactos diante da 

expansão das empresas mineradoras em territórios da amazônia e mata atlântica. 

Mas também pode acontecer do próprio Estado – como resultado de lutas – 

reconhecer juridicamente esses arranjos, como é o caso das Reservas extrativistas 

(iniciado na década de 1990, pós redemocratização) ou das comunidades 

tradicionais que permanecem em áreas de proteção ambiental. Segundo ele, isso 

acontece pela constatação de que o modo de vida dessas comunidades garantem a 

proteção e conservação dos ecossistemas. (DIEGUES, 2001). 

 Contudo, apesar dessa ação estatal ocorrer – não sem lutas sociais – em 

alguns momentos políticos é presente o discurso contraditório do Estado de que 

essas comunidades são responsáveis pela degradação da natureza e pela escassez 

dos chamados “recursos naturais” – como por exemplo dos chamados “recursos 

pesqueiros” também. Ao mesmo tempo, as ameaças sobre os territórios tradicionais 

e sobre as formas de uso comum da natureza continuam atuais. Além do 

agronegócio e de sua produção de commodities para exportação, o Estado brasileiro 

atua com políticas desenvolvimentistas e neoliberais em vários setores da economia, 

traduzidas em megaprojetos, grandes obras hídricas e eólicas, em complexos 
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portuários, etc., assim como na produção industrial pesqueira – a aquicultura – que 

privatiza os corpos de água e degrada a natureza por meio dos insumos, venenos e 

das técnicas utilizadas em tal produção.  

 Nesse contexto, A Tragédia dos Comuns de Hardin é um grande mito diante 

da tragédia que consiste a perda de território das comunidades tradicionais que 

utilizam e se relacionam com a natureza de forma compartilhada  – praticando o real 

sentido do que o Estado e as empresas chamam de “sustentável”. Essa é a ameaça 

e a concretização constante diante das ações estatais mencionadas, sobretudo na 

atual conjuntura política brasileira, onde as forças neoliberais e conservadoras 

voltam ao Governo Federal por meio de um golpe constitucional. 

 
2.7 O USO COMUM DA NATUREZA E A RESEX ACAÚ-GOIANA 

 

 A criação da RESEX Acaú-Goiana é um exemplo de quando o Estado – 

atendendo reivindicações de lutas sociais – reconhece juridicamente um arranjo de 

uso comum da natureza por comunidades tradicionais. Dentre outras coisas, a 

implantação da referida RESEX instituiu a demarcação de um território composto de 

ecossistemas que devem ser protegidos, oficializou a necessidade de fiscalização 

das formas de uso da natureza local e possibilitou a criação do Conselho 

Deliberativo, que tem poder deliberativo nas decisões referentes a área, como em 

todas as reservas extrativistas. A ação de implantação da Unidade de Conservação, 

institucionalizou uma forma de vida e de relacionar-se com a natureza já praticada 

antes da criação da RESEX. Nesse sentido, a criação da UC foi um marco que 

contribui também para que as pessoas que não são parte das comunidades 

beneficiárias da RESEX, sejam sensibilizadas para a importância de uma relação de 

maior respeito com a natureza e da preservação do território pesqueiro. 

 Um dos exemplos – demonstrado por um pescador e conselheiro da RESEX,  

foi a retirada de um lixão na praia Carne de Vaca – Goiana/PE10, que se encontrava 

numa área de mata atlântica, próximo a nascentes de água, cujo uso é 

compartilhado por todos da comunidade. Apesar de não estarem localizadas dentro 

 
10 A população da praia Carne de Vaca não é constituída somente de pescadoras e pescadores – 

ou seja, da comunidade beneficiária da RESEX. Há muito turismo de segunda residência e a 

quantidade da população aumenta consideravelmente em épocas de veraneio e em feriados. 
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dos limites legais da reserva, a existência das nascentes foi determinante numa 

denúncia junto ao ICMBio e na reivindicação da limpeza dessa área, que aconteceu. 

A relação da comunidade com essa nascente de água é um exemplo explícito do 

uso comum praticado na área relativa à RESEX, mesmo antes de sua 

institucionalização. Esse foi um dos primeiros lugares para onde o referido pescador, 

morador de Carne de Vaca nos levou. Lá, constatamos tanto a limpeza e a 

preservação da mata atlântica da área, quanto o compartilhamento da água pela 

população, com a chegada de várias pessoas – durante cerca de meia hora que 

estivemos ali – munidas de baldes e garrafões para levarem água para o consumo 

doméstico11. Ao bebermos da água, o pescador nos disse que “quem bebe daquela 

água, sempre volta à Carne de Vaca”. Nessa fala, ele faz transparecer a relação 

subjetiva com a natureza e com o território onde reproduz sua vida. Aquela água 

compartilhada, tem significados para a comunidade que escapam da lógica 

capitalista, onde a natureza é mercadoria. Quando perguntada sobre essa nascente, 

uma pescadora e conselheira de Carne de Vaca nos diz: 

O uso dela pra comunidade em geral é uma coisa maravilhosa, que é 
onde abastece Carne de Vaca em peso pra beber e cozinhar. Tem 
aqui o chafariz, que muita gente bebe da água daqui também, que é 
a mesma água que vem de lá. Tem uma caixa d'água, que já é água 
de lá, e tem o chafariz onde o povo lava roupa. É um benefício, que a 
dona do terreno deixou. […] Se todo mundo que usa o espaço lá 
zelasse, tivesse cuidado, era bem melhor né. […] Porque assim, não 
é só os moradores que usam, os veranistas que vem também usa, e 
muitas vezes não tem o hábito de pegar o lixozinho e levar pra casa 
ou pra algum que bote lixo. (PESCADORA DE CARNE DE VACA, 
2016). 

 

 Sobre o uso dessa água pelas pessoas de fora, outro pescador da 

comunidade também nos informou que em épocas de veraneio e feriados, onde a 

população da praia aumenta significativamente, a água “da bica”, como é chamada, 

fica escassa, prejudicando quem mora e trabalha em Carne de Vaca.  

A gente sente dificuldade no verão, porque no verão, aquele povo 
que não é nativo, porque aqui deve ser duas mil pessoas nativas, 
quando chega o mês de janeiro a gente vai pra dez mil. O que 
acontece? Naquela água, a gene perde o espaço da gente, tem dia 
que a gente chega tem três, quatro carros pegando água, e a gente 
que é da comunidade, vai ter que esperar esse povo encher esses 
baldes, aquele bojão…por conta de tanta gente atrás daquela água. 

 
11  As casas em Carne de Vaca possuem água encanada. A água das nascentes é utilizada para 

cozinhar e beber. 
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Só na época do verão. (PESCADOR DE CARNE DE VACA, 2016). 
  

 Essa situação nos remete ao que discutimos no tópico anterior, sobre o 

problema do livre acesso aos bens naturais. A estrutura simples feita pela 

comunidade para canalizar a água das nascentes, não supre a demanda do 

contingente turístico de pessoas que não moram em Carne de Vaca e ocupam a 

praia algumas vezes no ano. Contudo, a mesma água é utilizada pela comunidade 

sem transtornos cotidianamente. Nas fotos 7, 8, 9 e 10 a seguir podem ser vistas a 

área onde se localiza a bica, a mata preservada e a forma como geralmente a água 

é colhida pela população de Carne de Vaca. 

 

Fotografia 6 – Mata preservada dentro da comunidade, onde localiza-se a bica de uma nascente de 

água, utilizada por todas. Comunidade Carne de Vaca, Goiana/PE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: Suana Medeiros Silva (2016). 
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Fotografia 7 – Bica da nascente de água. Comunidade Carne de Vaca, Goiana/PE 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: Suana Medeiros Silva (2016). 
 
 
 
 
 
Fotografia 8 – Placa: Mantenha este espaço limpo– Comunidade Carne de Vaca, Goiana/PE 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: Suana Medeiros Silva (2016). 
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Fotografia 9 – Baldes para coleta da água para consumo doméstico – Comunidade Carne de Vaca, 
Goiana/PE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: Suana Medeiros Silva (2016). 

 

 

 O uso comum das nascentes é tão representativo quanto simbólico. O uso 

comum dos demais elementos e dos ecossistemas que estão dentro da área da 

RESEX Acaú-Goiana, foi o motivo da luta pela sua implantação e permanece sendo 

o pilar de sua existência. O sentido do bem comum é tão forte nas comunidades 

pesqueiras, que constatar que a institucionalização da RESEX acarretaria na 

proibição da pesca por pescadoras e pescadores não beneficiários da RESEX, 

causou incômodo em algumas pessoas beneficiárias: 

 

A maré tá privatizada, num tá fiscalizada, mas tá privatizada. Aí vai 
chegar um dia que quem não tiver no cadastro da reserva, num vai 
poder entrar pra comer, pra tirar nada pra comer! Pode ser notificado, 
pode ser presa, pode pagar processo… Mas num foi eles que 
aceitaram? A reserva só veio porque pediram. Só privatizaram 
porque pediram. Mas desde o começo, quando eu comecei a 
entender, que eu comecei a participar da reunião, eu fui avisando. 
[…]. Aí quando começar a fiscalização realmente, aí eles vão 
entender que a reserva era melhor em partes que não tivesse se 
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instalado, porque ela se instalou, mas muita gente vai ser privado de 
entrar. A bondade é que num fazem tudo o que quer. Aí a reserva em 
partes melhorou nisso, em manter. Mas se chegar o tempo de vir os 
crachá mesmo, muitas famílias vão sofrer. (PESCADORA DA 
RESEX, 2016, grifo nosso).  

 

Eu já cheguei a achar que a RESEX era mais pra ferrar o pescador, 
sabe, porque assim, a gente aqui cobra muito porque a lei que tem 
que ter pro pescador, tem que ter pro que não é. […] A RESEX eu 
hoje vejo com um olhar melhor, porque antes eu até me arrependi, 
cheguei ao ponto de me arrepender de ter participado do processo, 
do abaixo-assinado pra ter essa RESEX. […] Depois quando 
começou os processos, as audiências públicas explicando o que era 
a RESEX, eu disse, meu Deus! Pra que eu fui assinar isso? Fazer 
parte disso, sabe...mas hoje eu vejo com um olhar melhor. Eu acho 
que se não tivesse a RESEX a situação hoje taria pior. E eu acho 
que vai ficar melhor, depois que tiver fiscalização e começar a 
funcionar realmente como é pra funcionar. […] Os pescadores de 
Pitimbu acham ruim, porque eles não podem vir pescar aqui. Porque 
tem o fato deles não poder pescar aqui, mas o daqui pode pescar lá, 
que lá não é área de preservação, é mar livre. […] O que ficou ruim 
foi isso, porque como a RESEX só vai até a igreja de Santa Rita, mas 
se essa RESEX tivesse ido até uma certa parte de lá de Pitimbu, 
perto de Tambaba, aí os pescador de Pitimbu poderia pescar em 
qualquer área daqui, né, mas infelizmente é dessa forma. 
(PESCADORA DA RESEX, 2016, grifo nosso).  

  

 O crachá mencionado pela primeira pescadora é o cadastro de identificação 

como pessoa beneficiária da RESEX. O cadastro já foi feito em dois momentos 

desde a implantação da mesma. A fiscalização mencionada pelas pescadoras diz 

respeito à necessidade de uma fiscalização efetiva – por parte do ICMBio e IBAMA – 

sobre infrações ambientais cometidas por empresas do entorno e sobre a crescente 

especulação imobiliária em áreas próximas, praticada por pessoas não beneficiárias 

da RESEX. Quando a fiscalização atua punindo pescadoras ou pescadores, 

geralmente há uma indignação e cobrança comunitária forte pela atuação eficaz 

também com quem a comunidade acredita que realmente, está degradando a 

natureza. Isso não exclui o consenso entre as comunidades beneficiárias, de que 

qualquer pessoa, seja pescadora e pescador beneficiários ou não-beneficiários, 

sejam punidas caso cometam infrações ambientais. Essa postura representa para 

elas, a garantia de que os bens naturais de uso comum – base material de 

reprodução de suas vidas – sejam de direito e de responsabilidade coletiva.  
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3 “HOJE VOCÊ É QUEM MANDA”12: ESTADO, CAPITAL E RELAÇÕES 

GLOBAIS DE PODER 

 

A troca das categorias de compreensão do capital – totalidade 
estruturada – pelas categorias somente políticas foi o grande 
retrocesso contemporâneo da teoria de Estado e da ciência política, 
que inclusive não permite fazer frente às necessidades e demandas 
da crise do capitalismo atual. A compreensão do Estado só pode se 
fundar na crítica da economia política capitalista, lastreada 
necessariamente na totalidade social. Não da ideologia do bem 
comum ou da ordem nem do louvor ao dado, mas no seio das 
explorações, das dominações e das crises da reprodução do capital 
é que se vislumbra a verdade da política. (MASCARO, 2013:11). 
 

 No início da construção dessa tese, o tópico seguinte – 2.1 – se desmembrava 

em dois. A intenção primeira era discutir a reprodução do capital e o controle 

sociometabólico em um tópico e, em seguida no outro, o papel do Estado moderno 

nessa reprodução e controle. No entanto, no processo de aprofundamento na 

compreensão do sistema capitalista e do lugar do Estado – tanto na forma e 

estrutura, quanto na reprodução e manutenção do mesmo – me pareceu incoerente 

dissociá-los aqui. Portanto, a forma como construí a discussão, reflete a relação 

intrínseca entre o sistema capitalista e o Estado, que faz com que, para 

compreender e discutir um, seja necessário fazer o mesmo com o outro. Trazer a 

discussão conjunta é também, nesse sentido, uma escolha metodológica, com vistas 

a reiterar essa concreta condição indissociável entre Estado e capital e a partir disso, 

contribuir no desvendamento dos caminhos da transformação social que queremos.  

 Por esse motivo partimos da citação de Mascaro acima, onde o autor faz uma 

crítica à teoria de Estado contemporânea e à ciência política por terem substituído 

as categorias de compreensão do capital pelas categorias políticas – o que significa 

também dissociar completamente umas das outras. Na visão do autor – que é 

também minha compreensão como resultado desse estudo – compreender o Estado 

tem como premissa a crítica da economia política capitalista, e só o olhar sobre essa 

relação, com base na totalidade social, será capaz de nos abrir caminhos para o 

entendimento da realidade política. Para tanto, lançamos mão da teoria marxista e 

 
12 Parte do título do capítulo “Hoje você é quem manda” foi retirada da música Apesar de você, 

do cantor e compositor Chico Buarque de Holanda. Neste capítulo, outros títulos levam trechos 

da referida música, porque para a autora da tese, essa música representa bastante a relação de 

poder do Estado com a sociedade e do primeiro com o capitalismo. 
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do seu método de análise para discutir o referido tema, levando em consideração a 

compreensão possibilitada por autores marxistas que nos serviram de referência.  

 Todavia, cabe colocar que existem questionamentos sobre a existência ou não 

de uma teoria marxiana do Estado. Mészáros e outros autores marxistas como 

Montaño e Duriguetto afirmam que não, ao mesmo tempo em que também 

enfatizam que Marx deixou grandes contribuições para pensarmos o Estado a partir 

da sua crítica da economia capitalista. Montaño e Duriguetto (2011:34) afirmam que 

não há uma teoria marxista do Estado completa e acabada, mas que há nessa 

tradição “determinações diversas sobre o Estado em contextos diversos”. Segundo 

Harvey (2005:79), a intenção de Marx em escrever um tratado específico sobre o 

Estado existia, mas nunca se concretizou. Suas concepções sobre o Estado estão 

portanto, difundidas em todos os seus textos, trabalhados por vários autores desde o 

próprio Engels. De acordo com Harvey,  

a maior parte dos inscritos de Marx sobre o Estado se direciona no 
sentido de refutar o idealismo filosófico de Hegel, mediante a 
elaboração da interpretação materialista do Estado como “expressão 
ativa, consciente e oficial [da] atual estrutura da sociedade” (MARX e 
ENGELS, 1974, vol 3 (1975):199). (HARVEY, 2005:79). 
  

 Nessa mesma direção – no que concerne a pensar e interpretar o Estado a 

partir da leitura do que se entende como realidade – Mascaro (2013:12) defende a 

utilização do método materialista histórico e da teoria marxista na compreensão do 

Estado, afirmando que:  

O marxismo se revela como a mais alta contribuição para a 
compreensão do Estado e da política nas sociedades 
contemporâneas. Na obra de Marx já se expõe a mudança radical no 
modo de entender as categorias políticas e os fenômenos sociais 
com o Estado. E, em Marx e em muitos marxistas, para além de uma 
simples constatação da estrutura e do funcionamento da sociedade, 
a contribuição é teórica e prática. É no combate à exploração 
capitalista que são percebidas, concretamente, as dinâmicas e 
contradições extremas da estrutura política de nossos tempos. O 
marxismo não só entende a política por horizontes distintos daqueles 
tradicionais, como, na verdade, reconfigura totalmente o âmbito do 
político e do estatal, atrelando-o à dinâmica da totalidade da 
reprodução social capitalista.  
 

 A discussão que trazemos aqui sobre capitalismo e Estado ancorada em 

alguns autores marxistas, tenta seguir portanto essa linha de pensamento e 

interpretação, tendo como base a realidade histórica. Em poucos momentos 

utilizaremos citações diretas de Marx nas discussões sobre Estado e capital, apesar 
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de sua obra fazer parte da nossa base teórica. Primeiramente porque como já foi 

colocado, não existem textos em que Marx se dedique especificamente a explicar e 

debater o Estado. Segundo porque, como discutiremos Estado e capital de forma 

interligada e no mesmo tópico, sentimos a necessidade de tomar como referência as 

obras marxistas recentes que aprofundam o debate sobre o Estado, e, ao mesmo 

tempo atualizam os debates acerca da realidade do sistema, da sociedade 

capitalista e da luta de classes. Contudo, reconhecemos que a obra de Marx 

continua atual no tocante à crítica da economia política capitalista. 

 Apesar de Marx não ter desenvolvido uma teoria específica do Estado, outros 

autores se dedicaram a isto em épocas diferentes e consecutivas. Segundo Mascaro 

(2013) Engels foi o fundador da primeira tradição do pensamento marxista sobre o 

Estado e a política, tendo ascensão no final do século XIX e sendo acompanhada 

por práticas revolucionárias. Nessa tradição – da qual Lenin é o seguinte propositor 

– o Estado é visto como um aparato dominado pela burguesia, devendo ser tomado 

pelos trabalhadores. Já no século XX, surge Gramsci com uma leitura diferenciada 

da política – via totalidade da vida social – onde o Estado e a sociedade civil estão 

entrelaçados. Os autores do marxismo ocidental que se seguem e dialogam de certa 

forma com Gramsci, para Mascaro, se preocupam com as urgências e os debates 

em torno das revoluções socialistas e das reformas do capitalismo. No final do 

século XX, no entanto, uma leitura marxista rigorosa sobre a política no capitalismo 

aparece com Pachukanis e, subsequentemente, nas décadas de 1960 e 1970 – 

quando já se previa a crise da experiência soviética – o marxismo começa a utilizar 

as próprias categorias estruturais da sociedade capitalista. Destacam-se nesse 

sentido Althusser e Poulantzas.  

 Para o referido autor, porém, apesar das diversas leituras sobre política no 

capitalismo, nas últimas décadas do século XX foi quando se desenvolveu “a mais 

complexa e profunda reflexão sobre o Estado no debate marxista” (MASCARO, 

2013:13). A teoria do derivacionismo, que tem como mais importante pensador 

Joachim Hirsch, tratava de entender as estruturas políticas do capital a partir das 

categorias da economia política e da própria forma do capital e suas relações de 

produção. Tratava-se, portanto, de compreender a forma política como uma 

derivação da forma-mercadoria do capitalismo.  

Abandonando toda metafísica e toda definição parcial, legitimadora e 
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idealista do fenômeno político, o marxismo procede a uma mirada no 
todo das relações capitalistas, realizando a derivação necessária das 
categorias políticas das categorias econômicas, alcançando seus 
encaixes estruturais e também a dinâmica política contraditória, 
conflituosa e eivada de crise de sua formação. Retomando as mais 
avançadas perspectivas da economia política de Marx, n'O Capital, 
passando também pelos horizontes teóricos de Pachukanis em sua 
compreensão do direito, os pensadores do derivacionismo 
reposicionam a compreensão teórica da política e do Estado nos 
tempos presentes. A interface de tal pensamento é rica: no plano 
econômico, por exemplo, o derivacionismo dialoga com algumas 

teorias de uma escola conhecida como regulacionismo. (Mascaro 
(2013:13) 
 

 Mascaro afirma que é necessário superar a ideia do Estado relacionada a 

definições jurídicas ou metafísicas que o colocam como o bem comum ou legítimo. 

Além disso, avançar para além das teorias “parcialmente críticas” como as de Weber 

e Foucault “que não alcançam o Estado nas estruturas da totalidade social 

capitalista” (Ibid.). Assim, as teorias que separam Estado e política dessa totalidade 

também não alcançam resultados satisfatórios ao desenvolver uma profunda análise 

interna sem enxergar as causas exteriores.  

 Concordamos com Mascaro que as análises e discussões desenvolvidas por 

autores marxistas sobre Estado e capitalismo são as que viabilizam uma 

compreensão ampla do Estado e da sociedade capitalista. Tais autores, de 

diferentes formas porém com pontos cruciais convergentes, preocupam-se em 

sinalizar a relação intrínseca do Estado com a reprodução do capital e 

consequentemente, a necessidade de superar esta forma política na direção de uma 

transformação social. Compreensão esta, que não encontramos em outras correntes 

de pensamento que não estudam o Estado moderno como tendo sua existência 

condicionada à reprodução capitalista e vice-versa. Ou que relacionam Estado 

moderno com o capitalismo, mas não o enxergam como mediador necessário da luta 

de classes e como uma ordem política controlada majoritariamente pela elite 

capitalista (em suas diferentes frações e níveis).  

 Ademais e igualmente importante no nosso estudo, voltaremos o olhar para o 

Estado-nação enquanto América Latina, buscando compreender as diferenças 

existentes entre estes e os Estados economicamente centrais. Para tanto, nos 

fundamentamos tanto em autores marxistas, quanto em autores da corrente 

descolonial, que se dedicam a estudar a modernidade e o capitalismo a partir da 
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colonialidade da América Latina, a considerando como fator essencial para o 

desenvolvimento global capitalista. Além disso, dentro dessa perspectiva se inserem 

categorias de análise – caras à leitura não somente de América Latina, mas de 

mundo – como raça e gênero, rompendo com a ortodoxia marxista que de modo 

geral, faz uma leitura da luta de classes centrada na burguesia e na classe 

trabalhadora, sem problematizar na maioria das vezes a diversidade dessa classe 

trabalhadora e as facetas de dominação, calcadas historicamente na ideia de raças 

inferiores e na opressão às mulheres. Inclusive, a questão de gênero, relativa a 

opressão de mulheres, lésbicas, gays e trans, é ainda hoje tema pouco visto nas 

discussões marxistas, com a justificativa de que a luta de classes é o problema 

central que, sendo vencido, as demais formas de opressão cairão com ela. 

Justificativa bastante questionável se considerarmos que para vencer a luta de 

classes não basta mudar o sistema político-econômico, mas também e 

concomitantemente, ir construindo uma mudança nas relações sociais. Justamente 

porque o sistema político-econômico não está separado da sociedade, muito ao 

contrário.  

 Há discordâncias ou restrições de muitos marxistas com o pensamento 

descolonial, por tensões presentes em dois pontos: 1) a crítica de descoloniais a 

Marx por certa “negligência” sobre o papel da América Latina no desenvolvimento do 

capitalismo; 2) a introdução, no pensamento descolonial, de outras categorias de 

análise que, segundo marxistas, retiram a centralidade da relação capital-trabalho. 

No entanto, nós não encontramos incoerência teórico-metodológica ao lançar mão 

tanto do pensamento marxista como do pensamento descolonial nas nossas 

análises. Entendemos que os estudos marxistas são uma base essencial para 

entender o capitalismo, a luta de classes e o Estado de forma global, e que os 

estudos descoloniais nos dão suporte para compreender o lugar da América Latina 

dentro desse todo. Se a América Latina foi o “ponto cego” 13  de Marx, a teoria 

descolonial nos ajuda a ampliar a visão.  

 

 

 

 
13 CASTRO-GÓMEZ, Santiago. “Un Paradigma Otro”: colonialidad global, pensamiento fronterizo 

y cosmopolitismo crítico. Dispositio, n°. 52, vol. XXV, 2005, p. 127-146. 
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3.1 “A INVENÇÃO QUE INVENTOU O ESTADO”: A RELAÇÃO INTRÍNSECA 

ENTRE CAPITALISMO E ESTADO NO CONTROLE SOCIOMETABÓLICO PARA A 

REPRODUÇÃO DO CAPITAL 

 
 
 Compreender o Estado moderno, seja no que tange às suas bases fundantes 

ou à função para o qual existe, requer discutir e compreender as relações 

socioeconômicas que permeiam a sua formação e o seu desenvolvimento. Relações 

estas que não só o antecedem como também permanecem sustentando e dando 

sentido à sua existência. Em outras palavras, o Estado moderno é produto de uma 

mescla de restos de relações feudais com relações capitalistas que, ao mesmo 

tempo em que se entrelaçavam no seio da sociedade, iam criando novas formas 

políticas de perpetuar a exploração das classes dominantes sobre trabalhadoras e 

trabalhadores.  

 De acordo com Mascaro (2013), “dos velhos aparelhos políticos à moderna 

forma de Estado, o processo é de ruptura, criação e reconfiguração de instituições 

políticas que se sucedem”. O autor afirma inclusive que os ritos, procedimentos, 

simbologias e louvores do poder estatal derivam das relações monárquicas e de 

líderes religiosos e senhores feudais; não havendo no entanto, uma mera 

continuidade, mas uma transformação qualitativa. Em cima das estruturas sociais e 

políticas já existentes e a partir dos novos aparatos capitalistas, chegou-se ao 

Estado-nação de hoje.  

 Apesar dessa base feudal, é importante saber que o Estado-nação não teria 

razão de ser sem o capitalismo. O motivo da sua existência é o capitalismo, ao 

mesmo tempo em que o capitalismo também não existiria – ainda hoje – sem ele. A 

reprodução e a acumulação do capital só é possível com a presença ativa do Estado, 

que media e subsidia de diversas formas a apropriação e a exploração do trabalho e 

da natureza. As formas pelas quais se dão a apropriação e a exploração estão 

articuladas de tal maneira que perpassam todos os âmbitos inerentes à vida da 

sociedade capitalista, em um sistema de dominação que age como uma 

engrenagem. Esse poder de articulação só é possível por meio da estrutura estatal. 

 O que chamamos aqui de “âmbitos da vida da sociedade capitalista” é, de 

forma explicativa, o que Harvey (2011:103) nomina de esferas de atividades, 

identificando sete delas por onde “o capital se movimenta em busca da realização do 



90 
 

 

lucro”. São elas: tecnologias e formas de organização; relações sociais; arranjos 

institucionais e administrativos; processos de produção e de trabalho; relações com 

a natureza; reprodução da vida cotidiana e da espécie e; “concepções mentais do 

mundo”. Segundo o autor, nenhuma das esferas é dominante ou independente das 

outras. Dessa forma “o capital não pode circular ou acumular-se sem tocar em cada 

uma e em todas essas esferas de atividade de alguma forma” (HARVEY, 2011:105). 

Com essa definição das esferas, Harvey analisa as bases necessárias de atuação 

do capital para reproduzir-se e acumular-se. Com isso, nos possibilita perceber o 

movimento e o alcance do sistema no que diz respeito não somente ao âmbito 

produtivo, mas também nos organizacionais, administrativos, institucionais, nas 

relações sociais pessoais e com a natureza, ou seja, na reprodução da vida. O 

Estado nesse sentido, não age somente como mediador e subsidiador dessa 

engrenagem, mas também faz parte dela sendo uma dessas esferas – os arranjos 

institucionais e administrativos. Nos chama atenção e destacamos aqui as esferas 

relações com a natureza e concepções mentais do mundo, as quais nos apontam 

que o alcance da engrenagem vai para além da dimensão material e concreta, 

perpassando também as dimensões subjetivas e simbólicas. Sobre a relação com a 

natureza, nesse caso as dimensões alcançadas pela ideologia capitalista são tanto a 

material quanto a simbólica. Sendo o trabalho uma relação de modificação e troca 

com a natureza, a relação com a natureza no trabalho capitalista – ou trabalho 

abstrato – influenciará também na percepção e significação da natureza como sendo 

um objeto ou recurso. 

 Harvey mostra a concretude do capitalismo como um sistema (global), 

apontando com especificidade os instrumentos e vias de reprodução e controle 

utilizados pelo capital. Essa discussão das esferas, dialoga com o que Holloway 

(2013:52) denomina de síntese social, definindo-a como “uma lógica particular, com 

frequência descrita em termos das leis do desenvolvimento capitalista”. Para 

Holloway, todas as sociedades se baseiam em algum tipo de coesão social que 

relaciona diversas atividades de diferentes pessoas, mas na sociedade capitalista 

essa coesão possui um fechamento sistêmico forte, que dá a essa coesão um 

caráter “hermético” que a torna difícil de romper.  

 Compreender as amarras do capital e o alcance dos seus “tentáculos”, é 

enxergar que o capitalismo é um sistema complexo e de grande poder de 
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dominação tanto nas suas estruturas mais internas que lhe dão forma e sustentação 

– no tocante aos mecanismos de produção e reprodução – quanto nas formas das 

relações que desenvolve em torno dele, fazendo delas uma extensão da “teia” da 

reprodução, ao seguirem a lógica do sistema, como afirma Mészáros (2002:96): 

Não se pode imaginar um sistema de controle mais inexoravelmente 
absorvente – e, neste importante sentido, “totalitário” – do que o 
sistema do capital globalmente dominante, que sujeita cegamente 
aos mesmos imperativos a questão da saúde e a do comércio, a 
educação e a agricultura, a arte e a indústria manufatureira, que 
implacavelmente sobrepõe a tudo seus próprios critérios de 
viabilidade, desde as menores unidades de seu “microcosmo” até as 
mais gigantescas empresas transnacionais, desde as mais íntimas 
relações pessoais aos mais complexos processos de tomada de 
decisão dos vastos monopólios industriais, sempre a favor dos fortes 
contra os fracos. 
 

 A dominação totalitária à qual Mészáros faz referência, assim como a 

compreensão de que o capital se apresenta como dimensões materiais e simbólicas, 

são questões abordadas por autores descoloniais partindo da lógica do sistema 

mundo moderno/colonial e implicando na colonialidade do poder, do saber e do ser – 

discussão que fazemos mais adiante. 

 Apesar de compreender essa dominação do capital,  não negamos as 

diversas resistências diárias a esse sistema por meio de variadas fomas e 

estratégias – seja por coletivos, por povos ou por pessoas de forma individual. 

Holloway (2013) chama as resistências diárias de fissuras no capitalismo. O método 

da fissura consiste em correr em direção às paredes que nos prendem dentro do 

sistema – sobre as quais não temos poder de destruição ainda – buscando fissuras. 

Essa busca é uma atividade prático-teórica, onde a prática e a teoria são atividades 

complementares. As fissuras representam para nós uma abertura, tanto de um 

mundo fechado, quanto de categorias que negam o poder do fazer humano. O 

método da fissura é dialético, uma dialética negativa, da inadequação. O fato de que 

cada vez mais um número maior de pessoas não se ajusta ao sistema, é a base das 

fissuras e da importância da dialética da inadequação. (HOLLOWAY, 2013).  

 Apesar das fissuras diárias, é inegável o poder do controle social que esse 

sistema exerce sobre a sociedade. Para que o controle seja mantido, como afirma 

Harvey, várias esferas são movimentadas, de modo a se tornarem uma engrenagem 

que move elementos relacionados ao trabalho, à educação, à saúde, ao consumo, 

às relações pessoais, à religião, dentre outros – como também afirma Mészáros. 
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Isso se traduz em um forte poder de dominação que vai para além do controle do 

trabalho assalariado ou do trabalho dentro dos moldes capitalistas. Significa um 

controle sobre a formação da família, sobre os desejos de consumo, os hábitos, o 

ritmo de vida, o tempo, as emoções, as ideologias. Para Mészáros isso se deve ao 

fato de que “o capital não é simplesmente uma 'entidade material'” e “também não é 

[…] um 'mecanismo' racionalmente controlável, […] mas é, em última análise, uma 

forma incontrolável de controle sociometabólico” (MÉSZÁROS, 2011:95). O referido 

autor ressalta que o modo de operação do capitalismo “é a exceção e não a regra” 

na história do intercâmbio produtivo da humanidade – entre si e com a natureza.  

A razão principal porque este sistema forçosamente escapa a um 
significativo grau de controle humano é precisamente o fato de ter, 
ele próprio, surgido no curso da história como uma poderosa – na 
verdade, até o presente, de longe a mais poderosa – estrutura 
“totalizadora” de controle à qual tudo o mais, inclusive seres 
humanos, deve se ajustar, e assim provar sua “viabilidade produtiva”, 

ou perecer, caso não consiga se adaptar. (MÉSZÁROS, 2011:96). 
 

 Sendo uma forma incontrolável de controle sociometabólico e tendo sido 

desenvolvido como uma estrutura totalizadora de controle, o capital, segundo 

Mészáros (2011), escapa ao controle humano. Tomando o lugar do princípio que 

regia o sistema feudal, o Estado moderno passa a ser a única estrutura compatível 

com os parâmetros estruturais do capital como modo de controle sociometabólico. A 

sua função é retificar defeitos estruturais do capital, como a falta de unidade em três 

âmbitos da reprodução capitalista: produção e controle; produção e consumo; 

produção e circulação. Por muito que se tente o contrário, a perda de controle 

nesses âmbitos é inevitável por conta do caráter global do capital. Assim, o Estado é 

responsável por forçar essa unidade por meio de diversos mecanismos. 

 Para Mészáros (2011:105), “a produção e seu controle estão radicalmente 

isolados entre si e diametralmente opostos”. É portanto do Estado, a função de 

exercer a tirania nos locais de trabalho, com sua capacidade de sancionar e proteger 

o material alienado e os meios de produção, assim como suas personificações, os 

empresários. Ele é essencial para também evitar perturbações que surgiriam na 

ausência de transmissão de propriedade regulamentada de uma geração à próxima, 

perpetuando a alienação do controle pelos produtores. Além disso, ele é também 

importante nas intervenções políticas e legais diretas ou indiretas nos conflitos entre 

as unidades socioeconômicas particulares, facilitando a supremacia das unidades 
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potencialmente mais fortes, como também a formação de grandes corporações 

transnacionais e monopólios industriais. Nesse sentido, todo o maquinário legal do 

Estado foi pensado e construído para dar suporte a tais ações.  

 Já a separação e oposição entre produção e consumo – com o controle dos 

produtores de forma radicalmente alienada – faz parte, segundo o referido autor, das 

determinações estruturais mais internas do próprio sistema e são requisito 

indispensável para a sua reprodução constante. A expansão do capital gera desejos 

artificiais ao romper a lógica do valor de uso e dar a ideia de ausência de limites. Se 

supõe uma coesão e unidade numa ordem saudável e racionalmente administrável 

em torno do consumo, uma competição saudável e benéfica. Na realidade, se trata 

de uma ordem desigual, maquiada como uma soberania do consumidor individual. 

Assim, o papel da trabalhadora e do trabalhador não se limita apenas ao de 

produtores de mercadorias, mas como consumidores desempenham um papel de 

grande importância para o funcionamento saudável do sistema, principalmente no 

século XX. Nesse sentido, a intervenção totalizadora e a ação corretiva do Estado 

não produzem uma unidade genuína, mas é importante. Ele determina os limites 

externos em que se pode reconstituir e administrar a correlação problemática. Além 

disso, também assume a função de comprador/consumidor direto em escala sempre 

crescente, ao prover algumas necessidades reais do conjunto social (educação, 

saúde, habitação, infraestrutura, seguridade social) e a satisfação de “apetites” em 

sua maioria artificiais (alimentando a máquina burocrática e o complexo militar-

industrial). (MÉSZÁROS, 2011).  

 Na busca da unidade entre produção e circulação, o papel do Estado é 

inclusive maior e mais complexo, diante de uma contradição intrínseca ao 

capitalismo e à sua própria essência. Ao mesmo tempo em que as estruturas 

corretivas e de comando global (comando político do sistema) se articulam como 

Estados nacionais, o sistema capitalista como modo de produção e controle 

sociometabólico global, não pode restringir-se a tais limites. Em outras palavras, o 

Estado-nação ao mesmo tempo em que é responsável por controlar a produção e 

garantir o consumo dentro dos seus limites territoriais, também é responsável por 

fazer circular essa produção para além dos seus limites, sem que perca o controle 

sobre tais âmbitos.  

 Para dar conta dessa circulação de mercadorias e capitais, os Estados tanto 
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se aliam regionalmente, que podem ser via blocos econômicos, como também 

competem entre si dentro das “normas” de concorrência do sistema capitalista. Na 

primeira situação, elaboram-se e executam-se grandes obras de integração interna e 

externa, como é o caso, respectivamente do Programa de Aceleração do 

Crescimento – PAC desenvolvido no país a partir do ano de 2007 (segundo mandato 

de Luiz Inácio Lula da Silva) no Brasil e da Iniciativa para a Integração da 

Infraestrutura Regional Sul-Americana  – IIRSA iniciada no ano 2000 e desenvolvida 

entre 12 países sul-americanos. O primeiro, é definido como “planejamento e 

execução de grandes obras de infraestrutura social, urbana, logística e energética 

do país, contribuindo para o seu desenvolvimento acelerado e sustentável” (BRASIL, 

2015). O Segundo tem como objetivo projetos de infraestrutura regional de 

transporte, energia e telecomunicações (IIRSA, 2015). Apesar da não transparência 

nas escalas nacional e regional, o PAC é planejadamente parte integrante do IIRSA. 

Os dois projetos têm características que se complementam no tocante a diretrizes e 

critérios e, ademais, possuem a mesma função que não é outra, senão a construção 

de infraestruturas para a circulação da produção com vistas à reprodução e 

acumulação do capital.  

A conexão fundamental entre a IIRSA e o PAC é a interconectividade 
entre os megaprojetos previstos nas respectivas carteiras de obras. 
(...) dos projetos previstos na IIRSA para implantação no Brasil, 
41,86% são os mesmos existentes na carteira de projetos do PAC. 
Desse modo, se o governo brasileiro se empenhar em realizar os 
projetos do programa nacional, contribui também para o avanço das 
metas do programa transnacional. Por outro lado, demonstra o 
caráter transnacional das decisões sobre os empreendimentos com 
vistas ao desenvolvimento econômico do país, cujo discurso político 
propaga como uma decisão nacional, interna do povo brasileiro. A 
este processo geográfico denominamos sobreposição de 

megaprojetos IIRSA-PAC. (OLIVEIRA; GONÇALVES; RAMOS 
FILHO, 2013: 290, grifo dos autores). 
 

 O fato mais problemático disso é que, financiados pelos Estados envolvidos, 

os dois projetos não possuem ações voltadas à melhoria de vida dos povos locais, 

mas muito ao contrário, impactam de forma violenta as comunidades que vivem em 

áreas destinadas a essas obras de integração. Não obstante, os projetos são 

elaborados e executados de forma vertical e sem diálogo algum com a sociedade e 

com as comunidades atingidas. Além disso, essa relação intrínseca do PAC com o 

IIRSA não é divulgada em momento algum, o que reproduz a ideia de que o primeiro 
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é um programa do Governo Federal que visa somente o desenvolvimento local. O 

PAC é colocado como uma meta de “desenvolvimento acelerado e sustentável” para 

o Brasil, como um “plano estratégico de resgate do planejamento e de retomada dos 

investimentos em setores estruturantes do país”, além de ser apresentado também 

como um gerador de empregos. 

 Não devemos perder de vista que os dois exemplos citados dizem respeito a 

uma região específica, mas que há diversos projetos de infraestrutura para garantir a 

circulação da produção capitalista em todo o mundo, como o Plan Puebla-Panamá e 

os diversos Tratados de Livre Comércio que contribuem com essa circulação de 

capital. 

 É importante também, ver que nesse jogo da busca de unidade entre 

produção e circulação, os Estados economicamente “periféricos” – que é a parte 

mais fraca do sistema – perdem poder dentro dos seus próprios territórios para 

atender às exigências do capital, com o comando concentrado nos Estados 

“centrais”. É o caso da América Latina, que discutiremos mais adiante com mais 

profundidade. Devendo suprir demandas internas e pressões externas do grande 

capital, os Estados periféricos são fortemente afetados por essa falta de unidade 

entre produção e circulação, o que impacta também internamente as esferas da 

produção e controle e da produção e consumo. Isso se reflete negativamente tanto 

no que se refere ao fortalecimento econômico do país, quanto às relações com a 

classe trabalhadora que tendem a ser mais exploradoras e violentas. E mesmo 

quando há um crescimento na economia, isso acontece sobre as bases da 

exploração da força de trabalho e da natureza.  

 Os termos Estados centrais e Estados periféricos são utilizados aqui no texto 

de acordo com a forma que trazem as literaturas utilizadas sobre o tema. Utilizamos 

aqui levando em consideração o processo histórico de desenvolvimento do 

capitalismo nos referidos países e regiões, e com isso, o lugar que ocupam na 

economia e geopolítica global. Não tomamos como recorte apenas o momento atual, 

nem admitimos que estes termos representem esses países e regiões na totalidade 

de suas realidades. Os termos centro e periferia não se referem aqui, a nenhuma 

hierarquia relativa a importância dos diferentes povos, cultura, modelos de 

sociedade ou coisas do tipo. Consideramos também que na conjuntura atual a 

configuração político-econômica mundial apresenta mudanças quanto ao poder de 
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decisão de determinados Estados (como o caso dos BRICS14). Tais mudanças se 

relacionam com situações econômicas favoráveis ou não aos países e aos grupos 

capitalistas instalados em cada lugar e seus respectivos poderes político-

econômicos.  

 Contudo, essa hierarquia “centro-periferia” permanece inabalável quando se 

trata da Divisão Internacional do Trabalho, onde a América Latina segue 

majoritariamente como produtora de bens primários, exportando junto com esses 

produtos a água, o solo e o trabalho humano, ao mesmo tempo em que segue 

importando tecnologias. Além disso, o discurso “centro-periferia” também contribui 

para manter no imaginário global, a Europa e os E.U.A. como centros de poder 

político-econômico e como modelos de desenvolvimento a serem alcançados, como 

comenta Acosta (2013:30): 

Así, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando arrancaba la 
Guerra Fría, en el medio del surgimiento de la amenaza y del terror 
nuclear, con el discurso sobre “el desarrollo” se estableció (!y se 
consolidó!) una estructura de dominación dicotómica: desarrollado-
subdesarrollado, pobre-rico, avanzado-atrasado, civilizado-salvaje, 
centro-periferia [...]. A partir de dicha visualización, el mundo se 
ordenó para alcanzar el “desarrollo”.  
  

 A violência com a qual se dá a produção dos bens primários produzidos na 

América Latina – com expulsões de comunidades de suas terras e ainda em muitos 

casos, por meio de trabalho escravo – indica de forma clara a posição da América 

Latina ainda como região político-econômica periférica, concreta e simbolicamente. 

Aqui, os povos originários e a classe trabalhadora de forma geral sofrem as 

consequências violentas da reprodução e acumulação do capital de forma diferente  

da classe trabalhadora dos Estados ditos centrais, onde a exploração tende a ser 

mais sutil, por conta das condições materiais já desenvolvidas e dos direitos civis e 

trabalhistas garantidos até então – não que isso seja garantia vitalícia nos países 

centrais. 

 
14 BRICS é um termo utilizado para designar os países Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, 

considerados emergentes, de grande potencial de crescimento na economia global. Desde a sua 
criação, o BRICS tem expandido suas atividades em duas principais vertentes: a coordenação em 
reuniões e organismos internacionais; e a construção de uma agenda de cooperação 
multissetorial entre seus membros. Em 2009, as atividades intra-BRICS já abrangiam cerca de 30 
áreas, como agricultura, ciência e tecnologia, cultura, espaço exterior, THINK TANKS, 
governança e segurança da Internet, previdência social, propriedade intelectual, saúde, turismo, 
entre outras (BRASIL, MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2016).  
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3.1.1 A materialização da relação entre Estado e capital na área da RESEX 
Acaú-Goiana 
 

 

 Entender a relação intrínseca entre o Estado e a reprodução do capital, é uma 

premissa para entendermos as bases dos conflitos territoriais e ambientais 

relacionados à RESEX Acaú-Goiana. O lugar da América Latina na geopolítica 

também se revela nos territórios a cada acordo do Estado com o capital, 

negligenciando a reprodução da vida de comunidades tradicionais e sobrepondo a 

reprodução e acumulação do capital sobre os direitos das mesmas e da classe 

trabalhadora de forma geral.  

 A área onde a RESEX Acaú-Goiana está situada desperta grande interesse 

econômico para o Governo do estado de Pernambuco e para diversas empresas – 

por questões fundiárias e de disponibilidade de água. Como podemos ver no mapa 3, 

na área se localizam a Destilaria TABU em Caaporã/PB; a Usina Santa Teresa da 

Companhia Agro Industrial Goiana – CAIG em Goiana/PE; as empresas de cimento 

LafargeHolcim e Brennand; a empresa de aquicultura Atlantis, pertencente a 

companhia Bramex do grupo Fernandes Vieira – esta empresa de carcinocultura e 

psicultura destinadas à exportação tem sua sede bem no meio da área da RESEX. 

Mais recentemente, a área também recebeu o polo automobilístico da Fiat e o polo 

farmacoquímico da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia – 

Hemobrás.  
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Mapa 4 – Localização das empresas do entorno da RESEX Acaú-Goiana 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: Suana Medeiros Silva (2017). Elaborado por João Ricardo J. de Sousa. 
 

  

 A empresa Atlantis merece especial atenção aqui. Já instalada na área antes 

da implantação da RESEX, a empresa explora uma área de manguezal equivalente 

a aproximadamente 738 ha (setecentos e trinta e oito hectares). Na época da 

construção da RESEX, a alternativa estratégica do movimento de luta pela criação 

da mesma, foi não entrar em confronto direto com a empresa, com receio de que 

como consequência, a reação fosse o travamento total do processo, considerando o 

poder que poderia exercer junto ao poder público. Assim, a RESEX foi criada sem 

que a área da empresa fosse mexida, apesar da grande e importante degradação da 

natureza causada pela mesma, com desmatamento do mangue, esgotamento do 

solo e poluição dos corpos de água. A área da empresa pode ser vista no mapa 4 

abaixo. As fotografias 10 e 11, de pesquisa de campo, mostram uma parte da 

estrutura física da empresa. 
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Mapa 5 – Área da empresa de aquicultura Atlantis ampliada 

FONTE: Suana Medeiros Silva (2017). Elaborado por João Ricardo J. de Sousa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



100 
 

 

 
 
Fotografia 10 – Empresa de aquicultura Atlantis, localizada no meio da RESEX – Rio Megaó 

FONTE: Suana Medeiros Silva (2016). 
 
 

 
 
Fotografia 11 – Bombas de água da Atlantis, localizada no meio da RESEX – Rio Megaó 

FONTE: Suana Medeiros Silva (2016). 
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 As produtoras de cana-de-açúcar representam outro entrave na RESEX. 

Vários problemas são apontados tanto por pescadores e pescadoras, quanto por 

agentes do ICMBio: uso e pulverização de veneno (agrotóxicos) com avião sobre 

áreas de mata e nas comunidades; ausência de manejo do fogo durante a queimada, 

causando poluição e problemas respiratórios nas comunidades; derramamento de 

vinhoto (vinhaça) nos corpos d’água, prejudicando tanto a pescaria quanto o 

consumo doméstico da água; destruição de nascentes e atropelamento de fauna15. 

Além de tudo isso, segundo pescadores e pescadoras, os limites territoriais da 

RESEX são constantemente desrespeitados por essas empresas. Na nossa 

pesquisa de campo foi possível constatar a presença do monocultivo nas margens 

dos rios e manguezais, não sendo possível saber os reais limites da RESEX. Da 

Fotografia 12 a Fotografia 14 pode ser visto com clareza o conflito territorial com o 

monocultivo da cana-de-açúcar, que chega até as margens dos rios Goiana e 

Megaó.  

 

Fotografia 12 – Vista da área da RESEX Acaú-Goiana e do limite com o monocultivo da cana-de-
açúcar 

FONTE: Suana Medeiros Silva (2016). 
 
 
 
 
 
 

 
15 Ver relatos sobre os problemas e impactos causados pelas produtoras da cana-de-açúcar no 

capítulo quatro desse trabalho – quando tratamos de cada comunidade da RESEX. 
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Fotografia 13 – Vista de dentro do rio Goiana, área da RESEX Acaú-Goiana e limite com o 
monocultivo da cana-de-açúcar. Treminhão do lado esquerdo da foto 

FONTE: Suana Medeiros Silva (2016). 
 
 
Fotografia 14 – Monocultivo da cana-de-açúcar na margem norte do rio Goiana. Sede do município 
de Goiana-PE 

FONTE: Suana Medeiros Silva (2016). 
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Fotografia 15 – Margem sul do rio Goiana – placa da RESEX do lado esquerdo e Colônia de 
Pescadores Z-14 – Sede do município de Goiana-PE 

FONTE: Suana Medeiros Silva (2016). 
 

  

 Também merece atenção o caso da empresa Fiat que, instalada em Goiana, 

representa de forma muito clara em nossa área de estudo, a sujeição do Estado à 

reprodução do capital e, as ações do primeiro para garantir a reprodução do 

segundo. Por outro lado, a Fiat também carrega o discurso e a promessa do 

“progresso”, por não fazer parte da lógica de produção de bens primários. O 

complexo industrial da Fiat abriga a fábrica da Jeep – que ocupa uma área 

construída de 260 mil metros quadrados – e o Parque de Fornecedores, que ocupa 

uma área de 270 mil metros quadrados, sendo constituído por 12 edifícios que 

abrigam 16 empresas, responsáveis por 17 linhas de produtos. Para a instalação de 

todo esse complexo, que somou a cifra de R$ 7 bilhões, a Fiat contou com um 

maciço investimento do Estado. Entre o BNDES, Sudene e o Banco de 

Desenvolvimento do Nordeste, o Estado brasileiro entrou com dois terços do 

financiamento para a instalação da empresa em Pernambuco. Também com 

inventivos tributários como o crédito de IPI até o ano de 2020. Em discurso de 

inauguração, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que tal empreendimento “permite 

que o povo de Pernambuco possa ter aqui um polo industrial automotivo de imenso 
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impacto para a geração de emprego e crescimento do estado”. (O GLOBO, 2015).  

 O Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) – gerido pela Sudene – foi 

responsável por financiar R$ 1,96 bilhão, enquanto que o Banco do Nordeste, por 

meio do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), entrou com 

R$ 888,3 milhões. Por sua vez, o BNDES arcou com a maior quantia, R$ 2,4 bilhões. 

No total, o Estado financiou R$ 5,2 bilhões dessa instalação. (AUTOMOTIVE 

BUSINESS, 2013). Esses valores podem ser vistos também em documento do 

Governo Federal sobre os investimentos do PAC em Pernambuco, demonstrados na 

Figura 1. Na Fotografia 16 é possível ver a dimensão territorial do referido complexo 

automobilístico e ao fundo, a área da RESEX. 

 
 Figura 1 – Investimentos do PAC Pernambuco 

FONTE: Governo Federal (2017). 
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Fotografia 16 – Foto panorâmica do complexo automobilístico da Fiat – Jeep 

FONTE: Fotos públicas (2017). 
 
 
 

 A ausência da delimitação da zona de amortecimento da RESEX – que 

depende da elaboração do Plano de Manejo – agrava esse problema, uma vez que 

o Conselho Deliberativo não tem um instrumento legal para tentar conter os avanços 

e os impactos causados por essas empresas no território da UC. Como se vê, a 

RESEX Acaú-Goiana faz parte de uma acirrada disputa de território, onde os 

maiores impactados por esses conflitos são as pescadoras e os pescadores 

artesanais. 

 
3.2 “COMO VAI PROIBIR QUANDO O GALO INSISTIR EM CANTAR”: A 

LEGITIMAÇÃO DA VIOLÊNCIA ESTATAL  

 
 

 Um outro aspecto importante a ser discutido sobre Estado e capital, é que 

dentro da contradição entre produção e circulação, o capitalismo age com dubiedade 

para resolvê-la, instituindo um “sistema de duplo padrão”, onde possibilita nos 

países centrais um padrão de vida mais elevado para a classe trabalhadora 

(democracia liberal) e nos países periféricos um governo mais explorador e 

autoritário (MÉSZÁROS, 2011). O “sistema de duplo padrão” é inclusive responsável 

nesse caso, por uma maior violência do braço armado do Estado, de forma 

legitimada, sobre a classe trabalhadora – onde estão inseridos os povos originários, 

trabalhadoras e trabalhadores urbanos, pescadoras, camponesas e camponeses, 
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etc. Harvey (2011) ao discutir sobre a crise do capital mais recente, iniciada em 2008, 

afirma que para voltar a alcançar os níveis de lucro esperado (3% de crescimento 

composto), o capital – na figura dos grupos capitalistas – terá que, como de outras 

vezes, utilizar-se de estratégias: 

(…) as massas terão de entregar os frutos de seu trabalho para 
quem está no poder, ceder muitos dos seus direitos e ativos (de 
todos os tipos, desde habitação à previdência) conquistados com 
dificuldade e sofrer degradações ambientais em abundância, sem 
falar nas sérias reduções em seus padrões de vida, o que significa 
fome para muitos daqueles que já lutam para sobreviver no fundo do 
poço. Mais do que um pouco de repressão política, violência policial 
e controle militar do Estado vão ser necessários para conter a 

agitação resultante. (Ibid., p.175).  
 

 Mészáros (2002:321) diz que, uma vez que os parâmetros estruturais e as 

limitações do sistema são ignorados, no caso dos perigos da instabilidade serem 

reconhecidos, as alternativas sempre são externas à dinâmica social real, nunca 

internas, porque os problemas são colocados como sendo de caráter natural – leis 

naturais. Para tanto, é utilizado o discurso de que o pleno emprego não existe mais, 

de que a “autonomia dos indivíduos” deve ser defendida para que assim, aceitem os 

empregos de tempo parcial, e louvem a “liberdade individual”.  

Em outras palavras, os pilares duplos da sabedoria dos realistas são: 
(1) torne a força de trabalho precarizada, e (2) transforme em 
criminosos os que protestarem contra. Pois, se o sistema não tem 
condições de enfrentar a intensificação das contradições, ninguém 
deve nem pensar em lutar por outra alternativa. (MÉSZÁROS, 
2002:321-322).  
 

 Temos vários exemplos concretos desses pilares citados por Mészáros. No 

Brasil, os movimentos sociais com origem no campo e na cidade – que são resposta 

à contínua e crescente precarização do trabalho e da vida – são, em tempos 

socioeconomicamente mais tensos, marginalizados com bastante empenho pelos 

grupos que detêm o poder no Governo e na grande mídia. Sejam movimentos 

sociais com uma longa história de luta, a exemplo do Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra – MST, do Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB; do 

Movimento de Pescadoras e Pescadores – MPP; ou levantes e protestos mais 

pontuais por diversas causas de luta, todos eles são em menor ou maior grau 

marginalizados, com a finalidade de gerar rejeição por parte da sociedade, que 

antes de ser informada corretamente das causas da luta, são induzidas a pensar 
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esses movimentos como sendo esvaziados de sentido coletivo e totalmente 

associados à criminalidade. As ocupações de terras e de espaços públicos são 

colocados como invasões da propriedade privada e/ou depredamentos do 

patrimônio público. Nesse sentido, as forças armadas (Polícia Militar, Polícia Federal, 

Exército Brasileiro, etc) são utilizadas para reprimir violentamente por meio de 

agressões físicas, assédio moral e prisões indevidas de pessoas, grupos e 

movimentos, com o objetivo de amedrontar, enfraquecer e fragmentar as lutas. A 

violência também se faz evidente nas expropriações pela instalação dos grandes 

projetos antes referidos, seja pelo exército que em muitos casos custodia as obras 

ou na mão de milícias privadas que o Estado protege. 

 O relatório “Conflitos Socioambientais e Violações de Direitos Humanos em 

Territórios Pesqueiros no Brasil”, publicado em 2016 pelo CPP, nos traz um 

panorama resumido das diversas violências sofridas pelas comunidades pesqueiras. 

Dentre os principais agentes causadores de conflitos e violações de direitos estão: a) 

grandes obras estatais como as barragens e hidrelétricas, as indústrias petrolíferas, 

a transposição do rio São Francisco, a construção de portos como o Pecém/CE e 

Suape/PE, a instalação de polos industriais como o Polo Industrial Naval na Bahia e 

o Polo automobilístico da Fiat/PE; b) o modelo primário de exportação baseado em 

mineração e agronegócio, com a produção de soja, frutas, cana-de-açúcar, 

eucaliptos, bambus, criação de gado e aquicultura – representado pelo PATOPIBA; 

c) especulação imobiliária e turística e a consequente expulsão das comunidades 

pesqueiras dos seus territórios; etc. (CPP, 2016). Diante desse volume significativo 

de conflitos que envolvem o Estado e o capital, a disputa no meio jurídico torna-se 

uma batalha árdua e bastante desigual: 

A dimensão jurídica destes conflitos é expressa nas disputas pelo 
controle formal desses territórios, como é o caso da construção das 
hidrelétricas do São Francisco – que desapropriaram milhares de 
famílias há mais de 50 anos e muitas ainda não tiveram seus 
passivos devidamente sanados. Como é o caso também dos 
reassentamentos rurais sobrepostos em territórios indígenas e 
quilombolas. Em relação aos impactos causados pelas barragens, 
sequer os pescadores/as são considerados como “atingidos”, porque 
não possuem títulos de terras, embora possuam posses históricas e 
estejam vivendo em territórios de terras e águas públicas. (Ibid., 
p.10). 
 

 Considerando as funções do Estado que servem para suprir a falta de unidade 

nos três âmbitos do capital (discutidos acima) e das contradições geradas a partir 
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dos mesmos, a definição de Harvey (2005) sobre o Estado vai no mesmo sentido ao 

afirmar primeiramente que, atualmente poucos aspectos da produção e consumo 

não passam pelo Estado. O autor afirma e reitera em vários momentos assim como 

Mészáros, que o Estado moderno se origina tal como é para manter os 

antagonismos de classe sob controle e que para isso, a classe burguesa/dominante 

– que consequentemente é a classe dirigente do Estado – se utiliza do discurso de 

que o exercício do poder estatal objetiva o bem de todos. Assim, os interesses da 

classe dominante são transformados em “interesse geral ilusório”, onde as ideias de 

tal classe são universalizadas. Dentro desse discurso entram os elementos justiça, 

direito e liberdade, podendo fazer do Estado “a encarnação abstrata do princípio 

‘moral’”. Ademais, segundo Harvey, contraditoriamente esse Estado defende de 

forma poderosa, ideológica e legal a igualdade, a mobilidade e a liberdade dos 

indivíduos, ao mesmo tempo em que protege fortemente o direito de propriedade e 

da relação básica entre capital e trabalho.  

(…) tanto o capital quanto o trabalho devem ter grande mobilidade; o 
que significa que o Estado deve se empenhar, quando necessário, 
em remover as barreiras em favor da mobilidade. Em geral, o Estado 
e, em particular, o sistema legal possuem um papel crucial a 
desempenhar na sustentação e na garantia da estabilidade desses 
relacionamentos básicos. A garantia do direito da propriedade 
privada dos meios de produção e da força de trabalho, o 
cumprimento dos contratos, a proteção dos mecanismos de 
acumulação, a eliminação das barreiras para a mobilidade do capital 
e do trabalho e a estabilização do sistema monetário (via Banco 
Central, por exemplo) estão todos dentro do campo de ação do 
Estado. Em todos esses aspectos, o Estado capitalista se torna “a 
forma de organização que o burguês necessariamente adota para 
propósitos internos e externos, para a garantia mútua das suas 
propriedades e dos seus interesses” (MARX E ENGELS, 1970:80). O 
Estado capitalista não pode ser outra coisa que instrumento de 
dominação de classe, pois se organiza para sustentar a relação 
básica entre capital e trabalho. (HARVEY, 2005:84). 
 

 Sobre a relação entre Estado, o direito e a violência intrínseca nessa relação, 

Mészáros faz uma discussão que dialoga com Harvey, mas que vai mais além das 

dimensões mencionadas acima, quando fala da imposição e legitimação da lei do 

mais forte, onde a legislação do Estado é utilizada como instrumento de reprodução 

do capital e mudada de acordo com as necessidades do sistema. De acordo com 

Mészáros (2015: 56), a “'Lei' deve ser definida e alterada em conformidade, a fim de 

atender às mudanças nas relações de poder e às alterações correspondentes dos 
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antagonismos fundamentais inseparáveis do metabolismo de reprodução social do 

capital”. Tais circunstâncias reais, representam para o autor, uma “ilegalidade do 

Estado”. Segundo ele, a “lei do mais forte” e a “ilegalidade do Estado” são 

inseparáveis da realidade do Estado como tal, e por necessidade, são 

correlacionadas; podendo assim serem vistas como sinônimos. Nesse sentido, a 

violência exercida pelo Estado vai para além da “violência genérica”; o Estado 

capitalista está sempre acima da lei por determinação inerente a ele, e sua violência 

se manifesta em momentos de grandes conflitos, onde ele age de forma ilegal 

passando por cima inclusive da força policial e violando estatutos constitucionais 

quando as circunstâncias pedem.  

A verdade subjacente mais profunda e a determinação causal dessas 
questões – válidas para todos os Estados, incluindo o habitualmente 
idealizado “Estado democrático moderno” – é que o direito é a base 
do poder [right is might] porque o poder é que estabelece o direito 
[might is right], e não o contrário, como é infundadamente postulado 
até mesmo por alguns defensores genuínos da teoria liberal. 
(MÉSZÁROS, 2015:49). 
 

 A “lei do mais forte” e a “ilegalidade do Estado”, quando pensadas à luz da 

realidade brasileira – tendo o Estado brasileiro exatamente como discutido acima, ou 

seja, um instrumento de garantia da reprodução do capital, por ser, em seu conjunto 

de instituições, tomando e dominado pela classe capitalista – é possível 

identificarmos claramente como a lei é pensada e executada em favor da 

implantação e manutenção do modelo de desenvolvimento capitalista. Importante ter 

clareza de que esse modelo remete, inevitavelmente, à exploração de trabalhadoras 

e trabalhadores, bem como da natureza, por meio de vários mecanismos já citados 

anteriormente. Uma vez que a engrenagem – ou o “controle sociometabólico" – 

passa pelas várias esferas da vida da sociedade, as leis que dão suporte para a 

reprodução capitalista – dentro da lógica da ilegalidade do Estado – incidem 

exatamente sobre tais esferas. Assim, as leis em questão não somente são de 

âmbito econômico, mas também de âmbitos educacional, religioso, de gênero, moral 

e sexual. Os grupos presentes no Estado que possuem poder de decisão têm 

especificidades quanto aos caminhos e focos que tomam na reprodução do capital, 

isso gera várias demandas legalistas que se cruzam com um mesmo propósito: o da 

acumulação.  

 Mascaro (2013:46) também discute com bastante ênfase a relação entre o 
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Estado e o direito, afirmando que “no processo histórico contemporâneo, o direito é 

talhado por normas estatais e o próprio Estado é forjado por institutos jurídicos”. O 

autor diz que no capitalismo a relação entre Estado e direito é, em nível estrutural, 

uma relação “simbiótica”, onde a forma política estatal é acompanhada da forma 

jurídica, ambas sendo derivadas da forma-valor e institucionalizando suas formas 

conjuntamente. Além disso, ele chama igual atenção para as relações entre o 

Estado e o direito com o que chamamos de âmbitos ou esferas, quando ressalta que 

“entre o Estado, o direito, a religião, a cultura, os meios de comunicação de massa, 

as artes e as instituições ideológicas, de modo geral, há relações que vão tanto de 

um eventual desconhecimento mútuo até a total implicação estrutural ou funcional”.  

 No caso do Brasil, os grupos/bancadas que fecham acordos e alianças no 

Congresso Nacional para aprovarem suas ilegalidades são os autores e os 

responsáveis por leis e decretos que dentre outras coisas, retiram direitos 

trabalhistas anteriormente conquistados, retiram direitos à liberdade e à saúde das 

mulheres, atentam contra o Estado Laico, inserem na educação princípios 

conservadores que vão contra a liberdade de expressão como também, contra a 

própria liberdade individual e pessoal; além disso, atentam contra o Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA e em muitos casos contra a própria Constituição 

Federal. As frentes parlamentares – ou bancadas – compostas por políticos de 

diferentes partidos e que têm força no Congresso Nacional no contexto atual do 

Brasil são as chamadas: bancada ruralista, que defende os interesses de 

latifundiários e do agronegócio; bancada evangélica, que defendem posturas 

fundamentalistas relativas ao aborto, à união homoafetiva, à igualdade racial e de 

gênero; e bancada da bala, que defende os interesses da indústria das armas e de 

militares16. 

 Pese a importância de percebermos a relação simbiótica entre Estado e direito, 

é importante não perdemos de vista, como ressalta Mészáros (2015), que a violência 

do Estado, amparada na sua “ilegalidade”, não pode ser explicada somente a partir 

do Estado. Essa violência executada pelo Estado, por mais forte e massivamente 

destrutiva que consiga ser, não é responsabilidade e resultado da ação do Estado 

por ela mesma e sim da ordem sociometabólica do capital.  

 
16 No ano de 2015 tramitaram no Congresso Nacional, vários projetos de lei das referidas bancadas, 

com aprovação de alguns.  
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O Estado, com certeza, é parte integrante desse sistema como um 
modo de controle sociometabólico, e funciona como o agente ativo 
tanto na lei do Estado como da ilegalidade do Estado a serviço da 
manutenção geral da ordem sociometabólica estabelecida. A 
responsabilidade do Estado pela promoção e pelo cumprimento dos 
imperativos objetivos do sistema do capital é colossal, mas de modo 

algum exclusiva. (MÉSZÁROS, 2015:59). 
 

  

 O que é importante compreender nesse sentido segundo o referido autor, é 

que o fato do Estado não ser o centro do problema da violência executada por ele 

próprio, não retira dele o seu papel crucial nessa violência. Entender isso não 

somente nos permite analisar essa condição de forma ampla e profunda, como 

também nos dá maiores condições de identificar possibilidades de enfrentamentos e 

caminhos.  

 

3.3 “QUEM MANDA E QUEM FALA DE LADO”: O LUGAR SOCIOPOLÍTICO DA 

AMÉRICA LATINA NA ECONOMIA GLOBAL 

 Retomando a discussão sobre a hierarquia entre os Estados-nação e regiões, 

voltamos a reiterar a importância de entendermos o lugar que a América Latina 

ocupa na economia global e igualmente, a importância de olharmos para o nosso 

tema de estudo a partir também desse lugar. Dentro dos estudos e correntes de 

pensamento acerca do tema, a Teoria da dependência17 da qual Ruy Mauro Marini 

foi um dos precursores na década de 1960, trata da hierarquia/dependência 

existente entre os países latinoamericanos – “periféricos” – e os países de economia 

capitalista avançada, denominados “centrais”. De acordo com Marini (1991:2), a 

América Latina se desenvolveu em sintonia com a dinâmica do capital internacional, 

sendo colônia produtora de metais preciosos e gêneros exóticos e assim, 

contribuindo tanto com o aumento do fluxo de mercadorias, quanto com a expansão 

das formas de pagamento. Isso por sua vez, possibilitou o desenvolvimento do 

capital comercial e bancário europeu e impulsionou a criação da grande indústria.  

 A independência política da América Latina em concomitância com a 

revolução industrial, gera uma forte relação entre os países recém “independentes” e 

 
17 Três matrizes teóricas contribuíram de forma principal com o surgimento da escola latino-

americana da dependência: o marxismo, as teorias do imperialismo e o estruturalismo da 
COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA y el Caribe – CEPAL. (DIAS, 2012:61). 
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a Inglaterra, se caracterizando como um ponto de convergência do fluxo de 

mercadoria e capitais, onde os países se ignoravam entre si e se relacionavam 

diretamente e somente com a metrópole, exportando bens primários em troca de 

bens manufaturados. O desenvolvimento da grande indústria europeia não teria sido 

possível sem os meios de subsistência agropecuários de origem latinoamericana, 

que supria a classe trabalhadora e a população urbana que se ocupava da indústria. 

Segundo o referido autor, neste momento da história se define a divisão 

internacional do trabalho e junto com ela a estrutura da relação entre a América 

Latina e os países centrais, determinando como seria o curso do seu 

desenvolvimento (MARINI, 1991). 

 O curso da história segue então com a América Latina tendo funções 

importantes na acumulação e expansão do capital, mas seguindo como um conjunto 

de países periféricos no que se refere a economia mundial. Marini (1991:4) afirma 

que a função da América Latina vai além da criação de uma oferta mundial de 

alimentos – apesar disso ter sido a condição necessária para sua inserção na 

economia internacional –, ela também foi responsável pela formação de um mercado 

de matérias-primas industriais, que cresceu em importância em função do próprio 

desenvolvimento industrial. Além disso, para o autor a América Latina também 

contribuiu para que o eixo de acumulação passasse de produção de mais-valia 

absoluta para a produção de mais-valia relativa. Quer dizer, a acumulação passou a 

depender mais do aumento da capacidade produtiva do trabalho do que somente da 

exploração do trabalhador, apesar do fato de que a produção na própria América 

Latina se deu fundamentalmente com base em uma maior exploração da classe 

trabalhadora. Sobre essa relação, o autor ressalta: 

 No es porque se cometieron abusos en contra de las naciones no 
industriales que éstas se han vuelto económicamente débiles, es 
porque eran débiles que se abusó de ellas. No es tampoco porque 
produjeron más de lo debido que su posición comercial se deterioró, 
sino que fue el deterioro comercial lo que las forzó a producir en 
mayor escala. Negarse a ver las cosas de esta manera es 
mixtificar la economía capitalista internacional, es hacer creer 
que esa economía podría ser diferente de lo que realmente es. 

En última instancia, ello conduce a reivindicar relaciones comerciales 
equitativas entre las naciones, cuando de lo que se trata es de 
suprimir las relaciones económicas internacionales que se basan en 
el valor de cambio. (Marini, 1991:7, grifo nosso). 
 

 A Teoria da Dependência tinha como uma das suas bases teóricas a teoria do 



113 
 

 

desenvolvimento ou subdesenvolvimento, desenvolvida pela COMISIÓN 

ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA y el Caribe – CEPAL. Segundo Dias 

(2012:16), o surgimento da “escola estruturalista latino-americana” – que é a escola 

da CEPAL – tem relação direta com o contexto geopolítico e econômico do pós 2ª 

Guerra Mundial, onde o “atraso econômico e social” de determinadas regiões como 

a América Latina, começa a ter relevância nas preocupações da ciência econômica 

e das principais potências mundiais. Para o referido autor tal interesse era tanto de 

caráter social e humanitário, quanto de caráter político. O contexto do pós guerras, 

da crise capitalista, dos processos de “descolonização” de antigas colônias, da baixa 

nos preços de produtos primários para exportação, etc., ajudavam a colocar o 

desenvolvimento como prioridade a nível internacional e nacional. Assim foram 

surgindo vários estudos no campo do pensamento econômico tendo como apoio 

estatísticas nacionais produzidas ou organizadas pela Organização das Nações 

Unidas – ONU e outras organizações internacionais. Estava em alta o pensamento 

da escola Keynesiana e as ideias da necessidade de uma maior intervenção do 

Estado na fomentação do bem estar social e do desenvolvimento – entendendo-se 

desenvolvimento como crescimento econômico e especificamente como 

industrialização na América Latina. Dentro desse contexto e alimentada por diversas 

proposições teóricas desenvolvimentistas, é desenvolvido o “quadro analítico-

conceitual” chamado de economia do desenvolvimento (DIAS, 2012).  

 Diante dessa conjuntura, a CEPAL entra com um “original modelo analítico”, “o 

método histórico-estrutural de análise, ou simplesmente, estruturalismo” (DIAS, 

2012:18). Os estudiosos da CEPAL negavam a possibilidade de pensar o 

desenvolvimento da América Latina a partir das teorias clássica e neoclássica do 

pensamento econômico, afirmando que tais teorias que tinham como base os países 

de economia avançada, eram incapazes de explicar os problemas da região e além 

disso, eram uma das principais causas desses problemas. Assim, defendiam um 

“esforço de teorização autônomo”, que considerasse as especificidades 

locais/regionais e rompesse com a teoria clássica econômica para construir uma 

nova ferramenta teórico-metodológica. O economista argentino Raúl Prebisch foi 

precursor da escola estruturalista latinoamericana, tendo sido também diretor-

executivo da CEPAL. O documento considerado o fundador dessa escola se intitula 

El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales 



114 
 

 

problemas – ou Manifesto Latinoamericano. Nele e nas publicações da CEPAL que 

se seguiram derivadas dessas ideias, se encontra o conceito sistema centro-periferia, 

que norteia as referidas discussões (Ibid. p.21).  

El ciclo es la forma de crecer de la economía en el régimen en que 
vivimos; y si bien se trata de un fenómeno general que ha de 
explicarse con una sola teoría de conjunto, manifiéstase de una 
manera: diferente en los centros cíclicos y en la periferia. Mucho se 
ha escrito acerca de él en los centros, pero muy poco com respecto a 
la periferia, no obstante esas distintas manifestaciones. (PREBISCH, 
1962:51). 

  

 De acordo com Dias (2012:30), dentre outras medidas sugeridas por Prebisch 

e pela CEPAL para mudar a lógica centro-periferia onde a América Latina sofria 

bruscas consequências, era preciso “um intenso processo de industrialização 

induzido e coordenado pelo Estado” e para tal processo era necessário “um amplo 

arco de alianças, formada pelos setores mais progressistas da sociedade, isto é, a 

burguesia industrial, os trabalhadores urbanos e a burocracia estatal que (…) 

dessem amparo às medidas e planos governamentais de apoio à indústria nacional” 

(DIAS, 2012:30). Segundo o referido autor, essas ideias influenciaram o debate 

desenvolvimentista dos anos 1950 principalmente no Brasil e no Chile. Celso 

Furtado, tendo ideias e trabalhos convergentes com Prebisch, foi no Brasil uma das 

figuras mais importantes do pensamento cepalino, fazendo parte do quadro da ONU 

e depois, publicando os clássicos Formação Econômica do Brasil (1959) e 

Desenvolvimento e Subdesenvolvimento (1961), influenciando assim nos rumos da 

economia brasileira. Não obstante, durante um tempo no governo de Juscelino 

Kubitschek (1956-1961) se acreditou que o plano da industrialização enfim colocaria 

o Brasil em um melhor patamar de desenvolvimento. No entanto, logo estava claro o 

agravamento dos problemas sociais, incluindo a pobreza, o desemprego, a 

pauperização no campo, acompanhados seguidamente de baixo crescimento 

econômico, déficits comerciais, crescimento da dívida externa, alta inflação e, além 

disso, uma baixa internacional nos preços dos principais produtos de exportação do 

país (Ibid).  

 Todos os problemas e processos que se seguiram no bojo das ideias e ações 

estruturalistas cepalinas, tanto no Brasil – antes e durante a ditadura brasileira – 

quanto na América Latina como um todo, são muitos e não nos ateremos a eles 

assim como faz Dias em seu trabalho. Nosso objetivo aqui é resgatar essas duas 
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principais linhas de pensamento sobre a América Latina no século XX e pontuar de 

que forma o pensamento cepalino influenciou na forma de pensar e governar de 

Estados latinoamericanos e sua relevância no surgimento da teoria da dependência. 

Assim, identificar também o ponto de divergência entre os dois pensamentos.  

 Diante do agravamento dos problemas socioeconômicos, interrelacionado à 

industrialização e ao projeto desenvolvimentista, o pensamento cepalino ia perdendo 

força no Brasil e na América Latina. Esse cenário foi o berço de desenvolvimento da 

teoria da dependência. Segundo Dias (2012:174), se tratava de um modelo de 

análise mais consistente e abrangente que o cepalino, contendo uma concepção 

global do capitalismo, onde o desenvolvimento e o subdesenvolvimento eram 

fenômenos históricos e interdependentes. Tal concepção não se diferenciava do 

pensamento da escola cepalina. Segundo o referido autor, o diferencial estava na 

introdução de elementos políticos e sociais internos – relacionados com a dinâmica 

capitalista internacional – que condicionavam as formas de dominação interna e ao 

mesmo tempo da dependência externa. Dentro do pensamento independentista 

haviam duas vertentes, chamadas por Jorge Dominguez (1978) de ortodoxa e 

heterodoxa. Em suma, a primeira defendia que sob as leis que regem o capitalismo, 

não havia maneiras de superar o “subdesenvolvimento” e a dependência, sendo o 

socialismo a única via de mudanças e rompimento dessa dependência e de suas 

consequências. A segunda vertente – a heterodoxa – em síntese defendia a 

possibilidade de desenvolvimento da periferia mesmo dentro do sistema capitalista. 

Faziam parte da chamada corrente ortodoxa como principais autores: André Gunder 

Frank, Theotônio dos Santos e Ruy Mauro Marini. Os autores que encabeçavam a 

corrente heterodoxa eram Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faletto. (DIAS, 2012).  

 Tendo a intenção mais de descrever a teoria da dependência e menos de 

adentrar com profundidade nas discussões colocadas pelo referido autor, 

finalizamos essa parte ressaltando o que ele infere acerca da teoria da dependência 

com relação às suas duas vertentes – ortodoxa e heterodoxa. Para ele, as duas 

trouxeram grandes contribuições e ferramentas teórico-metodológicas para pensar e 

analisar a América Latina, esbarrando, no entanto, na “determinação econômica dos 

processos político-sociais” (DIAS, 2012:176), onde todo o aparato interno de 

dominação responsável por manter a dependência (o Estado e os grupos 

dominantes), se sobrepunham sobre o político e o social.  
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 O que percebemos após observar os caminhos e as influências referentes à 

escola cepalina e à teoria da dependência, é que elas representaram esforços de 

compreender as especificidades da região da América Latina no tocante aos 

elementos condicionantes para o seu sub ou desenvolvimento, frente a uma lógica e 

dinâmica maior, que era e continua sendo o sistema global capitalista. O lugar que a 

América Latina ocupava e continua ocupando nessa economia passa não somente 

por especificidades de produção e ações políticas locais, mas por uma estrutura 

centralizadora do poder de decisão global, frente às regiões “subdesenvolvidas”, que 

foram e são historicamente exploradas de acordo com as necessidades de produção 

e acumulação do capital nos Estados “centrais”. Para Acosta, 

“El desarrollo”, como toda creencia nunca fue cuestionado, 
simplemente se lo redefinió por sus características más destacadas. 
La región jugó un papel importante en generar revisiones 
contestarias al desarrollo convencional, como fueron el 
estructuralismo o los diferentes énfasis en la teoría de la 
dependencia, hasta llegar a otras posiciones más recientes. Sus 
críticas han sido contundentes, sin embargo, sus propuestas no 
prosperaron. (ACOSTA, 2013:32). 
  

 As teorias desenvolvidas pelas escolas cepalina e dependentista não 

necessariamente apresentavam de forma unificada uma proposta de ruptura com 

esse sistema que era, em sua gênese, o próprio causador da dependência. Com 

isso, foram de grande contribuição para que a América Latina fosse percebida e 

pensada como uma região historicamente marcada por uma relação de dominação 

que se perpetuava até o século XX. No entanto, não foram suficientes para 

mudarem essa relação, uma vez que caíam na armadilha de buscar caminhos para 

romper com uma lógica que contraditoriamente, ao mesmo tempo continuava sendo 

a base para se pensar esse “desenvolvimento” local – exceto na chamada corrente 

ortodoxa, que, apesar de enxergar que o único caminho era o socialismo, não teve 

forças para avançar em um projeto de transformação social, visto que a 

dependência externa tinha seu alicerce bem construído internamente.  

  Os autores das escolas cepalina e dependentista não foram os únicos a 

discutirem a América Latina a partir da compreensão da dominação pelos Estados 

ditos centrais, no intuito de buscar caminhos para uma ruptura da dependência. 

Francisco de Oliveira, sociólogo, se dedicou também a estudar a dependência da 

América Latina frente aos países “centrais”, sendo que com foco de análise no Brasil. 
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Tendo como ponto de partida a linha de pensamento da Cepal, o autor lança mão de 

uma crítica ao que ele chama de “razão dualista”, presente originalmente e 

principalmente nos estudos cepalinos. No ano de 1972 o autor publicou o ensaio A 

economia brasileira: crítica à razão dualista, onde não somente faz densas críticas 

ao pensamento “dual-estruturalista” da referida escola, como também analisa a 

realidade brasileira dentro da lógica do “subdesenvolvimento” e “dependência” 

latinoamericana frente aos países “centrais”. Na introdução do referido ensaio, 

Oliveira explica em quais elementos se pauta o seu estudo e argumenta os motivos 

pelos quais ele foi elaborado: 

Convém assinalar que, por todos os lados, o pensamento sócio-
econômico latinoamericano dá mostras de insatisfação e de ruptura 
com o estilo cepalino de análise, procurando recapturar o 
entendimento da problemática latinoamericana mediante a utilização 
de um arsenal teórico e metodológico que esteve encoberto por uma 
espécie de "respeito humano" que deu largas à utilização do arsenal 
marginalista e keynesiano, estes conferindo honorabilidade e 
reconhecimento científico junto ao "establishment" técnico e 
acadêmico. Assim boa parte da intelectualidade latinoamericana nas 
últimas décadas dilacerou-se nas pontas do dilema: enquanto 
denunciavam as miseráveis condições de vida da grande parte 
da população latinoamericana, seus esquemas teóricos e 
analíticos prendiam-nos às discussões em torno da relação 
produto-capital, propensão para poupar ou investir, eficiência 
marginal do capital, economias de escala, tamanho do mercado, 
levando-os, sem se darem conta, a construir o estranho mundo da 
dualidade e a desembocarem, a contra-gosto, na ideologia do 
círculo vicioso da pobreza. A dualidade reconciliava o suposto rigor 
científico das análises com a consciência moral, levando a 

proposições reformistas. (OLIVEIRA, 1972:6, grifo nosso). 
 

 O autor nos mostra que os caminhos trilhados pela Cepal seguiram a lógica da 

economia global, ou seja, a lógica da ilusória corrida econômica para que a América 

Latina saísse do subdesenvolvimento em direção ao desenvolvimento. Sendo que 

essa mesma corrida, perpetuava as condições de exploração da maior parte da 

população, condições que a própria Cepal ao mesmo tempo denunciava. Era 

ausente, nesse sentido, o entendimento ou a discussão da premissa maior com 

relação a acumulação do capital: a exploração do trabalho e da natureza. Ainda 

assim, o autor ressalta a importância do pensamento cepalino como base para seu 

estudo, ao mesmo tempo em que reafirma seu objetivo: 

O esforço reinterpretativo que se tenta neste trabalho suporta-se 
teórica e metodologicamente em terreno completamente oposto ao 
do dual-estruturalismo; neste ponto, bom é que se esclareça onde se 
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quer chegar: não se trata, em absoluto, de negar o imenso aporte 
de conhecimentos bebido diretamente ou inspirado no "modelo 
Cepal", mas exatamente de reconhecer nele o único interlocutor 
válido, que ao longo dos últimos decênios contribuiu para o 
debate e a criação intelectual sobre a economia e a sociedade 
brasileira e a latinoamericana. (OLIVEIRA, 1972:7, grifo nosso). 

 

 O primeiro ponto da crítica é em relação ao conceito de desenvolvimento que, 

segundo ele, é colocado pela CEPAL como uma formação histórico-econômica 

singular, que representa a oposição formal entre o “atrasado” e o “moderno”. No 

entanto, para o autor essa dualidade não é singular porque além de fazer parte de 

quase todos os sistemas e em quase todos os períodos, essa oposição é na maioria 

dos casos meramente formal, onde na realidade o “moderno” e o “atrasado” forma 

parte de uma unidade organizacional, onde o primeiro existe por conta do segundo. 

O “subdesenvolvimento” é assim, “precisamente uma produção da expansão do 

capitalismo”, pois, a maioria das economias pré-industriais da América Latina se 

originaram da expansão do capitalismo, servindo para a “acumulação primitiva”. 

Segundo ele, pensar dessa forma (OLIVEIRA, 1972:8).  

 Outra crítica feita pelo autor é que ao centrar na análise da dependência, os 

elementos das estruturas de dominação e acumulação internas – no caso do Brasil – 

foram esquecidas ao passo que as relações externas foram evidenciadas. Isso faz 

da dependência um problema de oposição exclusivamente entre Estados, quando 

na realidade a luta de classes interna é uma premissa para entender a oposição 

externa. Não considerar, portanto, a importância da luta de classes interna, resultou 

na ausência de uma formulação teórica acerca do capitalismo local, inviabilizando o 

questionamento sobre para quem se estava pensando um desenvolvimento. 

Segundo ele, os estereótipos da teoria do subdesenvolvimento, tais como 

“desenvolvimento auto-sustentado”, “internalização do centro de decisões”, 

“integração nacional”, “planejamento”, “interesse nacional” foram a base do 

desenvolvimentismo no Brasil, desviando “a atenção teórica e a ação política do 

problema da luta de classes, justamente no período em que, com a transformação 

da economia de base agrária para industrial-urbana, as condições objetivas daquela 

se agravavam” (OLIVEIRA, 1972:9). 

 Ao longo do ensaio, Oliveira (1972) vai apontando vários elementos que 

demonstram o quanto a ideia do subdesenvolvimento e a busca teórica e política 
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pelo desenvolvimento local – sem pautar a desigualdade interna sobre a qual estava 

sendo construído o mesmo – intensificaram a exploração do trabalho e as condições 

de vida precária da classe trabalhadora. Um fator importante colocado por ele é o 

papel da legislação trabalhista (implantada no Brasil na década de 1940) na 

formação de uma classe operária para a indústria e de seu “exército de reserva”. 

Apesar dos direitos serem uma demanda da classe trabalhadora, não foram 

concedidos simplesmente pelo reconhecimento desse direito. O valor do salário por 

exemplo, foi pensado estrategicamente, tanto para garantir a alimentação da 

trabalhadora e do trabalhador para que tivessem possibilidades físicas de vender 

sua força de trabalho para a reprodução capitalista, como também para que 

tivessem uma margem de consumo e, além disso, para que o salário fosse um 

instrumento de atração da força de trabalho do campo para a indústria.  

 Dentro dessa realidade brasileira, o autor vai mencionando os movimentos das 

relações entre os grupos sociais que estavam (e de certa forma ainda estão) no 

poder do país e de que forma foram fazendo acordos e alianças para que se 

mantivessem no poder e não perdessem a capacidade de acumulação. Esse é o 

caso da burguesia industrial que, apesar das ações voltadas ao objetivo de se tornar 

a classe hegemônica do país – retirando o poder da classe de proprietários rurais – 

não logrou êxito devido às condições externas desfavoráveis para tal, tratando então 

de manter as condições de reprodução das atividades agrícolas, uma vez que isso 

significava um equilíbrio econômico local e consequentemente, sua manutenção no 

poder – ainda que compartilhado com a classe agrícola capitalista. (OLIVEIRA, 

1972).  

 Como é possível observar, Francisco de Oliveira representa, no pensamento 

brasileiro sobre a América Latina e sobre o Brasil, uma ruptura com a lógica da 

corrida para o desenvolvimento – desenvolvimento que tem como oposição o 

“subdesenvolvimento” e como solução, a acumulação do capital. Considerando que 

a acumulação do capital se dá necessariamente por meio da exploração do trabalho 

e da natureza, as mesmas relações de dominação que se dão entre os “países 

desenvolvidos” e os “países subdesenvolvidos” – nesse caso a América Latina – se 

darão também internamente entre a classe capitalista e a classe trabalhadora de 

cada país que busca na acumulação do capital o desenvolvimento.  

 Desse modo, aceitar o dualismo entre desenvolvimento e subdesenvolvimento 
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como algo posto historicamente – e não como algo produzido e reproduzido –, é 

aceitar mesmo que de forma despercebida, a perpetuação das diversas formas de 

exploração capitalista. É, além disso, reproduzir essas formas com base no objetivo 

de crescer externamente, deixando inevitavelmente em segundo plano as condições 

de vida da maior parte da população local, ou seja, da classe trabalhadora. As 

análises de Oliveira pautadas nessa crítica, olham com atenção para o Brasil a partir 

da revolução de 1930 que tem como marco o início da transição do modelo agrário-

exportador para o modelo urbano-industrial (que ganha força na década de 1950). 

Ele vai analisando os fatores político-econômicos que fazem parte da história 

econômica do país e de que forma eles determinam a perpetuação da concentração 

de renda e da desigualdade social.  

 As críticas e as análises de Oliveira acerca do que ele chama de razão 

dualista apontam para a necessidade de enxergar e compreender as relações de 

dominação internas que reproduzem as relações de dominação externas. Ao mesmo 

tempo questiona a noção de desenvolvimento e subdesenvolvimento, afirmando que  

ela é resultado da expansão capitalista, onde as colônias são historicamente um 

espaço de “reserva de acumulação primitiva do sistema”. Assim, o olhar é lançado 

para fora e para dentro no intuito de identificar os problemas criados e agravados na 

eterna busca do desenvolvimento. A crítica de Oliveira é um contraponto nessa 

busca; contraponto este que elaborado na década de 1970 continua coerente com a 

realidade latinoamericana e brasileira.  

 Outros elementos vêm sendo acrescentados às análises acerca da América 

Latina desde meados do século XX até então. Novas perspectivas se abrem e se 

conformam em torno do olhar sobre e a partir da América Latina. A perspectiva da 

descolonialidade é uma forma de pensar a colonialidade como um elemento 

presente ainda nas relações externas e internas, calcadas nas relações de raça e 

gênero e sustentadas pelo sistema-mundo-moderno-colonial. Ao olhar para as 

relações internas, acrescentando estes elementos e atentando para as questões 

também apontadas por Oliveira (1972), avançamos no entendimento da hierarquia 

entre os Estados-nação discutida anteriormente. Apesar da clara separação entre 

Estados e regiões sustentada no discurso do desenvolvimento e 

subdesenvolvimento, em escalas menores, ou seja, internamente no país ou região, 

a lógica da hierarquia entre Estados ganha novos contornos e configurações, como 
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coloca Porto-Gonçalves: 

O Estado, observe-se, não é um ente superestrutural que prescinde 
de um território. A dimensão territorial salta à vista nos dias que 
correm, exatamente quando se vê que o Estado (territorial) entra em 
processo de redefinição com o realinhamento dos diferentes 
grupos/classes/estamentos que se fizerem por meio dessa 
territorialidade que é o Estado Nacional. Aníbal Quijano (2000[a]) tem 
chamado a atenção para o fato de que hoje estamos diante de 
Estados que des-nacionalizam e se des-democratizam, sobretudo na 
América Latina, ao serem capturados por setores/grupos/classes que 
se fazem por meio de uma outra territorialidade que não o Estado-
Nação nesta quadra histórica onde se constitui um novo padrão de 
poder mundial (Império/Imperialismo). É interessante observarmos as 
análises que Quijano faz dos Estados na América Latina e Caribe 
onde destaca que, desde o início, os elementos da colonialidade se 
mantiveram mesmo com o fim do colonialismo, na medida que uma 
minoria branca é que controla o poder no interior das diferentes 
formações dos estados nacionais. (PORTO-GONÇALVES, 2003:143) 

 

 Avançamos ao compreender que a hierarquia posta entre “desenvolvimento” e 

“subdesenvolvimento” é colocada historicamente tanto entre Estados e regiões 

quanto entre as classes sociais de cada país, se intensificando a cada rearranjo 

político-econômico. Compreender isto nos encaminha para reflexões e discussões 

em direção às escalas micro da realidade das relações entre Estado, capital e as 

comunidades estudadas – assim como com os demais grupos sociais locais.  

 A relação histórica do Estado brasileiro com as comunidades de pesca 

artesanal, com camponesas e camponeses, com as comunidades afro e os povos 

originários, reproduz a mesma lógica da hierarquia “desenvolvimento x 

subdesenvolvimento”. Nessa relação, entram dois elementos relevantes que dão 

sustentação a ela: a exploração da natureza e do trabalho para a acumulação do 

capital e para o crescimento econômico do país (com exportações de bens primários, 

industrialização intensiva, grandes obras e megaprojetos) e; o discurso do “moderno” 

e do “atrasado” que é utilizado para justificar o primeiro, levado a cabo com o 

objetivo de suprimir os modos de vida que não seguem a lógica da acumulação.  

   

3.4 PARA ALÉM DAS RELAÇÕES ECONÔMICAS: A COLONIALIDADE DO PODER, 

DO SABER, DO SER E DA NATUREZA 

 
 

Aníbal Quijano caracterizou as independências dos países da 
América dizendo que entre nós o fim do colonialismo não significou o 
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fim da colonialidade. E Quijano (Quijano, 2000) nos remete a 
Mariátegui (Mariátegui, 1996) que, nos anos 20 do século passado, 
já nos chamara a atenção para o significado da luta indígena para os 
movimentos emancipatórios na América. Mas, além desses 
intelectuais e daqueles protagonistas das lutas em prol da dupla 
emancipação, é preciso que remetamos à sua expressão atual no 
zapatismo, no MST, no indigenato, nos afrodescendentes, nos 
indígenas, nos piqueteiros, nos rappers que re-escrevem, hoje, a 
história da moderno-colonialidade e da racialidade a partir de um 
lugar subalterno. É aqui que novas territorialidades com valores 
emancipatórios podem ser encontrados. (PORTO-GONÇALVES, 
2006:160). 

 
 Embora não seja o que os livros didáticos trazem e o que a história oficial nos 

conta, a independência dos países latinoamericanos, inclusive do Brasil, não previa 

a liberdade de todos os povos. O projeto de nação levado a cabo nas colônias, 

foram, em sua maioria, projetos das elites coloniais, que objetivavam se 

independizar das referidas metrópoles, mas manter a dominação local sobre as 

classes já subalternizadas – povos originários, povos africanos e seus descendentes, 

assim como camponeses migrantes. As lutas mencionadas por Porto-Gonçalves 

revelam o lugar que esses povos ocuparam durante toda a história da América, e se 

traduzem como única condição de reprodução da vida, de reivindicação dos seus 

direitos e territórios. Assim, a colonialidade ultrapassa o período colonial, 

sustentando tanto a hierarquia global entre Estados, quando a hierarquia local entre 

classes.  

 Pensadores descoloniais contemporâneos, como Aníbal Quijano (peruano), 

Enrique Domingo Dussel e Walter Mignolo (argentinos), Edgardo Lander 

(venezuelano), Carlos Walter Porto-Gonçalves (brasileiro) – dentre outros – vêm 

trazendo ao debate a necessidade de enxergarmos e rompermos com o que eles 

chamam de “colonialidade do poder, do saber e do ser”. Segundo Lander (2005:10), 

a “conquista” da América dá início à modernidade e a organização colonial do 

mundo, dois processos que de forma articulada conformam a história que se segue, 

dando início também ao mesmo tempo, à “constituição colonial dos saberes, das 

linguagens, da memória e do imaginário”.  

Dá-se início ao longo processo que culminará nos séculos XVIII e 
XIX e no qual, pela primeira vez, se organiza a totalidade do espaço 
e do tempo – todas as culturas, povos e territórios do planeta, 
presentes e passados – numa grande narrativa universal. Nessa 
narrativa, a Europa é – ou sempre foi – simultaneamente o centro 
geográfico e a culminação do movimento temporal. Nesse período 
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moderno primevo/colonial dão-se os primeiros passos na “articulação 
das diferenças culturais em hierarquias cronológicas” (Mignolo, 1995: 
xi) e do que Johannes Fabian chama de a negação da 
simultaneidade (negation of coevalness). (Ibid.). 

  

 A colonialidade do saber está relacionada a este processo e a todas as suas 

consequências conseguintes, inclusive nas ciências sociais. Porto-Gonçalves 

(2005:3) argumenta que além da profunda desigualdade e injustiça social que 

resultam do colonialismo e imperialismo, foi deixado “um legado epistemológico do 

eurocentrismo que nos impede de compreender o mundo a partir do próprio mundo 

em que vivemos e das epistemes que lhes são próprias”. Nesse sentido, a 

perspectiva descolonial se utiliza de elementos/categorias de análise próprias da 

história da América Latina – enquanto continente/região colonizada – que 

possibilitam a percepção das especificidades relativas às relações de trabalho, 

relações com a natureza e com a economia global. A partir disso, se torna possível 

uma compreensão mais profunda dos processos históricos e do nosso momento 

atual, o que nos dá uma maior possibilidade de enxergar os caminhos de ruptura 

com a colonialidade que se perpetua até aqui, no século XXI.  

 Aníbal Quijano (2005) acrescenta à análise do sistema-mundo moderno de 

Wallerstein, a categoria “colonialidade da América”, considerando que a 

colonialidade é a outra cara da modernidade e não é possível entender uma sem 

entender a outra. Assim, o atual sistema capitalista é considerado como um sistema 

mundo moderno/colonial. Isso leva o referido autor a definir essa engrenagem de 

dominação social como sistema-mundo global. Segundo Quijano, o sistema-mundo 

global, iniciado junto com a América, é constituído de “três elementos centrais que 

afetam a vida cotidiana da totalidade da população mundial: a colonialidade do 

poder, o capitalismo e o eurocentrismo” (Ibid., p. 113). A colonialidade representa 

uma uniformização, uma padronização (ou tentativa) das formas de vida, com base 

em valores pré-determinados, que viabilizam a reprodução capitalista, alcançando 

de alguma forma as sociedades de todo o mundo.  

O atual padrão de poder mundial é o primeiro efetivamente global 
da história conhecida. Em vários sentidos específicos. Um, é o 
primeiro em que cada um dos âmbitos da existência social estão 
articuladas todas as formas historicamente conhecidas de controle 
das relações sociais correspondentes (...). Dois, é o primeiro em 
que cada uma dessas estruturas de cada âmbito de existência 
social, está sob a hegemonia de uma instituição produzida dentro 
do processo de formação e desenvolvimento deste mesmo padrão 
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de poder. Assim, no controle do trabalho, de seus recursos e de 
seus produtos, está a empresa capitalista; no controle do sexo, de 
seus recursos e produtos, a família burguesa; no controle da 
autoridade, seus recursos e produtos, o Estado-nação; no controle 
da intersubjetividade, o eurocentrismo. Três, cada uma dessas 
instituições existe em relações de interdependência com cada uma 
das outras. Por isso o padrão de poder está configurado como um 
sistema. Quatro, finalmente, este padrão de poder mundial é o 
primeiro que cobre a totalidade da população do planeta. 
(QUIJANO, 2005:112). 

 

 Entretanto, isso não quer dizer que tal padronização seja alcançada em sua 

plenitude, embora se utilize de diversos mecanismos da vida social, como 

argumenta Quijano:  

Claro que este padrão de poder, nem nenhum outro, pode implicar 
que a heterogeneidade histórico-estrutural tenha sido erradicada 
dentro de seus domínios. O que sua globalidade implica é um piso 
básico de práticas sociais comuns para todo o mundo, e uma esfera 
intersubjetiva que existe e atua como esfera central de orientação 
valorativa do conjunto. Por isso as instituições hegemônicas de cada 
âmbito de existência social, são universais para a população do 
mundo como modelos intersubjetivos. Assim, o Estado-nação, a 
família burguesa, a empresa, a racionalidade eurocêntrica. (Ibid.).  
 

 A nosso ver, o ponto diferencial do pensamento descolonial em relação as 

análises marxistas sobre a hegemonia capitalista é a colonialidade e, 

consequentemente, o peso relacional que o eurocentrismo exerce na história do 

capitalismo – e o que isso significou e significa tanto para os países colonizados, 

quanto para os colonizadores. De acordo com Mignolo (2007) a Europa, que foi uma 

invenção forjada, só passou a ser um continente, no caso uma “unidade”, a partir da 

América, porque havia o “outro” diferente sobre o qual poderia exercer uma 

dominação também simbólica, além de material. Dentro do conceito da colonialidade, 

ganha espaço as questões de raça e gênero, fatores que segundo o pensamento 

descolonial foram utilizados na construção do imaginário da superioridade europeia 

e da inferioridade americana no que diz respeito a “civilização”, como justificativa da 

dominação e colonização. A colonialidade que teve como base esse imaginário, é 

perpetuada até os dias atuais com uma amplitude social importante, o que a faz ser 

entendida como colonialidade do poder, do saber e do ser.  

 O sistema-mundo moderno-colonial – pese a importância da análise do 

capitalismo a partir da colonização da América – dialoga com o que Mészáros define 

de controle sociometabólico, ou ao que Holloway (2013) chama de síntese social e 
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que, para Harvey (2011), se traduz nas esferas de atividade do capital. 

Consideramos nesse diálogo, o exercício crucial que é o olhar para a América Latina 

a partir da própria América Latina – a partir do nosso lugar de vivência. Para 

entender a América latina desde dentro, é necessário também lançar o olhar sobre 

as relações externas históricas e atuais da América Latina. Com isso se preocupa 

Francisco de Oliveira e assim reiteram Quijano, Mignolo, Lander – dentre ouros – 

quando discutem a relação direta e o papel fundamental da América Latina na 

construção da Europa enquanto centro econômico, social, cultural e político.  

 Tais perspectivas contribuem para compreendermos a complexidade de 

reprodução desse sistema global, principalmente por partirem de autores que 

ocupam lugares diferentes no mundo e portanto, na história. Isso possibilita a cada 

um dos autores, perspectivas de análise particulares e ricas em especificidades, o 

que nos dá base para uma visão da totalidade. Encontrar a complementariedade 

entre estas perspectivas de análise possibilita-nos avançar no entendimento de 

como está estruturado o sistema do capital, de que forma impacta a vida humana 

nas diferentes regiões do globo e quais são as lacunas por onde podemos nos meter 

para mudar o curso da história. O próprio Mészáros nos lembra que “as 

oportunidades de vida dos indivíduos sob tal sistema são determinadas segundo o 

lugar em que os grupos sociais a que pertencem estejam realmente situados na 

estrutura hierárquica de comando do capital”. Isso pode ser aplicado tanto às 

condições materiais e simbólicas que cada indivíduo e sociedade tem a partir do seu 

lugar de origem e vivência, quanto no que diz respeito a sua mirada e leitura de 

mundo.  

 O que não se pode perder de vista em termos gerais, é que o fato de a 

América enquanto continente colonizado ter começado sua história como território 

dominado – incluindo a dominação dos povos originários e africanos –, faz com que 

os países latinoamericanos, suas respectivas sociedades e indivíduos, ocupem um 

lugar inferior na hierarquia capitalista no que se entende por “desenvolvimento” 

nessa lógica e ao que se refere à tomada de decisões frente a esse sistema mundial. 

Isso se traduz em uma exploração maior do trabalho, menos direitos trabalhistas 

efetivados, exacerbada extração de bens naturais para produção/exportação de 

commodities e consequentemente, ausência da soberania alimentar das 

comunidades.  
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 Em suma, a América Latina segue sendo um alvo importante na reprodução 

do capital para os países de economia central. Um alvo que representa, por suas 

reservas ainda bastante significativas de natureza e pela precariedade de direitos e 

serviços públicos, uma fonte de riqueza, de mão de obra barata e de mercado 

consumista da cultura ocidental. Tudo isso tem implicações diretas ou indiretas na 

vida das comunidades, de trabalhadoras, trabalhadores da cidade, do campo e de 

comunidades tradicionais. Implicações traduzidas na exploração do trabalho, na 

perda de direitos, nas expropriações de terra, na imposição violenta de um modo de 

vida que não respeita a diversidade de mundos dentro sistema-mundo.  

 

3.5 O EXTRATIVISMO ARTESANAL FRENTE AO EXTRATIVISMO ESPOLIADOR 

 

 Retomamos aqui a discussão acerca do caráter artesanal do trabalho da 

pesca, para problematizar uma questão que nos causa inquietação, referente ao uso 

da palavra “extrativismo”. A pesca artesanal é uma atividade extrativista, praticada 

em pequenas escalas de produção por pessoas, grupos e comunidades com o 

objetivo imediato de existência, de reprodução da vida. É considerada um modo de 

vida, dado o conjunto de elementos culturais – materiais ou simbólicos – que 

permeiam a vida cotidiana das pescadoras e pescadores artesanais, no âmbito 

familiar e laboral. É também considerada uma arte (Ramalho, 2002), dada a 

complexidade, liberdade e ao mesmo tempo a simplicidade com as quais é praticada.  

 Dentro do conjunto de características que definem a pesca artesanal, 

destacamos a forma com que as pescadoras e os pescadores se relacionam com a 

natureza, em um universo de fazeres e saberes que envolvem um contínuo esforço 

de troca e respeito ao movimento natural dos ecossistemas, da natureza. 

Ressaltamos, sobretudo, que é uma atividade praticada fora dos moldes capitalistas, 

no que diz respeito tanto às relações de exploração do trabalho, quanto as relações 

de exploração da natureza. Pescadoras e pescadores artesanais são trabalhadoras 

e trabalhadores – em escala global – que, por resistirem de diversas maneiras ao 

longo da história do capitalismo, seguem em sua maioria tendo acesso aos seus 

meios de produção e reproduzindo uma lógica de vida diferenciada – e de certa 

forma autônoma – apesar de estarem inseridos no sistema mundial capitalista.  

 O ritmo da produção/extração, o tempo e as relações sociais de trabalho, 
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dentre outros, são elementos da pesca artesanal que não se enquadram nos 

parâmetros que fazem parte do controle social, econômico e político que o capital 

exerce sobre as sociedades, sobre suas diversas atividades econômicas e sobre a 

força de trabalho de forma geral. Queremos a partir desses elementos, deixar clara a 

importante diferença entre o extrativismo da pesca artesanal e o extrativismo do 

modo de produção capitalista.  

 Na América Latina, o extrativismo vem sendo fortemente vinculado à ideia de 

desenvolvimento. E a ideia de desenvolvimento, fortemente ligada à “necessária” 

exacerbada exploração da natureza e consequentemente, à apropriação privada da 

terra, da água e dos demais bens naturais de uso comum. Ademais disso, a ideia 

hegemônica de desenvolvimento supõe um crescimento econômico, acompanhado 

de grandes obras, megaprojetos e toda uma infraestrutura para a reprodução do 

capital, que pouco ou nada tem relação com o desenvolvimento das condições 

materiais básicas e necessárias das populações e concretamente, se distancia 

sobretudo da soberania alimentar. A partir dessas vinculações, se justificam as 

ações empresariais e estatais que visem tal desenvolvimento, ainda que o alto preço 

seja pago pelos povos originários e tradicionais, trabalhadores e trabalhadoras e 

pela natureza. Nesse sentido, Maristella Svampa (2012), ao mesmo tempo em que 

contextualiza de forma econômica, histórica e política o papel do extrativismo na 

reprodução mundial capitalista e na hierarquia entre países economicamente 

periféricos e centrais, também o define em termos atuais: 

En el actual contexto, el extractivismo debe ser comprendido como 
aquel patrón de acumulación basado em la sobre-explotación de 
recursos naturales [natureza], em gran parte, no renovables, así 
como en la expansión de las fronteras hacia territorios antes 
considerados como “improductivos”. Por ende, no contempla 
solamente actividades típicamente extractivas (minería y petróleo), 
sino también otras actividades (como los de agro-negocios o los 
biocombustibles), que abonan una lógica extractivista a través de la 
consolidación de un modelo-mono productor. Asimismo, comprende 
también aquellos proyectos de infraestructura previstos por el IIRSA 
(Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional 
Suramericana), en materia de transporte (hidrovías, puertos, 
corredores biocéanicos, entre otros), energía (grandes represas 
hidroeléctricas) y comunicaciones, programa consensuado por vários 
gobiernos latinoamericanos em el año 2000, cuyo objetivo central es 
el de facilitar la extracción y exportación de dichos productos hacia 
sus puertos de destino. (SVAMPA, 2012, grifo nosso).  
 

 O extrativismo apresentado por Svampa e por diversos autores 
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latinoamericanos como Mirta Alejandra Antonelli, Raúl Prada Alcoreza, dentre outros, 

se constitui de características fundamentais e intrínsecas à reprodução do capital e é 

atualmente um dos carros-chefes dessa reprodução na América Latina e em outros 

países de economia periférica. Assim, percebe-se que o termo extrativismo vem 

sendo utilizado para definir um modelo de produção violento, expropriador, 

destruidor da natureza, violador de direitos humanos. Ao retomar as ideias 

supracitadas em outro texto publicado no ano seguinte, Svampa (2013) denomina 

em alguns momentos do texto, esse extrativismo de neoextrativismo, mantendo 

porém, na maioria das vezes, apenas o termo extrativismo.  

 No Brasil, tal termo não é utilizado com a mesma frequência para designar 

esse modelo de reprodução do capital. Geralmente, são utilizados termos como 

“modelo agroexportador” ou “modelo primário exportador” por autores como Cruz, 

Porto-Gonçalves, Oliveira, Ramos Filho, dentre outros. Por sua vez, o termo 

“extrativismo” no Brasil é mais utilizado para referir-se ao extrativismo de 

comunidades tradicionais. Isso, porque a mulher e o homem extrativistas se 

tornaram historicamente sujeitos políticos de luta por seus territórios, assim como 

camponesas e camponeses. As comunidades tradicionais extrativistas, reproduzem 

suas vidas tendo como base principal a extração vegetal e animal, a exemplo do 

látex na floresta amazônica, de frutos como a mangaba, a andiroba e o coco babaçu 

em diversas regiões brasileiras e também a pesca artesanal de diversas espécies 

em todo o país. 

 Nossa inquietação vem de que ainda diante da carga histórica que o termo 

“extrativismo” adquiriu no Brasil, muitas vezes o termo é utilizado de forma 

descontextualizada. E o maior problema é, sobretudo, a utilização do mesmo para 

apontar as comunidades de pesca artesanal como predadoras e principais 

responsáveis pela degradação da natureza nos ecossistemas onde praticam a 

atividade. O Estado e os setores privados defensores da aquicultura, apontam a 

pesca artesanal, por ser extrativa, como culpada pela suposta escassez dos 

“recursos pesqueiros”. Sendo que na realidade, a pesca industrial é a grande 

representação da pesca predatória e as empresas de aquicultura e diversos outros 

empreendimentos, são de fato os responsáveis pela poluição dos corpos de água. 

Além disso, é importante pautar essa questão no debate latinoamericano, 

considerando as diferenças e semelhanças entre os idiomas castellano e português. 
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Assim, contribuímos na tentativa que as confusões e distorções em torno do termo 

sejam evitadas.  

 Dessa forma, queremos apontar e reivindicar o reconhecimento da abissal 

diferença que há entre esse extrativismo capitalista – o “modelo agroexportador” – e 

o extrativismo praticado na pesca artesanal. Com base no conhecimento teórico e 

empírico que temos acerca dos dois extrativismos, tanto no que se refere à prática, 

quanto no que se refere à ideologia, queremos deixar claro que o extrativismo como 

“padrão de acumulação baseado na sobre-exploração” da natureza, é outro e não o 

mesmo extrativismo praticado por pescadoras e pescadores artesanais, que o 

praticam em uma relação de troca e respeito com a natureza.  

 O extrativismo capitalista se insere no que Harvey (2004) denomina de 

“acumulação por espoliação”. Retomando o conceito de “acumulação primitiva” de 

Marx e a discussão que Rosa Luxemburgo também faz em torno disso, Harvey 

aponta para a atualidade dos elementos que caracterizam essa forma de 

acumulação que, para os referidos autores, diria respeito a uma etapa originária ou 

exterior ao capitalismo e não a todas as fases de desenvolvimento do capital. 

Segundo ele, a descrição de Marx sobre a “acumulação originária” revela uma 

amplitude de processos: a mercantilização e privatização da terra com a expulsão de 

populações campesinas; a conversão de formas de direito de propriedade em 

direitos de propriedade exclusivos; a supressão do direito aos bens comuns; a 

transformação da força de trabalho em mercadoria e a supressão de formas de 

produção e consumo alternativas; os processos coloniais, neocoloniais e 

imperialistas de apropriação da natureza; a monetização de intercâmbios e 

arrecadação de impostos da terra; o tráfico de escravos; a dívida pública e o sistema 

de crédito. De acordo com Harvey, todos esses elementos têm estado presentes 

claramente “na geografia histórica do capitalismo”; alguns com adequações atuais e 

inclusive com uma importância maior atualmente do que a que tinha no passado. 

Com essas afirmações, ele argumenta e justifica o conceito “acumulação por 

espoliação”, que passa a utilizar a partir de então: 

Una revisión general del rol permanente y de la persistencia de 
prácticas depredadoras de acumulación “primitiva” u “originaria” a lo 
largo de la geografía histórica de la acumulación de capital resulta 
muy pertinente, tal como lo han señalado recientemente muchos 
analistas. Dado que denominar “primitivo” u “originario” a un proceso 
en curso parece desacertado, en adelante voy a sustituir estos 
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términos por el concepto de “acumulación por desposesión”. 
(HARVEY, 2004, p. 112-113). 
 

 A argumentação e o conceito de Harvey – acumulação por espoliação –, nos 

ajuda a reiterar a importância de caracterizar e diferenciar os elementos e processos 

que fazem parte dessa acumulação, deixando claro nessa relação de dominação e 

resistências, a posição que ocupa cada um dos lados. Por exemplo, nesse sentido, o 

referido autor ressalta que o Estado, ao possuir o monopólio da violência e as 

definições de legalidade, tem um papel crucial no respaldo dos processos de 

acumulação do capital. Assim, a acumulação por espoliação é um processo 

capitalista contínuo e respaldado pelos Estados-nação. Os mesmos Estados que na 

América Latina subsidiam o modelo extrativista que tem como base a expropriação, 

a exploração e a violência sobre populações, comunidades, grupos e pessoas em 

nome do “desenvolvimento”. Os mesmos Estados que, ao subsidiarem esse modelo, 

estão indireta ou diretamente (na maioria dos casos) violentando e suprimindo as 

formas de vida contrárias a esse modelo de “desenvolvimento”.  

 A partir das questões levantadas até aqui, da diferenciação que apontamos 

entre as duas formas de extrativismo e da importância em torná-la relevante, 

visando denunciar e evitar o uso tendencioso do termo extrativismo em discursos 

que objetivam relacionar a degradação da natureza às comunidades tradicionais e 

ao desenvolvimento, passaremos a denominar o extrativismo capitalista de 

extrativismo espoliador e o extrativismo praticado na pesca artesanal de extrativismo 

artesanal. Poderíamos atribuir outros vários adjetivos ao primeiro, a exemplo de 

expropriador, violento, explorador, destruidor. Mas optamos por lançar mão do termo 

que Harvey utiliza para designar a forma de acumulação que perpassa todas as 

fases históricas do capitalismo – espoliação –, por concordarmos que se trata de um 

termo que cumpre a função de denúncia da violência com a qual vem se dando 

esses processos.  

 Por outro lado, optamos por utilizar o termo “artesanal” para o extrativismo da 

pesca artesanal, pelo fato de que o termo carrega socialmente a significação de 

práticas originárias, tradicionais, não violentas, de trocas que buscam ser justas 

entre trabalhadoras, trabalhadores e natureza e, sobretudo, por ser um termo 

utilizado pelas próprias pescadoras e pescadores para denominar a atividade que 

praticam para reprodução de suas vidas. O extrativismo da pesca artesanal resiste e 
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segue sendo apenas – e por isso mesmo extremamente importante – o meio de vida 

de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. O extrativismo artesanal é, portanto, 

o extrativismo vegetal e animal praticado por povos originários, povos da floresta, 

povos tradicionais, que extraem da natureza uma produção em pequena escala, 

com o objetivo de existência e reprodução da vida e não de acumulação. Do ponto 

de vista da relação com a natureza, é um extrativismo sob a lógica do 

compartilhamento dos bens naturais de uso comum. Do ponto de vista do trabalho, é 

um “trabalho concreto”, não alineado, não explorado, de relação de troca direta com 

a natureza, onde cada trabalhadora e trabalhador tem o domínio do saber, do fazer 

e do produto final desse trabalho.  

 

3.6 TRABALHO DE MULHER: PESCA ARTESANAL E GÊNERO 

 
 
 O papel que a mulher ocupa na atividade pesqueira artesanal no tocante ao 

trabalho, assim como em outras atividades e no âmbito privado, não é inferior ao 

papel que os homens ocupam. Falamos isso em termos concretos de quantidade e 

qualidade de trabalho. No entanto, o lugar socialmente ocupado pela mulher é um 

lugar inferiorizado e não obstante, as tentativas históricas de invisibilidade e 

negação do trabalho feminino são presentes até os dias atuais. Tais práticas partem 

tanto das relações imediatas – com companheiros de vida e de trabalho – quanto 

das relações que o Estado mantém com as pescadoras. Esse fato, somado a 

presença ativa da mulher na atividade pesqueira e do contexto de invisibilidade de 

sua importância na cadeia produtiva, são as motivações de escrita deste subcapítulo 

sobre a questão de gênero e é o que me motiva a buscar enxergar as 

consequências dessa divisão sexual do trabalho na vida das mulheres – de forma 

geral e especificamente das pescadoras. Outro motivo de trazer essa discussão é o 

papel crucial das mulheres na luta, articulação e implementação da RESEX Acaú-

Goiana, como já foi mostrado no capítulo anterior. Entender o contexto histórico e 

atual de invisibilidade, no qual as mulheres seguem no trabalho e na luta da pesca 

artesanal, faz parte do exercício de apreensão da ralidade que nos propomos a 

analisar.  

 Em termos gerais, entendemos que a discussão sobre a questão de gênero e 

o lugar da mulher na sociedade moderna não deve ser negligenciada nos estudos 
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que pretendem analisar relações sociais e conflitos. Tanto no que diz respeito a 

escala global e ampla, quanto a estudos relativos às escalas locais e menores. Este 

tópico existe nesta tese, porque há uma questão de gênero posta em nossa 

sociedade, uma diferenciação e divisão sexual que se desenvolveu junto à história 

da humanidade, ganhando novos elementos com o passar do tempo e ao mesmo, 

preservando antigos. Uma divisão que permeia todos os âmbitos da vida social e 

que carrega com ela diversas consequências, materializadas na negação e na 

invisibilidade das mulheres como protagonistas também da história, das relações 

econômicas e políticas, da ciência, da arte, etc.   

 Além dessa invisibilidade e negação, há também outras diversas formas de 

violência, sejam física ou psicológica. As lutas feministas por igualdade e contra a 

violência de gênero foram e são muitas; as conquistas variam no âmbito político, 

econômico, científico, artístico, dentre outros. Contudo, essa violência física e 

psicológica, resultado do patriarcado e do machismo – práticas que legitimam e 

reforçam o primeiro – seguem presentes nas relações sociais, nos levando a pensar 

que ainda estamos longe de eliminá-las de nossos dias.  

 É importante colocar – sobretudo para fins de análise neste trabalho – que a 

violência contra as mulheres não deve ser atribuída somente aos homens que a 

praticam diretamente. O Estado e as instituições são estruturas patriarcais e assim, 

responsáveis por diversos tipos de violência contra as mulheres. Tais violências são 

materializadas na forma como a mulher é tratada nas políticas públicas referentes à 

saúde, aos direitos trabalhistas, à educação, dentre outros âmbitos da vida pública e 

privada. No caso das mulheres pescadoras e/ou marisqueiras, o Estado é 

historicamente um grande violador dos direitos civis e trabalhistas dessas mulheres. 

  

3.6.1 Premissas para entender a atualidade da questão de gênero na pesca 
 

 Estudos acerca das sociedades primitivas, apontam para relações entre 

homens e mulheres bastante distante das relações atuais. A divisão do trabalho, a 

vida comunitária, as decisões e o papel que a mulher ocupava, eram pautados em 

nome da sobrevivência comum. De acordo com Lessa (2012:16), tais sociedades 

que se reproduziam por meio do trabalho da coleta e da caça de pequenos animais, 

vão desenvolvendo ao longo do tempo mais conhecimentos sobre a natureza e não 
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obstante, novas relações sociais, o que melhorava também a coleta. Segundo o 

autor, com isso, a produção de alimentos aumenta e o bando podia se tornar maior, 

possibilitando uma distribuição de tarefas primitiva. Mesmo assim, seguiam sendo 

nômades e constituídas de poucos indivíduos, pela escassez de alimentos. Por se 

locomoverem praticamente cotidianamente, suas ferramentas de trabalho eram de 

fáceis fabricação (de pedra lascada), descartando assim a necessidade de serem 

carregadas. 

 Lessa (2012:17) enfatiza que o período primitivo foi todo baseado em uma 

vida comunitária, pois a situação de constante disputa pela vida, tornava a mesma 

impossível se não fosse assim. A violência estava presente de uma forma diferente 

da atual, era de indivíduo contra indivíduo e estava diretamente relacionada à 

sobrevivência individual, que era totalmente dependente da sobrevivência da 

comunidade.  

 O papel que a mulher ocupava nessas sociedades, estava também totalmente 

relacionado à sobrevivência e à reprodução da comunidade. De acordo com o autor 

supracitado, “a taxa de fertilidade (a quantidade de bebês em relação ao total de 

pessoas) dependia diretamente da quantidade de mulheres capazes de procriar” 

(LESSA, 2012:18). Não obstante, era necessário limitar o número de bebês por ano 

por conta das condições materiais e, para isso, regular a quantidade de mulheres e 

homens, tanto na fase adulta quanto na fase bebê. De acordo com a necessidade de 

equilíbrio, bebês femininos ou masculinos poderiam ser abandonados. Nesse 

sentido também, a morte de um homem adulto não alterava a fertilidade da 

comunidade e dessa forma, “a vida das mulheres era mais protegida e na divisão 

das tarefas não cabia a elas, na maior parte dos casos, as mais perigosas” (LESSA, 

2012:18). Já Heleieth Saffioti (2004), aponta outros motivos – também relacionados 

à maternidade – pelos quais a mulher foi designada para a coleta e não para a caça: 

A divisão sexual do trabalho nas sociedades de caça e coleta não se 
explica pela maior força física do homem, pois há sociedades nas 
quais cabe às mulheres a caça da foca. Não se trata de pequeno 
animal [...] Não obstante, são caçadas por mulheres. Logo, o 
argumento da força física não se sustenta. A hipótese mais 
convincente para justificar a divisão sexual do trabalho nas 
sociedades de caça e coleta parece ser a que se segue. Como não 
havia Nestlé, era obrigatório o aleitamento do bebê ao seio. Desta 
sorte, o trabalho feminino era realizado com a mulher carregando seu 
bebê amarrado ao peito ou às costas. Os bebês eram, assim, 
aleitados facilmente toda vez que sentissem fome. Como bebê não 
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fala, sua maneira de expressar suas necessidades é o choro. Daí 
vem a sabedoria popular, inclusive em sentido figurado, dizendo: 
“quem não chora não mama”. Presuma-se que às mulheres fosse 
atribuída a tarefa da caça. O menor sussurro do bebê espantaria o 
animal destinado à morte e as caçadoras voltariam, invariavelmente, 
para seu grupo, sem nenhum alimento. (p. 60). 
  

 Sobre essa divisão sexual do trabalho, Saffioti, ressalta também que nessas 

sociedades, uma vez que o trabalho da caça era destinado aos homens e o da 

coleta às mulheres, elas eram responsáveis por mais de 60% da alimentação da 

comunidade. Para a autora isso significa que com variações de tempo e espaço – e 

considerando que esse estágio de caça e coleta pode não ter acontecido em todos 

os povos – a sobrevivência da humanidade foi garantida pelo trabalhado das 

mulheres: 

Nas sociedades de caça e coleta, por exemplo, a primeira atividade 
cabe aos homens e a segunda às mulheres. Embora proteínas 
animais sejam necessárias ao organismo humano (nunca, entretanto, 
se ouviu falar da morte de um vegetariano por carência de proteína 
animal), em tais sociedades as mulheres eram responsáveis por 
mais de 60% da provisão dos víveres necessários ao grupo 
(LERNER, 1986). Enquanto a coleta é certa, acontecendo 
cotidianamente, a caça é incerta. Um grupo de homens pode voltar 
da caçada com um animal de grande ou médio porte, provendo as 
necessidades de seu grupo, como pode voltar sem nada. Logo, a 
atividade dos homens, realizada uma ou duas vezes por semana, 
não é confiável em termos de produto. Já a das mulheres lhes 
permite voltar a sua comunidade sempre com algumas raízes, folhas 
e frutos. (SAFFIOTI, 2004:58). 

 

 Além da busca pela alimentação ser tarefa dividida entre mulheres e homens e 

ser tratada como responsabilidade comunitária, a responsabilidade na criação das 

crianças também era comunitária. Não somente a mãe ou o pai eram responsáveis, 

mas todos os homens, assim como as primas e os primos (que eram todas as 

crianças que não eram irmãs ou irmãos). “Apenas as mães eram individualizadas 

pelo nascimento” (LESSA, 2012:18). Isso ocorria para que, com a possível morte de 

um adulto, que já representava uma perda para a comunidade, a criança não ficasse 

órfã, jogando fora o esforço já desprendido para sua criação.  

Tal como a vida de cada indivíduo estava intimamente associada à 
sobrevivência de todos, a vida de cada criança era protegida por 
todos: não havia nada semelhante à figura da mãe e do pai que hoje 
conhecemos. Nem as tarefas de criação dos filhos, preparação dos 
alimentos, etc. eram femininas ou masculinas; eram atividades 
coletivas que envolviam pessoas de ambos os sexos e de todas as 



135 
 

 

idades. Pouquíssimas tarefas eram atividades divididas segundo o 
sexo e, quando eram, era frequente caber aos homens atividades 
que hoje são tidas por femininas. E além disso, a divisão de tarefas 
não implicava em hierarquia de poder nem cancelava a autonomia de 
cada pessoa. (LESSA, 2012:18,19). 
 

 Essas relações descritas por Lessa, dizem respeito a uma sociedade que não 

produzia além do que consumia, ou seja, não produzia excedente. Se tratava de 

uma sociedade sem classes e portanto, sem Estado e sem as normas e a ideologia 

do trabalho explorado que conhecemos hoje. Este processo é explicado pelo autor, 

que se fundamenta em Marx e em Lukács e também dialoga com nossa discussão 

anterior sobre o trabalho: 

Com o passar do tempo, a transformação da natureza foi 
transformando a própria natureza social dos homens (Marx, 
1983:149), até que, há aproximadamente 10 mil anos, o trabalho 
passou por uma transformação qualitativa (no dizer de Lukács, 
conheceu um salto ontológico). Descobriu-se a semente e, com ela, 
a agricultura e a pecuária. Pela primeira os indivíduos que trabalham 
produzem mais do que necessitam para sobreviver. A capacidade de 
trabalho das pessoas se desenvolveu a tal ponto que eles não mais 
precisam trabalhar todo o tempo. Está, agora, “sobrando” capacidade 
de trabalho: isso é o trabalho excedente. (LESSA, 2012:21). 
 

 Por sua vez, segundo Lessa (2012) o surgimento do trabalho excedente 

possibilita o surgimento da exploração “do homem pelo homem” – leia-se de 

pessoas por pessoas. Com uma maior capacidade de produção e mais tempo 

sobrando, o controle e a vigilância para que essa exploração fosse possível 

começam a ter espaço. Os indivíduos eram capazes de produzir mais do que 

necessitavam, mas, mesmo assim, isso não era suficiente para suprir as 

necessidades da parte da sociedade – crianças, grávidas, velhos, doentes, etc. – 

que não produzia. O referido autor chama isso de “carência” e diz que ela impede o 

desenvolvimento das forças produtivas se, por causa dela, todo o excedente fosse 

distribuído de forma igualitária, não sobrando nada até a próxima produção. Esse 

“problema”, segundo ele, é resolvido na sociedade de classes, onde a classe 

dominante acumula riqueza e assim, é capaz de investir no desenvolvimento dos 

seus negócios, e consequentemente nas forças produtivas. A relação “trabalho 

excedente-carência” foi a base da exploração até a Revolução Industrial, quando a 

carência é substituída pela abundância, mas onde a dominação de classe e a 

exploração se intensificam. Os processos foram diferentes de acordo com as 

especificidades sócio-históricas, mas “o núcleo desse controle e desta vigilância é 
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historicamente preciso: só a violência é capaz de fazer com que um indivíduo 

entregue o produto do seu trabalho para a classe dominante.” (LESSA, 2012:21-25). 

 Estamos falando de um modelo de relações sociais – a sociedade de classes 

– que, de acordo com Lessa (2012:26), impôs um modelo de família totalmente 

diferente da família comunal, a família monogâmica. Importante ressaltar que 

consideramos também – assim como o referido autor comenta sobre outros povos e 

lugares – toda a diversidade que possa existir em relação aos modelos de família e 

de relações presentes nas sociedades dos povos originários da América. Mas temos 

em conta que a invasão da América consistiu também, dentre outras violências, na 

imposição deste modo de família – a monogâmica – que já vinha sendo imposto no 

ocidente com o desenvolvimento das forças produtivas. Assim, nosso resgate sobre 

a formação desse modelo de família, atende à história da América também, não 

excluindo relações e processos diferentes que existiram e que ainda possam existir 

nos remanescentes desses povos.  

 É justamente com a família monogâmica que o papel da mulher passa a ser 

inferiorizado tanto no âmbito sócio-econômico público, quanto no âmbito particular 

da casa. Segundo Lessa (2012:27), a guerra, como uma das formas de violência e 

imposição dos processos de exploração, será um meio para a efetivação da 

dominação. Sendo a guerra – atividade de risco e violenta – uma atividade que cabe 

de forma geral aos homens, toda a riqueza que seja fruto dessa violência se 

transforma em propriedade privada dos homens da classe dominante. 

Consequentemente e somado à propriedade privada, são de domínio dos homens a 

economia, o Direito, a política, a religião, as artes, a ciência, o comércio e todas as 

decisões importantes acerca da sociedade. “As questões que dizem respeito à 

totalidade da sociedade, ao destino comum, serão masculinas – as mulheres 

estarão excluídas” (LESSA, 2012:27).  

 Por outro lado, sem a reprodução biológica dos indivíduos 
nenhuma sociedade poderia existir. E, como já vimos, nas 
sociedades de classe é impossível que a criação das crianças, a 
preparação dos alimentos, da moradia, etc. continuem como 
atividades coletivas. Nenhum senhor de escravo, senhor feudal ou 
burguês criará ou pagará a alimentação dos filhos de seus 
concorrentes – do mesmo modo que não cuidam dos filhos dos 
trabalhadores que exploram. Como tais atividades, ainda que 
fundamentais para a vida social, não geram propriedade privada, 
elas serão agora exercidas pelas mulheres enquanto parte da vida 
privada (isto é, não coletiva) de cada proprietário. Caberá aos 
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homens “prover” suas mulheres; estas devem servir aos seus 
senhores. A antiga relação consensual e igualitária é substituída por 
uma relação de poder. Aos indivíduos masculinos cabe o poder da 
propriedade privada, serão eles os maridos. Às mulheres cabem as 
atividades que não geram a riqueza privada: serão esposas ou 
prostitutas. (LESSA, 2012:27,28). 
 

  Saffioti traz a esta discussão dois pontos de vista diferentes. Segundo a 

autora, Allan Johnson (1977), “atribui a dois fatores históricos a lenta transição desta 

sociedade igualitária às sociedades que se conhecem hoje”. O primeiro seria “a 

produção de excedente econômico, cerca de 11 mil anos atrás” e o segundo “a 

descoberta de que o homem era imprescindível para engendrar uma nova vida, o 

que se deu logo depois” (SAFFIOTI, 2004:59). A outra perspectiva é da 

pesquisadora Gerda Lerner (1986): 

Baseada em resultados de pesquisas paleontológicas, arqueológicas 
e outras evidências, Lerner apresenta outro sistema de datação. 
Desprezando a produção de excedente econômico, parte do 
conhecimento da participação masculina na antropoprodução 
(BERTAUX, 1977), o que dá mais poder aos homens, permitindo-
lhes a implantação de um regime de dominação-exploração das 
mulheres. Estas, embora não fossem detentoras de mais poder que 
os homens, nas sociedades de caça e coleta, eram consideradas 
seres poderosos, fortes, verdadeiros seres mágicos, em virtude de 
sua capacidade de conceber e dar à luz, presumivelmente sozinhas. 
Como a caça não é uma atividade diária, aos homens sobrava muito 
tempo livre, imprescindível para o exercício da criatividade. Foi, por 
conseguinte, na chamada “sombra e água fresca” que os homens 
criaram sistemas simbólicos da maior eficácia para destronar suas 
parceiras. Este processo foi extremamente lento, graças à resistência 
das mulheres. (SAFFIOTI, 2004:60). 
 

 A antropoprodução “consiste na produção de seres humanos, ou seja, na sua 

reprodução não apenas biológica, mas também social” (SAFFIOTI, 2004:59). A 

perspectiva/estudo de Allan Johnson apresentada, dialoga com os estudos e 

afirmações de Lessa, ao mesmo tempo em que acrescenta um outro elemento na 

transição entre sociedades, que segundo ele veio depois da produção de excedente: 

a descoberta de que o homem era crucial para a reprodução da vida humana. Já 

Gerda Lerner, não defende que a produção de excedente seja elemento-chave 

dessa transição, mas que o principal fato tenha sido a participação consciente e 

efetiva na reprodução da vida humana – biológica e socialmente. Tendo como fator 

possibilitador o tempo livre que tinham, essa participação que chamamos aqui de 

consciente, teria dado a eles, condições materiais e simbólicas para a articulação de 



138 
 

 

um sistema de dominação, que foi sendo imposto lentamente, por ter havido forte 

resistência feminina.  

 O que tanto Lessa, quanto Johnson e Lerner – comentados por Saffioti – 

trazem em comum é o reconhecimento de um sistema de dominação de homens 

sobre mulheres, do masculino sobre o feminino. E além disso, a compreensão de 

que esse sistema de dominação se desenvolveu junto com a história da humanidade, 

com o desenvolvimento das forças produtivas, com o advento do capitalismo, tendo 

ou não relação direta com estes dois últimos.  

 Portanto, podemos afirmar que essa hierarquia sexual nas relações sociais – 

que já são por sua vez, submetidas a uma hierarquia por meio da exploração do 

trabalho – que inferioriza as mulheres é real, transforma e também é transformada 

pela história. Tal hierarquia apresenta também especificidades em localidades 

diferentes, assim como ganha novos elementos que, alternadamente, a 

desmascaram ou a dissimulam. Mas a questão central é que na sociedade 

capitalista – engendrada na Revolução Industrial – essa inferiorização continua forte 

e nociva. De acordo com Maria García e Karoline Monteiro (2015:322), “a divisão 

sexual do trabalho foi não só consolidada, mas também moldada aos interesses do 

catalismo”. Assim, além de entender essa divisão a partir do mundo do trabalho e da 

propriedade privada, é crucial compreendermos as várias dimensões que tal divisão 

alcança na sociedade capitalista, por meio do patriarcado. 

 Enxergar o patriarcado e compreendê-lo, contudo, tem por premissa entender 

o que vem a ser gênero, quando estamos falando dessa divisão sexual. Segundo 

Heleieth Saffioti (2004:45,58), “o gênero é a construção social do masculino e do 

feminino”, entendido também “como imagens que as sociedades constroem” desses 

dois. Assim, a divisão sexual do trabalho é feita ao se atribuir atividades tanto ao 

homem quanto à mulher a partir do seu sexo biológico e do papel que a sociedade 

pensa corresponder a cada um dos sexos. “O conceito de gênero não explicita, 

necessariamente, desigualdades entre homens e mulheres” (SAFFIOTI, 2004:45). 

Nem o conceito nem a própria divisão em si, se esta não fosse preenchida de 

elementos que fazem a vida e a história da humanidade – como a economia, a 

política, as relações de poder, etc. A discussão que estamos trazendo aqui explicita 

exatamente como uma divisão de gênero em atividades de trabalho pautadas na 

sobrevivência, se desdobrou com o passar do tempo, em uma dominação histórica 



139 
 

 

do masculino sobre o feminino.  

 De acordo com Saffioti (2004:60), o patriarcado enquanto processo de 

dominação começou no ano 3.100 a.C, se consolidando somente no ano 600 a.C, 

devido a grande resistência das mulheres. Considerando esse processo desde o 

início, o patriarcado teria cerca de 5.200 anos. Se for considerado a partir do fim do 

processo da transformação das relações, teria apenas cerca de 2.600 anos. Para a 

autora, 

Trata-se, a rigor, de um recém-nascido em face da idade da 
humanidade, estimada entre 250 mil e 300 mil anos. Logo, não se 
vivem sobrevivências de um patriarcado remoto; ao contrário, o 
patriarcado é muito jovem e pujante, tendo sucedido às sociedades 
igualitárias. (SAFFIOTI, 2004:60). 
 

 Em termos de definição, o patriarcado “é o regime da dominação-exploração 

das mulheres pelos homens” e “não abrange apenas a família, mas atravessa a 

sociedade como um todo”, pois é uma forma de expressão do poder político” 

(SAFFIOTI, 2004:44,47,127). Considerando isto, a autora questiona e argumenta: 

Isto posto, por que a Justiça não seria sexista? Por que ela deixaria 
de proteger o status quo, se aos operadores homens do Direito isto 
seria trabalhar contra seus próprios privilégios? E por que as juízas, 
promotoras, advogadas, mesárias são machistas? Quase todos o 
são, homens e mulheres, porque ambas as categorias de sexo 
respiram, comem, bebem, dormem etc., nesta ordem patriarcal de 
gênero, exatamente a subordinação devida ao homem. Se todos são 
socializados para ser machistas, não poderá esta sociedade mudar, 
caminhando para a democracia plena? Este processo é lento e 
gradual e consiste na luta feminista. Trocar homens por mulheres no 
comando daria, com toda certeza, numa outra hierarquia, mas 
sempre uma hierarquia geradora de desigualdades. (SAFFIOTI, 
2004:94).  
 

 Os questionamentos e argumentos da referida autora nos provocam algumas 

reflexões. Uma delas é sobre o caráter patriarcal do aparato jurídico, que nos remete 

também à postura do Estado diante dos direitos das mulheres. Isso na pesca 

artesanal, se traduz em diversos direitos negados e em muita luta das mulheres para 

que tais direitos sejam reconhecidos, conquistados e garantidos legalmente. Tais 

negações vão desde o veto à participação das mulheres nas colônias de pescadores 

– não por acaso o nome se remete somente ao sexo masculino – derrubado por 

meio de luta na década de 1970, até a retirada 5 de direitos trabalhistas no ano de 

201, adquiridos anteriormente também por meio de reivindicações e luta. Sobre 
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esses direitos e toda a estrutura estatal transpassada pelo patriarcado e de como 

isso repercute na vida das mulheres pescadoras e marisqueiras artesanais dentro 

dessa sociedade, se trata o item a seguir. 

 

3.6.2 Pescadoras e marisqueiras: trabalho, invisibilidade, luta e emancipação 
  

 

A gente num para. Eu mesma quando vou pro marisco eu não faço 
nada em casa. Tem que correr pra casa pra fazer o cumê. Aí faço o 
cumê, pego a bicicleta e vou pro marisco. Eu acordo umas cinco e 
meia ou seis horas. Aí tem que arrumar ele [o filho de cinco anos] pra 
ir deixar ele na escola. Aí eu deixo, aí ligo pra minha sobrinha, aí 
minha sobrinha vem pegar ele na escola. Aí ela fica com ele 
enquanto a gente chega [ela e a irmã]. Chego umas dez ou onze 
horas da maré. Aí a gente vai tomar banho, vai almoçar, descansar... 
aí depois vai catar, debulhar, cozinhar, na caiçara. A demora 
depende da quantidade que a gente tirar. Uma hora, uma hora e 
meia, duas horas... Aí ele [o filho] vem pra cá [caiçara] depois que 
chega da escola. Quando chegar em casa ainda eu vou fazer os 
meus serviço, porque eu deixo tudo lá a toa. Porque fazer os serviço 
antes de ir pra maré num dá tempo, porque tem a hora da maré. E 
quando num tem ninguém pra ficar com ele [o filho], eu levo ele 
comigo pra maré. Ele ajuda! Minha mãe e meu pai era tudo pescador, 
mas meu filho num quero que seja pescador, não, porque é muito 
difícil, queria que ele fosse um engenheiro, um professor, alguma 
coisa, uma profissão boa, menos dura. (MARISQUEIRA DE CARNE 
DE VACA/PE, 2016, SIC).  

 

 A fala acima, com a qual iniciamos este texto, é de uma marisqueira e 

representa a rotina de milhares de marisqueiras e pescadoras, que além de 

exercerem a atividade extrativista artesanal, são responsáveis também pelo trabalho 

de casa, que inclui entre diversas coisas, o cuidado com as filhas e filhos. A 

mariscagem é geralmente mais praticada por mulheres, não por acaso. A pesca 

marítima, no que se denomina mar de fora, requer, além de habilidade de 

sobrevivência no ecossistema em questão, disponibilidade de passar muito tempo 

fora e longe de casa. Segundo Hulda Stadtler (2013), em áreas rurais as mulheres 

desempenharem na pesca as mesmas funções de trabalho que os homens – o que 

não significa que eles desempenham as mesmas funções domésticas que as 

mulheres. Contudo, “no litoral pernambucano, entre os pescadores e pescadoras 

artesanais, existe um acordo tácito de que quanto mais mar afora, mais a pesca é 

dos homens”. Com isso, “a primeira consequência profissional do afastamento do 
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mar vem do fato de as pescadoras não saberem nadar” (STADTLER, 2013:193). 

Mas a autora coloca que há também muitas mulheres que rompem com esse 

“acordo”, exercendo funções ditas masculinas como pescar no mar de fora. 

A divisão sexual do trabalho na pesca artesanal, coloca, na maioria dos casos 

funções diferenciadas para homens e mulheres, de acordo com o que é 

compreendido como sendo trabalho de homem e trabalho de mulher. Não porque 

um ou outro não possa desempenhar tal papel, mas porque em algum momento da 

construção social desses papéis, foram levados a tal divisão.  

 Um motivo para esta divisão, apontado em alguns estudos e constatado em 

nossas observações e também na fala das pescadoras, é que o trabalho da 

mariscagem permite que as mulheres – que costumeiramente é a pessoa da família 

responsável pelo trabalho doméstico e pelos filhos ou filhas – consigam conciliar o 

trabalho da pesca com o trabalho a elas atribuído por ser mulher, esposa e mãe. 

Assim, a mariscagem por ser uma atividade praticada na praia e não no mar de fora, 

possibilita a essas mulheres estarem perto de casa e/ou levarem o filho ou a filha 

com ela. Além disso, muitas fazem o beneficiamento do marisco em casa mesmo, o 

que as permite fazer o trabalho doméstico ao mesmo tempo, como relata essa 

marisqueira de Acaú:  

Uma coisa é você pegar o marisco pronto pra comer, outra coisa é 
você buscar lá, você tirar de lá, você trazer aquele peso, você chegar 
em casa pra cozinhar, pra debulhar, pra chegar à sua mesa…é 
diferente! Quando tá pronto é bom demais. Debulha em casa…é 
porque a questão da marisqueira é que, se ela vai pras croas, ela já 
sai cedo de casa. Muitas vezes, quando a maré é de manhã ela sai 
quatro, cinco horas da manhã pra ir pras croa, quando ela sai de 
casa muitas delas consegue deixar a comida pronta pra família, 
muitas não. Ou as vezes ainda tá dependendo desse dinheiro que 
vai lá pegar pra comprar comida. Aí enquanto ela vem das croa que 
tá com o marisco no fogo, ela lava a roupa, ela arruma a casa, ela 
cuida de comida, ela cuida dos filhos, cuida de marido…nesse 
intervalo enquanto o marisco tá no fogo. Aí é isso que elas não 
fazem lá [onde catam o marisco]. Já teve assim uma proposta pra 
fazer na associação, mas a questão é essa, é que quando ela tá em 
casa, ela vai fazendo várias coisas. É, a vida de uma marisqueira 
realmente é complicada. É dura, é muito dura mesmo. 
(MARISQUEIRA DE ACAÚ/PB, 2016, SIC). 

 

 Como já afirmam algumas pesquisadoras e pesquisadores – no que estamos 

de acordo diante de diversos relatos e observações – a jornada de trabalho das 

pescadoras e marisqueiras é muito maior se comparada a jornada de trabalho dos 
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homens pescadores. Pode-se falar de uma jornada de trabalho tripla, uma vez que 

além da captura de mariscos, ostras, aratu, etc., as mulheres também beneficiam o 

produto e trabalham nos afazeres de casa, que incluem fazer comida, lavar roupa, 

arrumar a casa, além dos cuidados e responsabilidade com os filhos e filhas. 

Diferentemente, os homens pescadores, na maioria dos casos, não se 

responsabilizam pelo trabalho doméstico nem pelos cuidados com filhas e filhos, 

ficando responsáveis somente por repassar o pescado ao atravessador e consertar/ 

cuidar dos apetrechos de pesca – coisa que as mulheres também fazem.  

 Além da sobrecarga de trabalho que representa essa rotina das mulheres 

pescadoras e marisqueiras, há mais um problema que precisa ser apontado. Todo o 

trabalho feito pela mulher na pesca artesanal, muitas vezes é enxergado como uma 

ajuda e não como um trabalho. Isso está presente na forma como são categorizadas 

no âmbito familiar e também no âmbito legal/jurídico. De acordo com a autora Maria 

de Fátima Leitão (2013),  

Apesar de seus papéis ativos na atividade da pesca, as mulheres 
são, muitas vezes, consideradas ajudantes ou companheiras de 
pescadores, o que revela as dificuldades de reconhecimento de sua 
profissionalização na colônia de pescadores e nas instituições que 
validam sua posição de trabalhadora socialmente reconhecida na 
cadeia produtiva da pesca artesanal. (p. 205). 

  

 O problema da caracterização do trabalho da mulher como uma ajuda ou apoio 

é que ela simboliza uma inferiorização desse trabalho; inferiorização que se 

concretiza no valor atribuído ao mesmo. Essa inferiorização transforma o trabalho da 

mulher em “não trabalho”, como afirmam as autoras García e Monteiro (2015:320) 

ao discutirem sobre a divisão sexual do trabalho e suas consequências no 

campesinato – o que pode ser claramente utilizado para lermos as relações de 

trabalho na pesca artesanal. Acerca disso, discutem sobre os conceitos de trabalho 

produtivo e trabalho improdutivo: 

O capitalismo teria, não só expropriado os meios de produção do 
trabalhador e separado o espaço doméstico da esfera da produção, 
mas submetido a sociedade às leis de mercado. Dessa forma, 
somente o esforço desempenhado nas atividades econômicas 
passou a ser considerado trabalho. Sucedeu-se, então, uma 
distinção entre trabalho produtivo – aquele que é remunerado e gera 
valor econômico – e improdutivo – aquele realizado na esfera 
doméstica. (GARCÍA; MONTEIRO, 2015:322). 

 



143 
 

 

 Na pesca artesanal, os conceitos trabalho produtivo e trabalho improdutivo 

traduzem muito bem a divisão do trabalho posta na maioria dos casos. Divisão esta 

que coloca o trabalho da mulher como apenas uma ajuda quando ela exerce o 

trabalho de beneficiamento do pescado do marido e além disso, faz todo o trabalho 

doméstico que o permite sair para pescar. Ou quando ela é marisqueira ou mesmo 

pescadora dos mesmos produtos que o homem, e seu trabalho é colocado como um 

complemento da renda da família. A constatação dessa inferiorização está na 

história das mulheres na atividade da pesca artesanal, que é permeada de uma luta 

constante pelo reconhecimento de seus trabalhos – tanto no âmbito privado, ou seja, 

em suas próprias famílias, quanto no âmbito público, estatal.  

 A colônia de pescadores reconhecida hoje como o sindicato da classe 

trabalhadora da pesca artesanal, contraditoriamente foi criada e gerida pela Marinha 

de Guerra do Brasil, a partir do ano de 1919 – fato que discutimos mais adiante no 

capítulo 3 deste trabalho. Como nos conta Leitão (2013), além da estrutura 

autoritária e controladora das colônias com os pescadores homens, a mesma sequer 

reconhecia as mulheres pescadoras como profissionais dessa atividade, vetando 

totalmente sua participação até finais da década de 1970. Somente a partir de abril 

de 1978 por meio do Decreto-Lei 81.653, iniciou-se o reconhecimento profissional 

das mulheres pescadoras solteiras. E em 1988, na Constituição Federal, passaram a 

ter direito ao Registro Geral da Pesca e assim, aos direitos trabalhistas inerentes 

(aposentadoria, seguro defeso, licença maternidade e auxílio doença). 

 Segundo Ramalho (2012:15) em outubro de 1978 – ano do referido Decreto-

Lei – mulheres pescadoras de Itapissuma-PE ocuparam o prédio da 

Superintendência de Desenvolvimento da Pesca – SUDEPE durante quinze dias, até 

que as doze primeiras carteiras de pescadoras do país fossem emitidas. A luta das 

mulheres pescadoras em Pernambuco por seus direitos tem relação direta com a 

ação da Comissão Pastoral dos Pescadores – CPP, criada em 1968. O CPP 

pretendia “sensibilizar e mostrar que eles [pescadores] tinham inteligência, pois 

pescavam, teciam as redes, vendiam os peixes, consertavam as bateiras” (LEITÃO, 

2013:211, grifo nosso). O objetivo dessa sensibilização seria o empoderamento 

desses pescadores por seus direitos. No ano de 1975 a freira Nilza Montenegro, 

integrante do CPP, foi morar em Itapissuma-PE e percebendo a invisibilidade e o 

não reconhecimento do trabalho das mulheres na pesca artesanal, iniciou um 
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trabalho de aproximação e mobilização com as mesmas. (RAMALHO, 2012:15). 

Reuniões eram realizadas na sede da colônia, onde eram esclarecidas questões 

sobre os direitos dessas trabalhadoras e trabalhadores. 

Este trabalho iniciou a luta pela inclusão das pescadoras nas 
Colônias de Pesca, considerando que até o ano de 1978/79 estas 
instituições eram controladas pela Marinha de Guerra, e como esta 
instituição não aceitava mulheres em seu quadro de trabalhadores, 
as pescadoras não podiam ser atores sociais na instituição que 
representava os trabalhadores da cadeia produtiva da pesca. 
(LEITÃO, 2013:211). 
 

  A autora supracitada conta, com base em Nilza Montenegro, que em 1989 

havia uma insatisfação e descrédito em relação à diretoria da Colônia de Itapissuma-

PE e ao sistema eleitoral da mesma. Após um processo de reuniões e reflexões 

sobre os problemas e sobre a eleição, as mulheres tomaram consciência de seus 

lugares na Colônia e de suas possibilidades em integrar uma chapa e concorrerem à 

diretoria. Segundo a autora, “consistiu numa campanha inédita na história das 

Colônias do Brasil e segundo depoimentos 'elas estavam bem conscientes disso'” 

(LEITÃO, 2013:214). 

A apuração dos votos no fim da tarde do dia 07 de junho de 1989 
apresentou o seguinte resultado: dos 679 associados da Colônia, 
votaram 416 (sendo 178 pescadoras das 240 inscritas naquela 
época). A “chapa verde” venceu com uma margem de diferença de 
126 votos pra a chapa branca. Joana Mousinho saiu vitoriosa e pela 
primeira vez uma mulher tornou-se presidente de uma colônia de 
pescadores no Brasil. (LEITÃO, 2013:214). 
 

 Atualmente, há várias mulheres na presidência e secretaria das Colônias por 

todo o país. Além disso, representam parte bastante importante e forte da luta das 

comunidades de pesca artesanal por seus direitos e territórios, sendo protagonistas 

em diversos espaços políticos. Além das ações em suas localidades, a maioria 

também compõe também a Articulação Nacionais das Pescadoras, formado em 

Brasília no ano de 2004 por lideranças políticas da pesca. O movimento atua tanto 

que está relacionado ao empoderamento e aos direitos trabalhistas das mulheres 

pescadoras, quanto no apoio a candidaturas de presidências e secretarias das 

Colônias e associações comunitárias. (LEITÃO, 2013:206). 

 A Lei da Pesca – Lei 11.959 de 29 de junho de 2009, representa, de acordo 

com Leitão (2013:207) um diferencial na política para a pesca referente às mulheres, 

pois “o Art. 4 do Cap. III e o seu parágrafo único respondem a uma parcela de 
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demanda das pescadoras ao incluírem na condição de atividade pesqueira a 

comercialização e o processamento”. Isso significa que as mulheres que trabalham 

na pesca juntamente com seus companheiros pescadores, executando o trabalho de 

beneficiamento, conserto dos apetrechos de pesca e muitas vezes da 

comercialização do pescado, têm garantidos os seus direitos trabalhistas, como 

sendo integrante dessa cadeia produtiva. Assim, a partir dessa Lei, não somente as 

pescadoras e marisqueiras que trabalham diretamente na captura cotidiana, mas 

também as mulheres que são parte da cadeia produtiva por meio do Regime de 

economia familiar, têm seus direitos trabalhistas garantidos.  

 Contudo, em 2015 foi publicado o Decreto n. 8.425, de 1º de abril que 

regulamenta os artigos 24 e 25 da Lei n. 11.959, a Lei da Pesca. Para Azevedo 

(2015), o referido Decreto representa um grande retrocesso, sobretudo pela 

“categorização de trabalhador de apoio à pesca artesanal” (AZEVEDO, 2015:2, 

grifo nosso). Tal categoria diz respeito à pessoa física que de forma autônoma ou 

em regime de economia familiar, com meios de produção próprios ou mediante 

contrato de parceria, exerce trabalhos de confecção e reparos de artes e petrechos 

de pesca, de reparos em embarcações de pesca de pequeno porte ou atua no 

processamento do produto da pesca artesanal. Segundo Azevedo, “esse dispositivo 

atinge de forma mais direta as mulheres pescadoras, que em geral se ocupam das 

atividades entendidas como de apoio” (2015:2). A autora acusa tal categorização 

também “de não reconhecer o caráter de economia familiar da atividade pesqueira, 

sobretudo a forma própria das comunidades pesqueiras de se organizar social e 

culturalmente” (AZEVEDO, 2015:2). Como reação a tais medidas políticas, a 

Articulação Nacional das Pescadoras fizeram vários atos de protestos e também 

construíram uma carta direcionada a então presidenta Dilma Rousseff, que segue: 

 
Articulação Nacional das Pescadoras 
 
CARTA DAS PESCADORAS PARA A PRESIDENTA DILMA 
 
Prezada Presidenta Dilma, com muita revolta e indignação, 
acompanhamos as discussões em torno da Medida Provisória 665 e 
dos decretos 8424 e 8425 que visam extinguir direitos trabalhistas e 
previdenciários das comunidades tradicionais pesqueiras, 
especialmente das trabalhadoras da pesca artesanal. 
Lamentamos profundamente a sua falta de sensibilidade em relação 
aos impactos que essas leis podem causar na vida de milhares de 
mulheres pescadoras em todo Brasil. Estamos espantadas com a 
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profunda falta de conhecimento do governo em relação ao nosso 
modo de vida, especialmente no que se refere à postura 
antidemocrática e machista com a qual estão conduzindo este 
processo. 
Vossa senhoria já imaginou o impacto negativo que estes 
dispositivos legais podem causar em nossas vidas? Se esses 
decretos forem publicados como estão, nossa identidade pesqueira 
será fortemente desrespeitada; ficaremos impedidas de acessar o 
seguro defeso e perderemos as condições financeiras mínimas para 
garantir a sobrevivência das nossas famílias. 
Prezada presidenta, nos últimos anos o acesso ao seguro defeso 
favoreceu o aumento da autonomia financeira das pescadoras no 
período de reprodução das espécies de peixes e crustáceos. Além 
disto, assegura a nós mulheres pescadoras o poder de decidirmos 
sobre nossas vidas e prioridades, reforçando nossa autoestima e 
também abrindo possibilidade para que milhares de mulheres 
pescadoras rompam com espaços e ciclos de subordinação e 
dependência no plano político, econômico e social. 
Definir as pescadoras, que tradicionalmente trabalham em regime de 
economia familiar, como trabalhadoras de apoio a pesca, conforme 
prevê o decreto 8425, é um equívoco grave, fere o princípio que 
homens e mulheres são iguais perante a lei ao propor uma 
categorização e acesso a direitos diferenciados para as atividades 
que em grande medida são exercidas por mulheres. Esta categoria 
hierarquiza e desvaloriza o trabalho das mulheres pescadoras, além 
disto coloca em sério risco nossa autonomia em vários campos das 
nossas vidas, agravando a vulnerabilidade social e econômica de 
milhares de mulheres pescadoras e nos expondo ainda mais às 
situações de violência que ocorrem das mais variadas formas dentro 
e fora de casa. 
O decreto coloca em risco direitos conquistados e é um grave 
retrocesso quando ameaça o direito da pescadora enquanto 
segurada especial da previdência social. Corre o sério risco de 
transformar trabalhadoras dignas com direitos trabalhistas e 
previdenciários em público beneficiário de políticas assistenciais. 
Por uma questão de princípio fundamental e histórico na luta das 
mulheres trabalhadoras de todas as categorias profissionais e 
tradicionais, a Senhora não pode ser proponente desse absurdo! Não 
podemos retroceder... Precisamos consolidar nossa luta pela 
afirmação de direitos... Consolidar nossa autonomia e liberdade... 
Sabemos que o poder de decisão está sobre a sua governança e 
desde já lhe responsabilizamos pelas consequências. Solicitamos 
que vossa senhoria reveja essa posição que fere profundamente 
nossa dignidade enquanto pescadoras. 
Nenhum passo atrás… Seguiremos firmes na luta em honra a 
todas trabalhadoras do Brasil! Junho/2015. (MPP, 2015). 
 

 

 Várias questões podem ser trazidas ainda ao debate de gênero na pesca 

artesanal, assim como o mesmo, pode e deve ser aprofundado em outros momentos. 

O tema possui um leque amplo de possíveis desdobramentos não menos 

importantes do que os que abordamos aqui, a exemplo da saúde das mulheres na 
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pesca, a relação entre marisqueiras/pescadoras e seus companheiros – pescadores 

ou não – dentre outros. O nosso objetivo foi, nesse caso, visibilizar o protagonismo 

das mulheres no trabalho, na história, na política, na luta, e problematizar como isso 

se materializa na pesca artesanal – servindo assim de contextualização para o 

nosso estudo.  
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4 BRASIL: HISTÓRIA, CONJUNTURA POLÍTICO-ECONÔMICA E EXPRESSÕES 

DOS CONFLITOS NA PESCA ARTESANAL 

 
 Este capítulo tem como principal função nesse trabalho, fazer compreender de 

qual lugar estamos falando quando discutimos Estado, capital, gênero, exploração 

do trabalho e da natureza e os conflitos relativos à terra e água nas comunidades 

pesqueiras. As discussões a seguir lançam um olhar sobre o Brasil colônia para que 

caminhando na história e nas relações, seja compreendido o Brasil atual do 

“desenvolvimentismo”. Com isso, o objetivo foi perceber em que ou quais contextos 

está inserida a pesca artesanal no país e os conflitos em torno dela. 

 

4.1 COLONIALIDADE E SUBIMPERIALISMO: LEITURAS SOBRE O ESTADO 

BRASILEIRO 

  
  

[…] é admissível que uma sociedade que constitui suas relações por 
meio do racismo, tenha em sua geografia lugares e espaços com as 
marcas dessa distinção social: no caso brasileiro, a população negra 
é francamente majoritária nos presídios e absolutamente minoritária 
nas universidades. (PORTO-GONÇALVES, 2003:142). 

 
 A colonialidade no Brasil escapa aos olhos menos atentos, assim como o 

racismo aos olhos menos sensíveis. E a primeira está totalmente interligada ao 

segundo. Para melhor dizer, o racismo é um elemento da colonialidade no Brasil e a 

compreensão dos conflitos por terra e por território passa pela compreensão dessa 

relação. A conformação e a luta de classes no país, que coloca cada grupo social 

em diferentes posições segundo suas realidades político-econômicas, tem sua 

origem não somente em questões puramente econômicas, muito ao contrário e mais 

que isso. Essas posições são pré-determinadas a partir de uma diferenciação feita 

principalmente com base no que se entende por raça, desde a invasão da América. 

Desde lá todos os processos relativos aos arranjos políticos e territoriais, têm na sua 

base, relações de poder que implicam na subalternação de negras e negros, dos 

povos originários da América – e das mulheres de uma forma geral. 

 Assim como afirmam Quijano (2000), Porto-Gonçalves (2003) e outros autores 

acerca da independência da América Latina, o processo de independência do Brasil 

se deu sob disputas e alianças entre as elites que compunham o cenário político-

elitista, sem a participação política dos demais grupos sociais. A independência do 
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Brasil significou, nesse sentido, a conformação e o fortalecimento das classes 

dominantes do país, que seguem com as relações de poder desde a formação do 

Estado-nação até os dias atuais. Porto-Gonçalves detalha um fato do processo de 

independência do Brasil que reflete bem isso: 

Um mapa do Brasil de 8 de setembro de 1822, isto é, um mapa feito 
um dia depois da independência, revelaria que a atual região 
amazônica, cerca de 54% do território brasileiro, não ficara 
independente permanecendo ligada à Lisboa. Somente um ano 
depois, em 1823, os luso-amazônidas de Belém, capital da então 
Província do Grão-Pará, se desligariam de Portugal e adeririam ao 
Brasil ensejando, com isso, a formação do maior estado territorial 
entre os latino-americanos e caribenhos. Uma das razões que 
levaram os luso-amazônidas a aderir ao Rio de Janeiro, então capital 
do Brasil, foi o fato de temerem o fim da escravidão que a Revolução 
Liberal do Porto (1820) ameaçava extinguir. Assim, a adesão da 
Amazônia ao Brasil se fez tendo em vista a manter a escravidão. 
(PORTO-GONÇALVES, 2003:162). 

 

 Com base nesse e em outros fatos, o autor afirma: 

Registre-se que a escravidão e o latifúndio foram os dois pilares que 
sustentaram a aliança entre as diferentes oligarquias provinciais das 
diferentes regiões do Brasil, num pacto político-territorial que 
manteve a unidade do país. […] O Brasil será, entre todos os novos 
países independentes da primeira metade do século XIX na América, 
o único que se reivindicará como um Império e se fará em torno de 
uma Monarquia. No Brasil, o medo do haitianismo será o mesmo das 
demais elites crioulas da América, acrescido do medo da República. 
A Monarquia preservou uma unidade territorial mantendo os 
interesses primordiais das oligarquias regionais provinciais em torno 
dos dois pilares fundamentais: a escravidão e o latifúndio. (PORTO-
GONÇALVES, 2003:162, grifo nosso). 

 

 Tais pilares não se destroem com o fim da monarquia no Brasil, mas ganham 

outros contornos e se reconformam no seio da república, onde, segundo Fernandes 

(2008:307), “persistia uma diretriz ambivalente, de repulsa às impulsões de 

tratamento igualitário do '‘negro’' e de acatamento aparente dos requisitos do novo 

regime '‘democrático’'”. Florestan Fernandes revela criticamente em sua obra A 

integração do negro na sociedade de classes (publicada originalmente em 1964), o 

racismo entranhado e disfarçado de igualdade nas relações sociais no Brasil. A ideia 

errônea e o discurso sobre a igualdade entre “brancos” e “negros”, são definidos 

pelo autor como um “mito da igualdade racial”, onde o “homem de cor” “não era 

repelido frontalmente, mas também não era aceito sem restrições, abertamente, de 

acordo com as prerrogativas sociais que decorriam de sua nova condição jurídico-
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política” (FERNANDES, 1964:307). 

Na ânsia de prevenir tensões raciais hipotéticas e de assegurar 

uma via eficaz para a integração gradativa da “população de cor”, 

fecharam-se todas as portas que poderiam colocar o negro e o 

mulato na á rea dos benef í cios diretos do processo de 

democratização dos direitos e garantias sociais. (…). Em nome de 

uma igualdade perfeita no futuro, acorrentava-se o “homem de cor” 

aos grilhões invis í veis de seu passado, a uma condição 

subhumana de existência e a uma disfarçada servidão eterna. (…) 

A idéia de que o padrão brasileiro de relações entre “brancos” e 

“negros”  se conformava aos fundamentos é tico-jurídicos do 

regime republicano vigente. Engendrou-se, assim, um dos grandes 

mitos de nossos tempos: o mito da “democracia racial brasileira”.  
 

 O autor afirma ainda que o mito não surge de repente, mas que foi “germinado” 

em todas as avaliações sobre o escravismo, onde o mesmo aparece “como 

contendo 'muito pouco fel' e sendo suave, doce e cristãmente humano” 

(FERNANDES, 2008:309). Segundo ao autor, tal mito não teria sentido na sociedade 

escravocrata e senhorial, porque a legitimação daquele modelo e ordem social 

rejeitaria qualquer suposta democracia racial.  

 As relações racistas problematizadas por Fernandes em 1964 são 

reproduzidas ainda hoje e refletem uma sociedade e um Estado construídos a partir 

das mesmas relações coloniais. Estamos falando do mesmo Estado que discutimos 

no capítulo 2, este tomado majoritariamente pela elite e que serve de forma geral à 

reprodução capitalista. As elites da independência do Brasil e as forças políticas de 

1822 têm muito o que dizer-nos sobre o Estado brasileiro de hoje. Um Estado que 

historicamente privilegia os processos de crescimento econômico de uma classe 

social majoritariamente branca – e minoritária em relação à população 

afrodescendente no Brasil – em detrimento da classe trabalhadora que é composta 

por trabalhadoras e trabalhadores de diversos setores, camponeses e camponesas, 

quilombolas, pescadoras e pescadores, povos originários e da floresta. Entendemos 

que o racismo no Brasil se baseia historicamente na cor da pele e nos traços físicos, 

mas que vai para além disso também, alcançando esses grupos mencionados.  

 O desenvolvimento do capitalismo no país se deu, portanto, sob essa 

separação classista e racial, onde todos os processos relativos a este 

desenvolvimento acarretou e acarreta no constante enriquecimento da elite e na 

constante exploração dos demais grupos sociais. Vemos isso nas combinações da 
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abolição da escravatura (1888) com a Lei de Terras – discutida mais adiante; do 

processo urbano-industrial e substituição de importações (a partir de 1950) com a 

expulsão de camponesas e camponeses do campo (chamado vagamente de “êxodo 

rural”); da “Revolução Verde”, da modernização da agricultura e desenvolvimento do 

agronegócio (a partir de 1960) com a ausência da reforma agrária e a expansão da 

fronteira agrícola sobre as comunidades camponesas; do investimento e expansão 

das grandes obras de infraestrutura e geração de energia (atualmente) com a 

expropriação de terras de comunidades indígenas, quilombolas e de pesca artesanal. 

Tudo isso reflete a colonialidade no Brasil, presente em duas frentes: nas relações 

do Brasil com os demais Estados e do Estado brasileiro com a sociedade de classes 

do país. Duas frentes que precisam ser problematizadas aqui. 

 A primeira problematização diz respeito não somente ao Brasil como país 

latinoamericano e historicamente colocado no grupo do subdesenvolvimento frente 

aos “países desenvolvidos”, sofrendo com isso todas as consequências políticas, 

econômicas e sociais. Mas diz respeito também à relação do Brasil com os demais 

países “subdesenvolvidos” da América Latina e da África, relação vista por alguns 

autores como Raúl Zibechi18 como uma relação imperialista. 

 Por essa perspectiva, Zibechi (2012) afirma que a ditadura militar no Brasil 

(1964 – 1985) não foi simplesmente um reflexo do imperialismo estadunidense, mas 

também uma reação da elite brasileira (burguesia, oligarquia, força militar) à crise 

econômica interna – desencadeada a partir da década de 1950 pela baixa no preço 

do café no exterior, quando esse era o principal produto exportado. Segundo ele, o 

setor latifundista e industrial no Brasil se complementavam até a crise agravar as 

contradições entre os mesmos, onde o mercado interno já não absorvia a produção 

industrial. A burguesia era incapaz de ampliar este mercado diante das relações 

sociais baseadas no monopólio latifundiário. A solução para a crise interna seria – 

como feito em outros países da América Latina – a implantação da reforma agrária, 

coisa que a elite latifundiária se recusou a fazer, encontrando na aliança com o 

grande capital externo (Estados Unidos) outra via de ação. Sem poder de 

enfrentamento com a classe latifundiária, a burguesia se entregou às elites 

latifundiária e militar, nessa aliança com o grande capital. A ditadura tanto afastou o 
 
18 Raúl Zibechi é uruguaio e se dedicou em pesquisar a política do Brasil durante doze anos até 

publicar o livro Brasil Potência: entre a integração regional e um novo imperialismo. 
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risco de uma reforma agrária quanto acelerou o crescimento econômico do país por 

meio da exportação de manufaturas e a intervenção estatal em grandes obras de 

infraestrutura, transporte e eletricidade; assim como em incentivos fiscais para a 

produção latifundista. (ZIBECHI, 2012). 

 O chamado “milagre econômico”, época de maior crescimento da economia 

brasileira, levou o país à ser a oitava potência industrial do mundo, com um 

crescimento anual da indústria de 18% na década de 1970. As exportações 

triplicaram. Segundo Zibechi (2012:37-38), durante a ditadura o Brasil disputava 

“recursos naturais”, matérias-primas e fontes de energia. De acordo com ele, essas 

disputas fazem parte de uma postura expansionista e caracterizam o 

subimperialismo brasileiro proposto pelos membros da Escola Superior de Guerra 

estadunidense. O Brasil deveria se aliar aos Estados Unidos contra o comunismo e 

expandir-se internamente em direção à Amazônia para “ocupar os espaços vazios”, 

além da expansão externa em direção ao pacífico e o controle do Atlântico Sul.  

 Nesse sentido, vários fatos demonstram essa política de expansão imperialista 

e são elencados pelo autor. O primeiro foi em 1970 com o esquema de intervenção 

militar no Uruguai (Operação Trinta Horas) que seria ativado caso houvesse 

instabilidade política no Estado uruguaio, preocupante para os militares brasileiros, 

por conta do controle do estuário do rio Prata, disputado com a Argentina. Em 1971 

o Brasil interveio no golpe de Estado da Bolívia, colocando tropas na fronteira e 

levando armas aos militares e civis golpistas. Isso fez com que, nos anos seguintes, 

a Bolívia repassasse ao Brasil petróleo, gás manganês e mineral de ferro a preços 

preferenciais, além de 12 mil Km² de território cedido ao Estado brasileiro em 1974. 

Em 1973 foi assinado com o Paraguai o Tratado de Itaipu, que diz respeito a 

hidrelétrica Itaipu, construída e financiada pelo Brasil. Essa hidrelétrica era uma 

decisão mais estratégica que energética, que visava atrair o Paraguai e isolar a 

Argentina. Atualmente, a maior parte da energia produzida em Itaipu é exportada ao 

Brasil a preços inferiores aos do mercado. (ZIBECHI, 2012:38-40). 

 A análise do referido autor sobre a postura imperialista do Brasil, se aprofunda 

ao direcionar o olhar para os governos do Partido dos Trabalhadores (PT), iniciados 

com a entrada de Luiz Inácio Lula da Silva no Governo Federal em 2003. Outros 

planos e programas de desenvolvimento econômico foram elaborados – levados a 

cabo ou não – por outros governos, como o Plano Real no governo de Fernando 
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Henrique Cardoso que gerou estabilidade econômica. Mas o PT é evidenciado como 

o responsável por uma relevante política subimperialista – depois da ditadura – que 

mudou o lugar do Brasil nas relações internacionais. O plano diretriz “Projeto Brasil 

Três Tempos: 2007, 2015, 2022”, é o reflexo e a concretização dessa política, 

elaborada no ano de 2004 e executada até o atual governo(2016). Dentre inúmeras 

coisas, o autor destaca projetos de estratégia nacional de defesa com rearmamento 

das Forças Armadas, consolidação de uma indústria de defesa tecnologicamente 

autônoma; além de um núcleo de pesquisas e análises nas áreas da nano e da 

biotecnologia, dos biocombustíveis e das mudanças climáticas, que servem de 

suporte ao Governo para tomada de decisões importantes. (ZIBECHI 2012:84). 

 Do ponto de vista diretamente econômico, o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, representa um dos principais 

elementos que mudou os rumos do país na direção do crescimento econômico. O 

BNDES aumentou seus investimentos em 470% na primeira década do século XXI, 

se tornando assim, o maior banco de fomento do mundo, sendo responsável por 70% 

dos financiamentos de longo prazo no Brasil. Tudo isso se deve a intervenções 

milionárias, que reorganizaram o capitalismo brasileiro, evitaram quebras e compra 

de grandes empresas brasileiras por multinacionais estrangeiras. Essas 

intervenções refletem a escolha – baseada no Projeto Brasil Três Tempos – de 

investir em grandes grupos privados de diversos setores e torná-los mundialmente 

competitivos, por meio de fusões19. Com os investimentos, o Estado se torna sócio 

ativo dessas empresas, que cresceram significativamente após as fusões e a 

conquista de mercados na América do sul e na África – diante dos espaços deixados 

pós imperialismo estadunidense. (ZIBECHI, 2012:157:190). 

 Além das fusões, a Petróleo Brasileiro S.A – Petrobras, representa uma 

potencialidade econômica para o país, sobretudo após a descoberta das grandes 

reservas de petróleo na camada pré-sal 20 . Segundo Zibechi (2012:166-167), 

 
19 Fusão da Sadia e da Perdigão em maio de 2009; fusão dos frigoríficos JBS Friboi e Bertin em 

setembro de 2009; fusão da Aracruz e da Votorantim Celulose e Papel (VCP), em setembro de 
2009, que criou Fibria, a maior empresa mundial de fibra curta e a quarta de celulose; compra da 

Brasil Telecom por Oi, criando uma grande telefônica “nacional”; apoio do Estado à Braskem 

para convertê-la em uma das dez maiores petroquímicas do mundo. (ZIBECHI, 2012:160).  

 

20 No litoral dos Estados de Santa Catarina e Espírito Santo, em 2006 e 2007, a Petrobras anunciou 

o descobrimento de enormes reservas de petróleo de qualidade média e alta debaixo de dois mil 

metros de água e até profundidades de oito mil metros debaixo de uma densa camada de sal de 
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analistas do INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA apontam 

que o pré-sal colocou o Brasil entre as dez maiores reservas de petróleo mundiais e 

o fará, com a exploração dessas reservas, um dos principais produtores do mundo. 

A grande questão que gira em torno da Petrobras é que mais da metade de suas 

ações está em poder privado, com um grande percentual de acionistas estrangeiros 

– fato que leva o Governo Federal (os governos do PT) a manter uma constante 

disputa estratégica em busca de reverter esse quadro.  

 Outra potencialidade brasileira é a produção de etanol. Sobre isso é 

importante colocar que o monocultivo da cana-de-açúcar ocupa (dados de 2012) 7 

milhões de hectares, onde metade é destinado à produção de etanol e a outra 

metade à produção de açúcar. Além disso, o Brasil avançou na produção e 

comercialização de veículos, alcançando o 4º lugar nas duas esferas. A implantação 

da indústria da FIAT no município de Goiana-PE, no entorno da área da RESEX 

Acaú-Goiana no ano de 2015, é um exemplo da expansão desse mercado e do 

investimento do Estado nele. (ZIBECHI, 2012:157:190). 

 O paradoxo entre a colonialidade e a postura subimperialista é bastante 

complexo e requer acompanhamento atento, principalmente em se tratando de um 

contexto de crise mundial, ou melhor dizendo, de uma crise estrutural do capital. 

Contudo, não podemos negar que alguns fatos e dados nos permitem enxergar os 

dois extremos, que convivem paralelamente. O papel do BNDES nas obras do PAC 

e principalmente do IIRSA – onde o Brasil passa de devedor para financiador – 

revela duas coisas: a sujeição do Estado brasileiro ao grande capital e a um projeto 

de desenvolvimento calcado no modelo exterior e; a mudança de posição econômica 

do Brasil nas relações internacionais e o seu novo poder nas tomadas de decisões 

interna e externamente. Não obstante, essas duas faces do Brasil atual resultam do 

caminho político-econômico escolhido pelo Partido dos Trabalhadores e ao mesmo 

tempo se traduz nas relações que o Estado mantém com a elite capitalista e a 

classe trabalhadora – assim como com a sociedade de forma geral – por meio das 

medidas econômicas adotadas e das políticas públicas implementadas. Nesse 

sentido, o crescimento econômico brasileiro representou ao mesmo tempo uma 

redistribuição de renda – ainda que pouco ousada – e a perpetuação da exploração 

 
dois a quatro quilômetros de espessura (a qual se denomina pré-sal). (ZIBECHI, 2012:165). 
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do trabalho, acompanhada de espoliação, garantindo assim a acumulação de capital 

por parte dos diversos seguimentos da elite capitalista interna. 

 

4.2 O GOLPE – CONSTITUCIONAL – DE ESTADO DE 2016: OS PRECEDENTES 
E AS CONSEQUÊNCIAS EM CURSO 
 

 Tais características expostas acima, são as marcas dos Governos Lula e dos 

Governos Dilma Rousseff (2011 – 2014; 2015 – 201621), os quais Alves (2015) 

considera de governos pós-neoliberais, por distinguirem-se dos governos neoliberais 

da década de 1990, como os de Collor de Mello e de Fernando Henrique Cardoso. 

Para o referido autor, no âmbito governamental os governos Lula e Dilma são 

governos neodesenvolvimentistas que se caracterizam dentre outras coisas, pelas 

transferências de renda e gasto público para diminuição das desigualdades sociais e  

pelo fortalecimento do mercado interno. O neodesenvolvimentismo também se 

diferencia do neoliberalismo na postura que o Governo adota diante da crise 

capitalista global e nas relações internacionais, ou seja, no âmbito da geopolítica.  

Lula e Dilma recusou-se, por exemplo, a adotar políticas de 
austeridade, embora mantenham – pragmaticamente – o tripé 
macroeconômico neoliberal (metas de inflação, câmbio flexível e 
superávit primário). […] Existem diferenças entre a política do 
neodesenvolvimentismo e a política no neoliberalismo no plano 
geopolítico internacional. A diplomacia do neodesenvolvimentismo 
deu apoio aos governos bolivarianos da América do Sul (Venezuela, 
Equador e Bolivia) e alinhou-se aos BRICS, adotando uma postura 
independente com respeito à política exterior norte-americana, o que 
a distingue, por exemplo, do alinhamento automático com os EUA 
operada pela diplomacia dos governos neoliberais. (ALVES, 2015:26). 
 

 Os fatos e as posturas acima mencionados pelo autor retratam a dubiedade 

dos governos PT, que de um lado atenderam interesses mínimos da classe 

trabalhadora e por outro, corroboraram com a manutenção das regalias e dos 

poderes da elite do país, não alterando “essencialmente o metabolismo político do 

Estado neoliberal instaurado na década de 1990”, preservando dessa forma, “o 

Estado brasileiro de feição oligárquico-burguesa oriundo da ditadura militar” (ALVES, 

2015:26-27). O autor coloca que o neodesenvolvimentismo representa o 

“amesquinhamento” do reformismo hipertardio no país – reformismo este que ele 

 
21 O segundo mandato da presidenta eleita Dilma Rousseff, que deveria ir até 2018, foi interrompido 

pelo processo de impedimento, iniciado em dezembro de 2015 e culminado com sua saída da 

presidência em agosto de 2016. 
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denomina de “fraco” – e revela a miséria social e política da sociedade brasileira, 

não sendo capaz de romper com a ordem senhorial posta.  

 A escolha do PT pela governabilidade por meio da inconciliável relação de 

interesses da elite e da classe trabalhadora e dos possíveis acordos diante disso, 

resulta no Brasil de até então, construído ao longo desses governos. Nas palavras 

de Alves (2015:28), “um projeto de redistribuição de renda e combate a pobreza 

extrema sem confronto com o capital”, que, ao mesmo tempo em que apresentam 

“virtudes políticas indiscutíveis”, mostram  

os limites do neodesenvolvimentismo, isto é, a incapacidade orgânica 
da frente política do neodesenvolvimentismo, em alavancar, nas 
condições históricas da vigência do Estado neoliberal no Brasil, 
investimentos sociais de peso, nas áreas da educação, saúde e 
transportes públicos, promovendo, deste modo, as reformas sociais 
capazes de resgatar historicamente a dívida social secular. (Ibid.). 

  

 Mesmo com a tentativa do PT de caminhar de mãos dadas ao mesmo tempo 

com a classe trabalhadora e com a elite, a realidade dessa complexa correlação de 

forças se apresenta de forma mais contundente em tempos de crise. A crise mundial 

do capital financeiro chega ao Brasil com os dois pés, acompanhada de uma crise 

política em 2013, anunciada pelas chamadas “Jornadas de junho”. As “jornadas” se 

constituíram de uma sequência de atos nas ruas das grandes cidades do país. O 

início se deu com um primeiro ato organizado pelo Movimento Passe Livre – MPL 

contra o aumento da passagem de ônibus na cidade de São Paulo e, em poucos 

dias, os atos seguintes se espalharam pelas demais capitais e cidades, agregando 

público e pautas diferentes da primeira. Entra aí, o papel da grande mídia que, 

seguindo os interesses da elite insatisfeita, começou a noticiar os atos como um 

chamado à população para as ruas – o que levou à rua principalmente a classe 

média alta. A intenção, segundo sustentam várias análises de pesquisadores e 

militantes, era convenientemente, iniciar ali a grande crise política do Governo Dilma. 

A não aplicação de uma ampla política de austeridade frente a crise econômica que 

se assumia no país, ecoou forte e negativamente na relação do PT com a elite do 

país. As “Jornadas de junho” cessaram, mas a crise política seguiu, criando 

proporções não esperadas pela maioria da população, tendo seu ápice em 2016, 

com a culminação do golpe de Estado. 

 Ainda no ano de 2015, o Governo Federal – presidido por Dilma Rousseff – 
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decide executar o ajuste fiscal desejado pela direita e justificado com a crise 

econômica. Sob a gestão de Joaquim Levy no Ministério da Fazenda, dentre outras 

medidas de cortes de gasto público, são extintos oito Ministérios, um deles é o 

Ministério da Pesca e Aquicultura – MPA. Vários outros cortes orçamentários foram  

feitos em diversos setores públicos do país, como educação, saúde, moradia. Para 

Azevedo (2015:1),  

 

O que se observou foi que nem o PT nem a presidenta se mostraram 
capazes de fazer frente a uma correlação de forças desfavorável, 
também expressa na crise política que se instalou no Legislativo 
federal. Assim, o governo instituiu um pacote de medidas neoliberais 
que incluem cortes orçamentários em áreas essenciais como saúde, 
educação e previdência, além do aumento da taxa básica de juros, a 
Selic, que drena recursos para o pagamento dos serviços da dívida 
aos agentes credores, favorecendo o mercado financeiro e se 
mostrando ineficiente para reequilibrar a economia brasileira ao inibir 
o crédito e os investimentos. São medidas regressivas, que voltam 
os cortes aos trabalhadores, especialmente às parcelas mais 
vulnerabilizadas. Nesse cenário, os pescadores e pescadoras 
artesanais foram também atingidos.  
 

 Mesmo com esse cenário, diversas forças da elite, insatisfeitas com a 

pequena mão estatal estendida à classe trabalhadora, com a justificativa da crise 

econômica anunciada e ansiando retomar o poder total no governo, arquitetam um 

golpe de Estado. Com base no argumento de crime fiscal, em um jogo de articulação 

que envolve poderes políticos, econômicos e midiáticos, objetivam impedir a 

continuação do governo Dilma (que oficialmente terminaria em 2018). A acusação à 

Dilma por cometer “pedaladas fiscais” é o cerne do processo de impedimento aceito 

na câmara dos deputados pelo então presidente da mesma, o deputado Eduardo 

Cunha22. Em abril de 2016 o processo foi votado na câmara e aprovado para ser 

enviado ao Senado, onde foi julgado também. Enquanto isso, a presidenta Dilma foi 

afastada do cargo, assumindo o vice Michel Temer (PMDB). No meio desse 

processo, ressaltamos um fato histórico na política brasileira, que foi o rompimento 

oficial do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB com o PT antes 

 
22 O deputado Eduardo Cunha, no momento em que aceitou e presidiu a votação sobre o 

impedimento de Dilma em abril de 2016, já era réu em processos que o acusavam de receber 

propina por contrato de exploração de Petróleo na África e de usar contas na Suíça para lavar o 

dinheiro. Em outubro Cunha foi preso por ordem do Juiz Federal Sérgio Moro, o qual comanda 

desde 2014 o julgamento em primeira instância dos crimes identificados na operação Lava Jato 

– que investiga desvios e lavagem de dinheiro envolvendo a Petrobras.  
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mesmo da votação na câmara. Tal rompimento acarretou dentre outras coisas, na 

saída imediata de todos os membros e membras do PMDB dos cargos políticos do 

Governo Dilma. Além do rompimento oficial, a aceitação do processo de 

impedimento na câmara por Eduardo Cunha, já sinalizava uma quebra de aliança 

entre os dois partidos. 

 No dia 31 de agosto de 2016, o senado condena Dilma Rousseff pelas 

“pedaladas fiscais”, com 61 votos a favor do seu impedimento – e 20 contra. Assim, 

a presidenta eleita perde definitivamente o cargo e assume Michel Temer. 

Contraditoriamente ao suposto crime que motivou o processo e a culminação do 

impedimento, dois dias depois disso, as mesmas “pedaladas fiscais” deixam de ser 

crime, por decisão do Congresso Nacional: 

Dois dias depois do impeachment de Dilma Rousseff por crimes de 
responsabilidade fiscal, o Congresso Nacional aprovou lei que 
beneficia o governo Temer e torna o que então eram "pedaladas 
fiscais" em procedimento permitido pelo governo federal. Sancionada 
e publicada nesta sexta-feira (2) no Diário Oficial da União, a Lei 
13.332/2016 flexibiliza as regras para abertura de créditos 
suplementares sem necessidade de autorização do Congresso. 
Crédito suplementar é um reforço a uma despesa já prevista na lei 
orçamentária. (JORNAL DO BRASIL, 2016).  
 

 Esse fato expressa e nos comprova com muita clareza, que o motivo do 

impedimento de Dilma Rousseff não foi na realidade o referido crime – que inclusive 

vinha sendo praticado por Governos anteriores sem que se configurasse como crime 

ou sequer como motivos de crítica pelas oposições. O que motivou com que o 

processo contra Rousseff fosse aceito e levado adiante na Câmara dos deputados e 

no Senado se constitui em um conjunto de interesses e jogos políticos alheios a 

qualquer objetivo de transparência fiscal e/ou punição por corrupção. O principal 

objetivo desse golpe institucional foi retirar o Governo Federal das mãos do Partido 

dos Trabalhadores, que resistia ainda minimamente, a manter uma ínfima 

distribuição de renda e assegurar direitos humanos e trabalhistas conquistados ao 

longo de muitos anos e mantidos ainda com muita luta popular.  

 Com a concretização do golpe, a total tomada de poder pelos grupos da elite 

brasileira – articuladas com o grande capital internacional – vem se materializando 

em uma perda progressiva e rápida desses direitos outrora conquistados. Dentre as 

medidas de maior impacto para trabalhadoras e trabalhadores – do campo e da 

cidade –, tomadas com a justificativa de contenção de gastos por conta da “crise 



159 
 

 

econômica”, se destacam:  

 Proposta de Emenda à Constituição nº 55, de 2016 – PEC do teto dos 

gastos públicos. A referida PEC, aprovada pelo Congresso Nacional em 

dezembro de 2016, “altera o Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal”. Dentre outras coisas, 

prevê o congelamento dos investimentos federais em saúde e educação 

durante vinte anos, o que significará concretamente, o sucateamento dos 

dois setores no país e uma maior vulnerabilidade da classe trabalhadora que 

depende dos referidos serviços públicos. Enquanto o Governo Temer atenta 

contra o direito e o acesso à saúde e à educação por parte da maioria da 

população, por outro lado, não faz contenção de gastos públicos 

relacionados a regalias, privilégios e aumento de salários dos poderes 

legislativo, executivo e judiciário. 

 Projeto de Lei N.º 4.962, de 2016, que “altera a redação do artigo 618 da 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-lei nº 

5.452, de 1º de maio de 1943”, será colocada para votação em 2017. O 

referido projeto prevê a negociação – e não mais a garantia – dos direitos 

trabalhistas entre empresas, trabalhadoras e trabalhadores. Assim, as 

empresas terão maior poder de exploração do trabalho, uma vez que os 

direitos garantidos pela CLT passarão a ser condicionados pela negociação 

entre as partes, onde uma das partes – a classe trabalhadora – é fragilizada 

pela necessidade do emprego. Dentre os direitos que passarão a ser 

negociáveis estão: a jornada de trabalho de oito horas diárias, jornada de 

seis horas para trabalho ininterrupto, banco de horas, redução de salário, 

participação nos lucros e resultados, férias, 13º salário, adicional noturno e 

de insalubridade, salário mínimo, licença-paternidade, auxílio-creche, 

descanso semanal remunerado e FGTS. 

 Reforma da Previdência. A proposta de reforma já foi apresentada e será 

colocada para votação no Congresso no ano de 2017. Nela estão previstas 

alterações referentes a pensões e aposentadoria – como tempo mínimo 

exigido de contribuição, idade mínima para se aposentar, percentual do 

benef ício que será  recebido com a aposentadoria, diferenciação entre 
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homens e mulheres, regras para servidores p ú blicos –  sobretudo da 

educação –, regras para trabalhadoras e trabalhadores rurais, etc. 

 

 Outras medidas referentes a diversos setores da economia e de políticas pú

blicas – relacionadas inclusive a reforma agrária e reconhecimento/regularização 

territorial –  foram tomadas ou estão em curso neste Governo. Todas elas 

transferem para a classe trabalhadora – incluindo povos e comunidades tradicionais 

– a conta da suposta crise econômica que no discurso do Governo, justificam as 

mesmas. No entanto, análises atentas nos mostram que a crise econômica no Brasil 

até 2016 não atingiu níveis que justifiquem tal sacrifício da classe trabalhadora, 

sobretudo por ser somente ela que está  arcando com os supostos dé fices da 

economia brasileira. Em uma pesquisa rápida, é possível verificar que os lucros das 

empresas em territó rio nacional não tiveram queda considerável; os bancos e 

grandes grupos de diversos setores seguem acumulando capital. Inclusive, se um 

dos elementos que garantem a acumulação de capital é  o consumo, ele será 

provavelmente prejudicado no futuro próximo, como consequência dos impactos que 

a classe trabalhadora sofrerá no seu poder de compra.  

 O que inferimos diante dessa conjuntura polí tica, é  que os partidos que 

articularam o golpe de Estado de 2016 no Brasil, estão atendendo a interesses 

particulares, alheios a qualquer projeto de desenvolvimento nacional – apesar de 

discordarmos do projeto desenvolvimentista do PT, onde o crescimento econômico e 

a acumulação de capital eram prioridades em detrimento da soberania alimentar, da 

qualidade de vida e da garantia de direitos humanos. Com isso, a corrida por 

desmontar a base mínima de direitos conquistados é prioridade, uma vez que cada 

parte aliada do golpe deve ter seus interesses alcançados. 

 As reações a essa ofensiva do Governo acontecem de v á rias formas, 

sobretudo com mobilizações, ocupações estudantis, greves, protestos e atos por 

parte de movimentos sociais. Abaixo, segue uma carta construída por movimentos 

que foram em ato ao Palácio do Planalto em novembro de 2016 – registrado nas 

fotos 19 e 20: 
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Nenhum direito a menos! Contra as propostas de morte aos povos 
indígenas, quilombolas e pescadores e pescadoras artesanais! 
 
Nós povos indígenas originários, comunidades tradicionais pesqueiras, 
comunidades quilombolas, e quebradeiras de coco babaçu, estamos em 
mobilização nacional denunciando o programa neoliberal dos governos, 
com apoio e aval do poder legislativo e judiciário e nos colocamos contra 
todo e qualquer retrocesso nos nossos direitos já conquistados, com muita 
luta e sangue derramado. 
 
Nesse sentido denunciamos: 
 
1 – Marco temporal: constitui-se num grave atentado contra o direito 
originário dos povos indígenas à demarcação de suas terras e contra o 
direito dos quilombolas de terem suas terras devidamente tituladas. Viola a 
Constituição Brasileira e os tratados internacionais, ao mesmo tempo que 
legitima a violência e o esbulho territorial cometida contra os povos até 1988; 
 
2 – A tramitação da PEC 215/00, da PEC 68, PL 1610/96, PL 4059/12 que 
libera a venda de Terras para estrangeiros, por entendermos que são 
mecanismos criados para expropriação dos territórios tradicionais para 
implantação de grandes projetos do agro – hidronegócio, mineração, 
produção de energia e monocultivos; 
 
3 – A PEC 241-55/16 representa a intensificação do processo de 
sucateamento de políticas públicas para efetivação de direitos fundamentais. 
É a PEC da morte; 
 
4 – A atuação do poder judiciário na concessão de medidas liminares de 
reintegração de posse nas áreas de retomada dentro dos territórios 
tradicionais; 
 
5 – A criminalização de lideranças de comunidades indígenas, pescadores e 
quilombolas por parte do ICMBio nas áreas de sobreposição de unidades de 
conservação de proteção integral sobre territórios tradicionais. 
 
Exigimos do Estado Brasileiro: 
 
1 – Aceleração dos processos de demarcação, desintrusão e proteção de 
terras indígenas e quilombolas, sem mudanças nos procedimentos de 
demarcação das terras indígenas; 
 
2 – Reconhecimento e regularização dos territórios tradicionais pesqueiros; 
 
3 – Liberação e aumento de recursos financeiros e pessoal para órgãos 
como INCRA, FUNAI, SPU e outros para execução de processos 
demarcatórios de territórios de povos e comunidades tradicionais; 
 
4 – Autonomia e protagonismo das comunidades nos processos de gestão e 
fiscalização dos territórios e das áreas de preservação; 
 
5 – Revogação do Decreto 8424 e 8425 por violarem os direitos das 
pescadoras e pescadores artesanais; 
 
6 – Retorno do Ministério do Desenvolvimento Agrário para o atendimento 
das demandas das comunidades tradicionais e da agricultura familiar. 
 
Brasília, Novembro de 2016. 
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Articulação dos Povos e Comunidades Tradicionais 
(CIMI, 2016).  
 

 
 
 

Fotografia 17 – Ato em direção ao Palácio do Planalto, novembro de 2016FONTE: Movimento de 
pescadoras e pescadores – MPP (2016). 

FONTE: Movimento de pescadoras e pescadores – MPP (2016). 
 
 
Fotografia 18 – Ato no Palácio do Planalto, novembro de 2016 

FONTE: Tiago Miotto/CIMI (2016).  
 

 

 

4.3 ÁGUAS QUE MOVEM MOINHOS NUNCA SÃO ÁGUAS PASSADAS: HISTÓRIA 

DA PESCA, DAS PESCADORAS E DOS PESCADORES ARTESANAIS NO BRASIL 

 

 
A história da relação entre o Estado brasileiro e as trabalhadoras e 

trabalhadores da pesca artesanal vem sendo constituída por contradições e conflitos. 
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O setor pesqueiro artesanal é tratado pelo Estado como um setor marginal, e isso se 

revela mais fortemente a partir da década de 1960, quando dos investimentos e 

incentivos à modernização da pesca, que demonstraram a prioridade do Governo 

Federal na pesca e na aquicultura industriais. A marginalização se dá nas ações e 

no discurso, que carregam a ideologia da modernidade e subsequentemente, 

definem as trabalhadoras e os trabalhadores da pesca artesanal como “atrasados” 

ou arcaicos, devido a suas técnicas de trabalho e seus modos de vida. Apesar de 

marginalizado, porém, o setor artesanal não é esquecido, sendo alvo ao longo da 

história do país de diversas políticas e mudanças administrativas que impactam as 

comunidades pesqueiras de alguma forma. Sejam políticas paliativas que possuem 

intencionalidade de dependência e controle ou políticas que visam a expansão da 

atividade industrial. 

No histórico da relação Estado-Pesca artesanal, identificamos e apontamos 

aqui algumas das ações do Estado que na prática significam estratégias de controle 

e exploração dessas trabalhadoras e trabalhadores. Dentre essas ações, com base 

em Cardoso (2001) apontaremos três, que segundo ele são processos alavancados 

pelo Estado durante o século XX e que “podem ser interpretados como possuidores 

de uma mesma lógica, uma mesma racionalidade, uma mesma ideologia: a da 

pesca racional, moderna, baseada na tecnologia, com pescadores comportados” 

(CARDOSO, 2001:26). Também apontaremos outras ações políticas posteriores ao 

recorte histórico do referido autor, alcançando nosso recorte de análise que se 

estende até o corrente ano (2016).  

A implantação das colônias de pescadores – que salvo contradições tem o 

papel de representação sindical – no início do século XX por meio da Marinha de 

Guerra do Brasil, é o primeiro marco da intenção de domínio e exploração desses 

trabalhadores pelo Estado. O objetivo dessa ação foi controlar a produção e utilizar o 

conhecimento dos pescadores para defesa da costa brasileira (CARDOSO, 2001:24). 

Segundo Catia Silva (2015), em 1919 foi iniciado pelo Estado um projeto de 

institucionalização da pesca no país, quando foram criadas as “zonas de pesca” pela 

Marinha. Tais zonas eram núcleos de pescadores e consideravam a quantidade e a 

distância das sedes do que já se chamavam aquela época de “colônias de 

pescadores” (SILVA, 2015:25). Em 1920 foi criado também o Estatuto das colônias e, 

além delas, a Marinha criou a confederação nacional e as federações estaduais de 
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pescadores. Assim, as colônias passam a ser subordinadas às federações e estas 

por sua vez, subordinadas à confederação nacional. Para Silva, (Ibid., p. 30),  “essa 

estruturação regulatória tem como finalidade exercer o controle qualitativo – 

ideológico e instrumental – e quantitativo, ou seja, que permite saber, geográfica e 

individualmente, a localização e situação do pescador”. Segundo a autora, em 1926 

a atividade da pesca passa a ser gerida pelo Ministério da Agricultura. 

É importante ressaltar que a zona costeira brasileira foi ocupada de forma 

descontínua no período colonial, tendo quatro conjuntos de ocupação mais 

expressivos – litoral oriental da zona da mata nordestina, recôncavo baiano, litoral 

fluminense, litoral paulista – (MORAES, 2007). Dessa forma, no fim do período 

colonial, além dessas áreas de adensamento populacional, haviam cidades 

portuárias relativamente isoladas, que eram centros produtivos locais ou pontos 

terminais de sistemas produtivos do interior.  

De resto, vastas extensões do litoral permanecem isoladas ou pouco 
ocupadas. Estas serão tradicionalmente áreas de refúgio de tribos 
indígenas e de escravos fugidos, que acabam por instalar pequenas 
comunidades envoltas em gêneros de vida rudimentares, voltados 
para o autoconsumo. Estas vão ser as origens das populações 
litorâneas “tradicionais” ainda hoje presentes em várias porções da 
costa brasileira. (MORAES, 2007:35). 
 

São os pescadores dessas populações litorâneas que são “mapeados” pelo 

Estado, com o projeto das zonas de pesca, colônias, federações e confederação. 

Nesse contexto de intenção de controle, junto a esse projeto também foi articulado 

um outro tipo de integração desses trabalhadores. Com a intenção de conquistar a 

confiança dos mesmos, a relação do Estado com eles era calcada no 

assistencialismo. Além de ter criado algumas escolas para os filhos dos pescadores, 

denominadas de Escoteiros do Mar, o Estado oferecia serviços gratuitos em 

embarcações, doava redes e oferecia serviços de saúde. Sobre isso, Angelo Callou 

ao discutir acerca da dívida social que o Estado tem com a pesca artesanal, afirma 

que esses serviços oferecidos pela Marinha nessa época, foram prejudiciais aos 

pescadores artesanais:  

A despeito das ações realizadas (criação de escolas primárias e 
escolas de pesca, atendimento médico, melhoramento da 
infraestrutura de apoio às atividades de pesca etc.), essa intervenção, 
a meu ver, teve uma repercussão negativa sem precedentes na 
histórica dos movimentos sociais dos pescadores. Vocês ficaram 
impedidos de avançar politicamente, pois todas as decisões tomadas 
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para o setor pesqueiro nacional não contavam com a participação 
dos pescadores, nem tampouco das pescadoras. (CALLOU, 2009:2). 

  

A segunda ação/momento apontado por Cardoso (2001:25) teve início na 

década de 1960, na administração da Superintendência de Desenvolvimento da 

Pesca – SUDEPE, criada em 1962. A era SUDEPE coincide com o regime militar 

iniciado na ditadura, implantada pelo golpe militar de 1964. Este é um momento no 

qual o Estado põe em prática uma política de modernização e “desenvolvimento” 

direcionada tanto para o setor da indústria quanto para o setor agrícola, processo 

que vai resultar na combinada agroindústria. Se iniciava uma época política na qual 

a economia do país estava integralmente voltada às relações capitalistas externas. 

Como afirma Delgado (2009:58), “tal período histórico (1965-1982) constitui-se com 

muita clareza na 'idade de ouro' do desenvolvimento de uma agricultura capitalista 

em integração com a economia industrial e urbana e com o setor externo, sob forte 

mediação financeira do setor público”. Esta política de modernização da agricultura – 

que caracterizou a revolução verde brasileira – tinha como característica “o 

aprofundamento das relações técnicas da agricultura com a indústria e de ambos 

com o setor externo” (DELGADO, 2009:58). Não obstante, essa política se estende 

também ao setor pesqueiro e, dessa forma, a política pesqueira contava com 

incentivos fiscais para alavancar o setor industrial da pesca, garantindo a compra de 

embarcações, equipamentos e espaços de beneficiamento. Segundo Cardoso 

(2001:25) essa modernização causou, além da destruição acelerada da natureza, a 

concentração de riqueza e a expropriação de pequenos produtores. 

 

Segundo Júlio Borges (2007), o Ministério da Agricultura, em 1963, 
tinha com grande responsabilidade desenvolver a pesca no Brasil. 
Com sede no Rio de Janeiro, a SUDEPE foi um órgão que se 
modernizou e desenvolveu no contexto do milagre econômico, ou 
seja, já nos governos militares, crescendo cerca de dez por centro ao 
ano. Na década de 1960, começavam os trabalhos da 
superintendência, criando o grupo de trabalho para propor diretrizes 
para o desenvolvimento da pesca no país; foi a partir de então que a 
atividade pesqueira tomou maior pauta no debate governamental. A 
SUDEPE privilegiou grande parte dos incentivos fiscais ao Sudeste e 
ao Sul do Brasil e ajudou a fomentar os mais privilegiados do grupo 
da pesca. […] No Brasil, o auge da pesca veio após a elaboração do 
Plano Nacional desenvolvimento Pesqueiro, o PNDP, Decreto nº 
73.632, de 13 de fevereiro de 1974, no governo de Emílio G. Médici. 
(SILVA, 2015:34). 
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 Segundo a autora supracitada, o PNDP tinha a finalidade de agilizar a 

SUDEPE e gerar novos investimentos, sendo responsável também por muitas 

tentativas de mudanças no setor. Dentre essas mudanças estavam “a transformação 

da pesca artesanal em industrial capitalista, a dinamização do setor e o crescimento 

com geração de renda” (Ibid.).  

O terceiro momento significante para Cardoso (2001) é o decreto do Mar 

territorial de 200 milhas nos anos 70, que tinha como objetivo controlar através do 

território o objeto de trabalho da pesca. O referido autor coloca que esse momento 

“se refere ao que Breton e Estrada (1989) chamam de consolidação dos 

nacionalismos marinhos”. Este decreto logo foi substituído pelas resoluções da 

Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar – CONVEMAR de 1982, que 

versava sobre o Mar territorial e as Zonas Econômicas Exclusivas, e que para 

Cardoso, trouxeram desafios para o ordenamento da atividade pesqueira em mar 

alto. Após a década de 70, aconteceram outros fatos e processos políticos que são 

importantes para a nossa análise. 

O fim da era SUDEPE ocorre após o término do regime militar (no ano de 

1985) em 1989 e, segundo Natália Azevedo (2011:143), ocorre “após várias 

denúncias de corrupção e malversação do dinheiro público”. Com isso, as 

responsabilidades administrativas da pesca foram passadas ao Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, criado em 22 de 

fevereiro de 1989, por meio da Lei nº 7.735 (IBAMA, 2014). Segundo a referida 

autora, o IBAMA centrou suas ações na preservação e conservação dos “recursos 

pesqueiros”, a exemplo das normas referentes aos períodos de defeso, captura, 

embarcações, áreas de exclusão da pesca, etc. Segundo Silva (2015), 

 

Esse advento vai ser muito ruim para a economia da pesca, afirma 
Dias (2010); o argumento da intervenção do IBAMA faz referência a 
“uma crise sem precedentes: significativa queda na produção da 
pesca extrativa nacional; principais recursos pesqueiros em situação 
de sobrepesca aguda”, que acrescenta também outros elementos, 
tais como: descrédito da sociedade usuária da biodiversidade 
aquática nas presentações do Estado; fim de todos os incentivos 
fiscais e creditícios; um parque pesqueiro industrial 
superconcentrado espacialmente; e a exclusão dos pescadores 
artesanais aos incentivos do Estado. (Ibid., p. 48).  

  

De acordo com Azevedo (2011:146), em 1991 a Lei de Política Agrícola foi 
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editada, onde a atividade pesqueira é considerada integrante da atividade agrícola. 

Em 1992 o então Presidente Itamar Franco, tenta assim, por meio da Medida 

Provisória nº 309/92, transferir as competências da pesca e aquicultura para o 

Ministério da Agricultura, o que não ocorre por questões políticas do momento 

relacionadas à criação do Ministério do Meio Ambiente. Dessa forma, somente em 

1994 com a criação do Grupo Interministerial é proposta a criação de um órgão 

federal autônomo que trate das competências do setor pesqueiro. Com a entrada de 

Fernando Henrique Cardoso no governo tampouco muda muito a situação, sendo 

criado somente o Grupo Executivo do Setor Pesqueiro – GESPE em 1995, com 

membros “da Marinha; das Relações Exteriores; da Agricultura, do Abastecimento e 

da Reforma Agrária; da Educação e do Desporto; do Trabalho; da Indústria, do 

Comércio e do Turismo; da Ciência e Tecnologia; do Meio Ambiente, dos Recursos 

Hídricos e da Amazônia Legal; e do Planejamento e Orçamento” (AZEVEDO, 

2011:146). O GESPE objetivava conciliar a política nacional com as necessidades 

do setor, visando o desenvolvimento do mesmo. Ele foi responsável na separação 

das competências relacionadas ao setor (em ordenamento, fomento e 

desenvolvimento) e transferência dessas últimas, do IBAMA para o Departamento 

de Pesca e Aquicultura do Ministério da Agricultura e Abastecimento – DPA/MAA em 

1997.  

Como ressalta Azevedo (2011:148), como plano de fundo dessas 

modificações está a Constituição Federal de 1988, onde “o meio ambiente 

encontrará acolhida jurídica plena”, gerando possibilidades de efetivação de leis 

relacionadas à natureza – não surpreendentemente, colocada nas políticas como 

“recursos naturais”. Contudo, como ressalta a referida autora, apesar do fato de que 

na Constituição o “meio ambiente” é colocado como “bem de uso comum e essencial 

à qualidade de vida”, contraditoriamente a Zona Costeira é colocada como 

“Patrimônio Nacional”, além do mar territorial e os recursos naturais da plataforma 

continental e da zona econômica exclusiva, serem colocados como “bens da União”. 

Neste momento, o Brasil tinha um governo de ações declaradamente neoliberais. 

É na era IBAMA da pesca, mais precisamente em 1991, que é criado o defeso, 

período em que a pesca de algumas espécies é proibida, de acordo com a época de 

reprodução das mesmas. O IBAMA é o responsável pela análise e decreto das 

espécies e pelos respectivos períodos. A partir disso, é criado o seguro defeso, que 
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é a renda de um salário mínimo concedido ao pescador ou pescadora para cada 

mês de defeso23. Dentro dessa política ambientalista na pesca levada a cabo pelo 

IBAMA, o seguro defeso é uma conquista das comunidades pesqueiras no tocante 

aos direitos trabalhistas, que faz da era IBAMA uma via de duas mãos. Para Silva, 

 

a política cultivada pelo IBAMA, no período de 1989 a 1995, 
privilegiou ações concretas e eficazes, visando à regularização dos 
recursos pesqueiros em situação de sobrepesca ou ameaçados de 
exaustão e que na maioria das vezes recaiu pela proibição de 
captura, principalmente, nas localidades de pescadores artesanais 
rurais e urbanas, com suas origens tradicionais. A luta para os 
pescadores se torna multifacetada: a luta pelo reconhecimento ao 
trabalho e portanto, aos direitos sociais e melhoria de sua cadeia 
produtiva, e a luta pelo respeito perante as ações ditadas pelos 
órgãos federais e estaduais de proteção ambiental. […] Desse modo, 
podemos dizer que a consolidação do auxílio-defeso, por meio de um 
conjunto de normas e legislação, é fruto da pressão dos movimentos 
sociais pela melhor transparência e disseminação dos direitos sociais 
aos pescadores artesanais de todo o território nacional. (SILVA, 
2015:50-51). 
 

Em 1998, diante de grande insatisfação com o IBAMA por parte de 

seguimentos diversos da pesca, passa a ser do Ministério da Agricultura outra vez, 

as competências da atividade – até 2003. Nesse período foi criado o Departamento 

de Pesca e Aquicultura – DPA no ministério, com políticas que buscavam aumentar 

a produtividade, como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar – PRONAF que foi direcionado também à pesca; e a Lei nº 9.445, que 

estimula o subsídio do óleo diesel para as embarcações. (SILVA, 2015).  

Com o início do Governo Lula em 2003, surgia a promessa de uma mudança 

política, onde o partido que tinha suas bases nos trabalhadores, se empenharia em 

políticas que visassem romper com a lógica neoliberal e que representassem as 

necessidades reais da classe trabalhadora. Contudo, com relação ao setor 

pesqueiro, ou seja, às políticas direcionadas a ele, a pesca industrial segue sendo a 

prioridade do Governo Federal em detrimento da pesca artesanal. Esse cenário 

parecia mudar um pouco com a criação da Secretaria Especial de Aquicultura e 

Pesca – SEAP em 2003. Principalmente com a publicação do Projeto Político 

 
23 “Foi a partir de 2003 que ele se tornou uma política de maior envergadura, com um crescimento 

exponencial no número de beneficiários, passando de 92 mil em 2002 para 855 mil em 2012, com 

execução orçamentária de quase R$ 2 bilhões” (AZEVEDO, 2015:1). 
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Estrutural, onde a postura do Estado no Governo Lula parece ser diferente dos 

demais governos: 

O Projeto Político […] aborda o desenvolvimento da pesca 
artesanal, a dívida social que o País tem com os trabalhadores 
desse setor, e o desenho das políticas necessárias para 
incentivar a pesca empresarial. Com a Secretaria Especial de 
Aquicultura e Pesca, resgatou-se a dívida do País com a 
pesca brasileira, que durante os últimos anos esteve relegada 
aos escalões inferiores da política e da economia […]. (SEAP, 
2003:4-5, grifo nosso). 
 

Entretanto, apesar do discurso do Governo, a pesca artesanal não esteve 

como prioridade do setor pesqueiro, ou seja, a política levada a cabo pelo Governo 

Lula não fortaleceram o setor artesanal e, ao contrário, direcionou fortes incentivos 

ao setor industrial – pesca e aquicultura – contribuindo para a precarização do 

primeiro. Isso não significa dizer que houve estagnação das ações do Governo em 

relação ao setor, muito ao contrário, as ações políticas prosseguiram. Um elemento 

significante nesse novo cenário foram as Conferências Nacionais de Aquicultura e 

Pesca (dentre outras temáticas). Segundo Natália Azevedo (2011:192), foram 

organizadas pelo Governo três Conferências para o setor em 2003, 2006 e 2009 e 

uma Conferência das Trabalhadoras da Pesca e Aquicultura em 2004, todas 

precedidas por conferências estaduais e algumas destas por municipais. Para a 

referida autora, os documentos das Conferências Nacionais de Aquicultura e Pesca 

analisados por ela demonstram que “a dimensão econômica é a que o Governo 

pretende privilegiar, colocando foco no crescimento econômico, e elegendo como 

protagonistas deste a pesca industrial oceânica e a aquicultura” (AZEVEDO, 

2011:215). A questão é, portanto, que nenhuma política foi elaborada ou executada 

de forma que na prática resgatasse “a dívida social” ou que, no mínimo, garantisse 

dali por diante, a soberania alimentar desses trabalhadores e trabalhadoras.  

Seis anos após o Projeto Político, duas mudanças administrativas bastante 

relevantes para a política nacional pesqueira aconteceram. Ressaltamos que elas 

representam um marco na direção que toma a configuração política nacional da 

pesca até os dias atuais. A primeira grande mudança administrativa foi a 

transformação da SEAP em Ministério da Pesca e Aquicultura – MPA, por meio da 

Lei nº 11.958 de 26 de Junho de 200924. Ou seja, o setor pesqueiro no país passa a 

 
24 A referida Lei institui que, sob coordenação do MPA, cabe ao MMA e ao MPA fixar as normas, crit
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ter um ministério específico para regular a atividade, o que significa dizer que cresce 

a importância do setor para o Governo e também a necessidade de centralizar as 

atribuições do mesmo, que eram divididas entre órgãos e secretarias – a SEAP era 

uma das maiores interessadas nessa transformação.  

A segunda mudança no ano 2009 foi a criação da Lei nº 11.959 de 29 de 

junho de 2009, conhecida como Lei da Pesca, publicada três dias após a criação do 

MPA. A Lei da Pesca dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável da Aquicultura, da Pesca e regula as atividades pesqueiras e, além 

disso, revoga o Decreto-Lei n. 221 de 28 de fevereiro de 1967 criado ainda na época 

da SUDEPE. Equiparando a atividade pesqueira com a atividade agrícola com 

relação a política agrícola, a lei estabelece: “São considerados produtores rurais e 

beneficiários da política agrícola de que trata o art. 187 da Constituição Federal as 

pessoas físicas e jurídicas que desenvolvam atividade pesqueira de captura e 

criação de pescado nos termos desta Lei” (BRASIL, 2009, Art. 27). A Lei da Pesca é 

passível de crítica primeiramente porque, dentre outras coisas, equipara a atividade 

pesqueira à atividade agrícola, tornando os pescadores e as pescadoras artesanais 

beneficiários de uma política destinada a uma atividade que, apesar de apresentar 

semelhanças com a pesca, tem suas especificidades. Essa equiparação negligencia 

características e problemas específicos da pesca, assim como as particularidades 

dos sujeitos envolvidos.  

 Várias políticas surgiram depois da criação do MPA e depois da promulgação 

da Lei da Pesca, dentre elas o Sistema de Gestão Compartilhada do uso sustentável 

dos recursos pesqueiros – SGC, que foi criado no mesmo ano, em 2009. 

Concomitantemente, se desenvolve o projeto de aquicultura do MPA – que 

discutiremos com mais detalhes no próximo subcapítulo – apoiado por discursos de 

diminuição da pobreza das comunidades pesqueiras e do desenvolvimento 

sustentável.  

 Contudo, apesar da politica de aquicultura prosseguir, ela não será mais 

implantada pelo MPA, que é extinto no ajuste fiscal finalmente executado pelo 

Governo em meio a crise econômico-política de 2015. Com isso, as competências 

da pesca e aquicultura passam para o Ministério da AGRICULTURA, Pecuária e 
 

érios, padrões e medidas de ordenamento para o uso sustentável dos recursos pesqueiros, com 

base nos  melhores dados científicos, na forma do regulamento.  
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ABASTECIMENTO – MAPA, ou seja, para o ministério responsável pelo 

agronegócio. Se até então com o MPA, a pesca artesanal já não tinha quase 

possibilidades de diálogo e aberturas de pautas junto ao Governo, agora com o 

MAPA, a previsão é de que essa relação seja ainda mais difícil. Por conta disso, 

houve imediatamente à extinção do MPA, uma campanha por parte dos movimentos 

sociais da pesca para que o Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA fosse o 

que assumisse as competências da pesca, reivindicação que não foi atendida pela 

presidenta Dilma.  

 Além da extinção do MPA, os maiores problemas para as pescadoras e 

pescadores são relativos aos direitos trabalhistas. Já em 30 de dezembro de 2014 foi 

lançada a Medida Provisória (MP) nº 665 que, em junho de 2015 se transformou na 

Lei nº 13.134 e foi referendada pelo Decreto n. 8424. Esse conjunto representa 

mudanças nas regras de acesso tanto ao seguro desemprego geral, quanto ao 

seguro defeso da pesca, que dentre outras coisas, foi reduzido para um período de 

cinco meses. A partir de então, para ter acesso ao mesmo, o pescador e a 

pescadora artesanal, devem ter trabalhado de forma ininterrupta na pesca e não 

possuir nenhuma outra fonte de renda. Além disso, se quebra a lógica da economia 

de regime familiar, quando passam a ter acesso ao seguro defeso somente aquelas 

pessoas que trabalham diretamente na captura – extinguido assim os demais 

processos que fazem parte da atividade, como o beneficiamento, o conserto dos 

equipamentos e todo o trabalho dos familiares em torno da pesca. Também ficou 

vetado o acesso paralelo ao Bolsa Família e a outros programas de assistência 

social. Do Ministério do Trabalho e Emprego, as competências relativas aos direitos 

trabalhistas da pesca passaram para o INSS (AZEVEDO, 2015). Mais dois 

retrocessos nos direitos das pescadoras e pescadores são apontados por Azevedo: 

 
Soma-se a estes o Decreto n. 8.425, de 1º de abril de 2015, que 
regulamenta os artigos 24 e 25 da Lei n. 11.959, de 2009, a Lei da 
Pesca brasileira, dispondo sobre os critérios para inscrição no 
Registro Geral da Pesca e para a concessão de autorização ou 
permissão para o exercício da atividade pesqueira, instrumentos 
necessários para que pessoas físicas ou jurídicas e embarcações 
pratiquem a pesca no Brasil. (Ibid., p. 2). 
 

 Além disso, 
Destaca-se a definição de que pescadores artesanais profissionais, 
que exercem a atividade pesqueira com fins comerciais, podem 
realizá-la de forma autônoma ou em regime de economia familiar, 
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podendo utilizar meios de produção próprios ou mediante contratos 
de parceria com embarcações de arqueação bruta de até 20AB. 
Essa definição implica um tamanho incompatível com a realidade das 
comunidades pesqueiras do país. O Movimento de Pescadores e 
Pescadoras Artesanais (MPP) afirma que estas devem ser 
consultadas, fazendo um apontamento prévio de que as 
embarcações utilizadas pela pesca artesanal têm tamanho de até 
10AB, como se vê na Carta de Repúdio ao Decreto emitida pelo MPP. 
(Ibid.). 
 

 Ao estudar e analisar a história da relação do Estado com a pesca artesanal 

no Brasil, identificamos – no mínimo – cinco pontos de conflitos. O primeiro está na 

intenção de controle da atividade e das pessoas que trabalham nela. O controle da 

produção, dos espaços e da própria força de trabalho, ao propor formas de produção 

que vão de encontro com o modo de vida pesqueiro artesanal. O segundo está na 

desvalorização da atividade artesanal e no incentivo ao setor industrial em 

detrimento do artesanal. O terceiro ponto, que relaciona-se com o segundo, diz 

respeito à marginalização das trabalhadoras e trabalhadores do setor e à retirada 

dos seus direitos trabalhistas conquistados por meio de muita luta. O quarto, é sobre 

os danos causados à natureza, tanto com o incentivo e subsídios direcionados às 

práticas industriais de pesca e aquicultura, quanto com os megaprojetos e 

empreendimentos privados e; a transferência da culpa da degradação às 

comunidades pesqueiras, alegando a “escassez dos recursos pesqueiros” por isso. 

O quinto ponto está na ofensiva constante aos territórios pesqueiros – que está 

diretamente relacionado ao quarto ponto – pelo Estado e pelo grande capital 

subsidiado pelo primeiro.  

 Esses cinco pontos aqui elencados revelam, dentre outras coisas, que a 

relação do Estado com as comunidades – trabalhadoras e trabalhadores – de pesca 

artesanal é uma relação violenta. Não obstante é certo, do caráter violento do 

Estado moderno, capitalista, colonial, discutido no capítulo dois. Diante dessa 

violência – por vezes sutil e por vezes escancarada, por vezes indireta e por vezes 

direta – muitas são as lutas que acompanham os fatos históricos dessa relação. Em 

diversos momentos dessa história e atualmente, os movimentos sociais da pesca 

artesanal protagonizam reivindicações, debates políticos, enfrentamentos e ganhos. 

Juntamente a instituições como o Conselho Pastoral de Pescadores – CPP, 

representam o lado mais fragilizado da relação, porém, não o mais fraco, seguindo 

em luta por diversas pautas.  
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4.4 AQUICULTURA: DESENVOLVIMENTO E CERCA NAS ÁGUAS 
 

 O cultivo de peixes, camarão, lagosta, ostras, dentre outras espécies 

aquáticas, é uma prática milenar, executada por diversos povos e comunidades no 

mundo, inclusive no Brasil. Consiste em técnicas geralmente sustentáveis, no 

tocante à alimentação e ao uso da água. Atualmente, há várias experiências sendo 

desenvolvidas em comunidades camponesas no Brasil. No entanto, a mesma lógica 

de produção imposta na agricultura camponesa com a Revolução Verde – 

introdução de mecanização, sementes modificadas em laboratório, uso de venenos 

e fertilizantes – acontece também agora com a aquicultura, a transformando em uma 

prática industrial, dependente de insumos e de um tempo de trabalho que difere do 

tempo do campo. A aquicultura industrial depende da utilização de pacotes 

constituídos de alevinos fabricados em laboratórios, rações industriais, antibióticos e 

vários outros produtos químicos. Sua prática e expansão vem sendo intitulada pelo 

empresariado envolvido na cadeia de produção e pelo Governo Federal como 

“Revolução Azul”, uma alusão a Revolução Verde. 

 Baseado em um modelo de desenvolvimento pautado na modernização e 

industrialização – semelhante aquele iniciado na era SUDEPE na década de 1960, 

mas desta vez com políticas muito mais estruturadas e abrangentes – o Governo 

Federal inciou com o MPA, esforços e recursos financeiros para aumentar a 

produção de pescado no Brasil, objetivando sobretudo a exportação. A busca é 

implantar um modelo de aquicultura industrial, o qual contraditoriamente é chamado 

de “aquicultura sustentável”. O argumento é que essa política solucionará a “pobreza” 

das famílias que dependem da pesca artesanal, ao passo que aumentará a 

produção, incentivando ao mesmo tempo o consumo de pescado no país e 

exportando o excedente. Depois do Mais pesca e aquicultura – 2008 /2011 – o 

Governo Federal lança em 2012 o PLANO SAFRA DA PESCA DE AQUICULTURA 

– 2012/2014. O valor destinado a essa política de “reestruturação” da pesca é de 

R$ 4,1 bilhões, que vem sendo distribuído desde  “para aquicultores e pescadores 

de todo o Brasil adquirirem equipamentos e custearem a produção” (MPA, 2013; 

BRASIL, 2016). 

 De forma majoritária no Brasil, os pescadores e as pescadoras artesanais não 

aderem a aquicultura industrial – o que não exclui que isso aconteça em alguns 

lugares, dependendo das especificidades socioeconômicas e políticas locais. 
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Geralmente o público alcançado por essa política são agricultores camponeses e 

claro, as grandes empresas que não são alcançadas senão, buscam tais incentivos. 

Apesar de ser confundida e colocada no mesmo grupo de atividades com a pesca 

artesanal por técnicos e representantes do Estado – por desconhecimento ou por 

estratégia –, a aquicultura industrial não se assemelha em nada com a pesca 

artesanal e é também bastante diferente da aquicultura de base familiar, praticada 

sem insumos. Quando questionados sobre a atividade, argumentam que “peixe não 

se cria em gaiolas”. Os relatos de comunidades que têm contato com a aquicultura 

industrial, é de que a qualidade e a saúde dos peixes e camarões produzidos nela 

não são confiáveis.  

 Do ponto de vista socioeconômico, vários problemas podem ser elencados 

sobre essa política/programa. O primeiro deles é que a aquicultura industrial se 

traduz no Brasil como um modelo de privatização da água, que é um bem natural de 

uso comum. O que faz as comunidades de pesca artesanal perceberem tal projeto 

como um efetivo cercamento das águas. Muitos espaços aquáticos foram cercados 

por empresas após terem seus “lotes” concedido pelo Estado. 

 O segundo problema é que o motivador desse projeto é um modelo de 

desenvolvimento alheio às reais necessidades das trabalhadoras e dos 

trabalhadores do setor pesqueiro no país. É, além disso, um modelo de exploração 

exacerbada da natureza para a reprodução do capital; em outras palavras, é um 

modelo de exploração e degradação para produção e acumulação de uma riqueza 

que sequer garante a segurança alimentar das trabalhadoras e dos trabalhadores do 

país. Quando Moreira (2007:145-146) fala sobre a composição da essência da 

sociedade brasileira, que desde o período colonial vem se formando assentada 

sobre o monopólio do espaço, ele afirma que tanto o controle da força de trabalho 

quanto da natureza constituem tal essência. Segundo o referido autor, o controle da 

força de trabalho derivava também no controle da terra, que era abundante e 

previamente disponibilizada. Por sua vez, quem tinha o monopólio da terra não 

dominava somente o território e a política, mas junto com isso o todo do meio. Mas 

para que essa dominação fosse efetivada, era necessário também romper com a 

lógica que havia na relação dos índios com a natureza e deles entre si. Era 

necessário romper a “consistência comunitária” que havia, transformar o modo de 

vida que era centrado nos valores de uso em um outro modo de vida centrado nos 
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valores de troca. A prática da aquicultura é dentre outras coisas, a separação destas 

trabalhadoras e trabalhadores com a terra e a água enquanto espaços livres, com a 

natureza, com o seu tempo, o ritmo e os movimentos da mesma. E com isso, 

também a sujeição destas e destes ao tempo e aos imperativos do mercado 

capitalista. 

Como já discutimos no segundo capítulo, no século XX se iniciou uma corrida 

que objetivava a inserção do país nas relações de mercado capitalistas, introduzindo 

aqui uma lógica de produção e de vida que atende unicamente aos interesses de 

uma elite que tem origem no período colonial, com o domínio da terra e da força de 

trabalho. A ideia da necessidade de alcançar o nível de “desenvolvimento” dos 

países com status de desenvolvimento avançado é reproduzida secularmente e 

ainda atualmente no Brasil. De acordo com Esteva (2000:63), “a metáfora do 

desenvolvimento deu hegemonia global a uma genealogia da história puramente 

ocidental, roubando de povos com culturas diferentes a oportunidade de definir as 

formas de sua vida social”. Entre pressões externas, um regime militar e a ideia de 

que éramos um país subdesenvolvido fez com que a partir da década de 1960, fosse 

introduzido tanto na agricultura quanto na pesca, um modelo de crescimento de 

produção que corresse na direção dos supostos países desenvolvidos. Estava 

ausente, não obstante, a preocupação com os modos de vida dos diversos grupos 

sociais e setores de trabalho, de maneira a garantir sua segurança e soberania 

alimentar.  

 Como terceiro problema apresentado aqui, o objetivo de implantar a 

aquicultura industrial no país, embora seja dissimulado com um discurso que 

anuncia o fim da “pobreza” dos pescadores e pescadoras, é puramente gerar  

produção para exportação, embora isto apareça no discurso como secundário. O 

modelo agroexportador – nesse caso podendo também ser chamado de 

hidronegócio (TORRES, 2007) – não tem por objetivo “matar a fome do povo”, como 

argumenta o anterior ministro Marcelo Crivella (2012-2014). O próprio MPA 

divulgava até então, dados de produção onde a pesca artesanal saía como o setor 

pesqueiro mais produtivo do país, com 65% do total de pescado. Assim, se o 

objetivo fosse “acabar com a pobreza das comunidades de pesca artesanal”, uma 

das ações prioritárias do Governo seria garantir a proteção dos territórios pesqueiros, 

evitando a crescente poluição dos corpos de água e a supressão das áreas de 
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pesca.  

 Quarto, a verba destinada a essa política têm os maiores volumes destinados 

ao financiamento da produção industrial de pescado. O escanteamento da pesca 

artesanal tem, dentre outros objetivos, transformar pescadoras e pescadores em  

trabalhadoras/es assalariadas/os e/ou dependentes de uma lógica de produção 

totalmente diferente da que praticam na atividade artesanal, onde possuem seus 

meios de produção e domínio do seu tempo. O trabalho da pesca artesanal é um 

trabalho autônomo e livre da exploração intrínseca ao capitalismo no que diz 

respeito ao processo de produção (quantidade, tempo de trabalho) e ao 

assalariamento. As trabalhadoras e os trabalhadores da pesca não representam 

exército de reserva para o capital. Mas a partir do momento em que se afastarem da 

produção artesanal para trabalharem na produção industrial estarão se inserindo na 

lógica de trabalho do sistema, o que será rentável apenas para o capital privado.  

 Quinto, as áreas destinadas à aquicultura industrial, denominadas “lotes 

aquícolas” pelo próprio Governo, depois de entregues aos seus produtores 

contemplados por meio de editais, são utilizadas sob uma legislação ambiental 

“descomplicada” – nas palavras de Crivella. Isso é resultado das modificações feitas 

nos critérios do licenciamento ambiental pelo Governo Federal e significa que mais 

uma vez a natureza foi negligenciada em favor da produção de excedentes para 

exportação. E junto a essa prioridade, sempre vem um conjunto de ações, como a 

construção e utilização de infraestruturas e tecnologias destinadas a dar o suporte 

necessário a esse projeto hegemônico de desenvolvimento, como coloca Smith: 

O capital destina maciços recursos para facilitar o desenvolvimento e 
a aplicação de nova tecnologia, especialmente no apoio à ciência. “O 
desenvolvimento pleno do capital … ocorre”, segundo Marx, quando 
“todo o processo de produção apareça como não subordinado à 
habilidade direta do trabalhador, mas como a aplicação tecnológica 
da ciência”. (SMITH, 1988).  
 

 A aquicultura industrial é, dessa forma, mais um projeto político que reflete a 

relação de poder do Estado com a pesca artesanal, traduzida na disputa pela 

apropriação e pelo domínio dos territórios pesqueiros, que são espaços produzidos e 

modificados a partir do trabalho da pesca artesanal. Essa relação de poder é 

baseada em uma única lógica: a da reprodução e acumulação do capital, que tenta 

suprimir todas as formas de vida que vão de encontro a ela. Consequentemente, a 

maioria dos espaços onde a pesca é praticada passa a ser territórios em disputa por 
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estarem localizados em áreas de interesses para esse modelo de produção. Esse 

conjunto de ações, concretizados em conflitos nas comunidades pesqueiras, é o que 

Lula em 2008, chamou de “Reforma Aquária”25.  

 Cabe colocar também, que quando fazemos a crítica a esse modelo de 

desenvolvimento pautado na modernização e industrialização, não criticamos 

puramente a técnica em si mesma. O desenvolvimento de técnicas faz parte do 

trabalho humano. O que chamamos aqui de modernização, carrega a ideologia do 

crescimento econômico por meio da exploração exacerbada da natureza e do 

trabalho humano. Assim como o que é chamado de desenvolvimento nesse sistema-

mundo moderno colonial é, na prática, o abandono e a supressão de formas de vida 

que não se encaixam nas formas e no ritmo de trabalho e de vida desse sistema. 

Estamos falando da acumulação por espoliação.  

 Outra coisa é que, as técnicas e tecnologias desenvolvidas ao longo da 

história da humanidade, que Mészáros (2007) chama de “potencialidades”, não 

devem ser descartadas por serem monopolizadas pelo capital. Dado o fato de que 

foram desenvolvidas pelo esforço do trabalho humano, podem ser ressignificadas. 

Assim, podem ser selecionadas e aproveitadas segundo seus benefícios para a 

execução do trabalho, sem serem entretanto, utilizadas para o esgotamento da 

natureza, nem para a reprodução do tempo, da divisão do trabalho e das hierarquias 

do capital. É claro que essa ressignificação não é algo simples, é bastante complexa, 

dada a ideologia com a qual a maioria delas foram criadas e as relações de 

separação, poder e hierarquia que as mesmas podem carregar em suas formas.  

 

4.5 QUESTÕES AGRÁRIAS 
 

 O que chamamos aqui de questões agrárias é o conjunto das pautas que 

entendemos caber no debate sobre a questão agrária brasileira. O conjunto se 

constitui da história da organização fundiária no país, das relações em torno dessa 

estrutura fundiária, de quais são os sujeitos – mulheres e homens – impactados 

diretamente por essa estrutura e quais são as necessidades e urgências relativas à 

reforma agrária. Para dentro dessas questões agrárias, trazemos as comunidades 

de pesca artesanal, que sofrem – assim como as comunidades camponesas, 

 
25 Sobre isso, ver o subcapítulo 3.7 – A “contra Reforma Agrária” e o Território Pesqueiro de 

Uso Comum. 
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quilombolas e indígenas – diretamente os impactos da concentração de terras no 

Brasil e da disputa de poder em seus territórios pesqueiros, envolvendo o Estado e o 

capital. Nos subcapítulos a seguir, fazemos um resgate histórico das relações de 

trabalho e de poder relativas à terra e à água e de como isso se materializa nas 

comunidades pesqueiras. 

  

4.5.1 Terra e água: de bens comuns à mercadorias 
 

 A negação do acesso à terra para trabalhadores e trabalhadoras do campo é 

um marco mundial na história do capitalismo. Tal negação atingiu e atinge as 

classes subalternas de formas variadas em cada localidade e temporalidade onde a 

terra passou de ser um bem comum a se tornar uma mercadoria – seja na transição 

do feudalismo para o capitalismo na Europa, seja na invasão e colonização da 

América, seja nas espoliações capitalistas que se seguiram na história e que ainda 

encontram-se vigentes atualmente. Negar o acesso à terra para as pessoas e suas 

famílias que até então tinham livre acesso à mesma, é, acima de tudo, negar a 

reprodução da vida dessas pessoas por meio do trabalho concreto. As formas e as 

consequências dessa expropriação são diversas e variam no espaço-tempo em que 

ocorrem; no entanto, representam de toda e qualquer forma uma violência por si só, 

em várias dimensões da vida. Além do que é também uma forma contraditória do 

próprio capital se reproduzir.  

 Na Inglaterra do século XVII com o início da Revolução Industrial, onde a terra 

passa de um bem comum a um bem de produção – ou seja, passa a ser mercadoria 

– é a Lei dos Cercamentos que representa a negação do acesso a ela. Segundo 

Oliveira (2007) “durante os séculos XVI e XVII, os cercamentos praticamente 

varreram os camponeses dos campos de cultivo, e em seu lugar surgiram 

arrendatários capitalistas e um proletariado rural”. A referida Lei consistiu no 

cercamento de grande parte das terras de domínio dos senhores feudais, nas quais 

servos e servas reproduziam suas vidas. Antes da Lei, “a agricultura feudal no Reino 

Unido estava baseada na ação comum do grupo de camponeses e no cultivo 

conjunto das terras comuns” (OLIVEIRA, 2007:72). As terras cercadas foram em sua 

maioria destinadas à criação de ovelhas, fornecendo lã para as indústrias têxteis do 

novo modo de produção. Como consequência da separação da terra, muitos servos 

e servas migraram para as cidades onde integrariam a classe proletária; outra 
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grande parte, migrou para as colônias na América, onde empregavam sua força de 

trabalho na produção de bens primários. Segundo Oliveira (2007) as pessoas que 

migraram para essas colônias, formaram “um campesinato livre que se tornou 

produtor de mercadorias” (Ibid., p. 72). 

 Os processos de transição do feudalismo para o capitalismo e suas formas de 

privar a terra foram diversas, como já mencionamos. Oliveira (2007) trata disso 

trazendo em seu estudo as diferenças e as especificidades entre países no tocante 

a essa relação terra-capitalismo-campesinato. Salvaguardando as especificidades, 

nesse momento não somente nas colônias estava sendo criado um novo tipo de 

campesinato, na Europa essa transição também foi responsável pelo surgimento do 

que Oliveira chama de “formas de produção não especificamente capitalistas” (Ibid., 

p. 19). 

Particularmente, resultou na aparição de uma grande massa de 
camponeses proprietários individuais que, na lógica geral do 
desenvolvimento capitalista pensada por Karl MARX, deveriam 
posteriormente desaparecer, em função da chamada superioridade 
técnica da grande produção capitalista. Entretanto a sua resistência, 
persistência, reprodução e crescimento, dos séculos passados até 
este início de Século XXI, demonstra que o desenvolvimento do 
capitalismo é contraditório, e, portanto, criou e cria as condições para 
a reprodução dessa produção familiar camponesa. Criou e cria 
porque, ao contrário do que ocorreu na realidade inglesa, a aliança 
que a burguesia fez com os camponeses livres em outras partes da 
Europa permitiu o surgimento de condições básicas para seu 
crescimento. E mais, as condições de baixa rentabilidade do capital 
no campo, comparativamente à indústria, fizeram com que esse 
capital (na essência industrial) desenvolvesse mecanismos de 
dominação sobre esses camponeses, explorando-os sem expropriá-
los. (OLIVEIRA, 2007: 71, 72). 

 

 Um exemplo disso é a França, que, com a abolição dos direitos feudais ainda 

restantes e consequentemente a abolição das comunidades aldeãs na Revolução de 

1789, dá origem a propriedade camponesa familiar. Isso ocorreu com a divisão das 

grandes propriedades e a distribuição das terras entre camponeses, os tornando 

pequenos proprietários. Segundo Oliveira, esses camponeses representavam “o 

produtor livre (das vassalagens feudais), livre para produzir para o mercado” 

(2007:72), os quais sofriam as pressões de mercado do novo sistema. O autor 

ressalta que a França é um marco do campesinato como produtor de mercadorias. 

Mas também ressalta que os camponeses tinham força diante do Estado, tendo 

conseguido a realização de programas de desenvolvimento rural e também a 
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modificação da lei do arrendamento de terras – por meio das Câmaras de 

Agricultura (criadas pelo Estado). Oliveira também conta como se deu essa relação 

na Rússia: 

Na Rússia, em fins do século XVII, segundo Eric WOLF, o total da 
população masculina vivendo sob regras da servidão era de 11 
milhões. Cerca da metade destes camponeses servos pertencia aos 
distintos senhores, enquanto a outra metade estava sob o controle 
direto do Estado tzarista. Os camponeses servos tinham sob sua 
exploração direta uma parcela de aproximadamente 4ha, pela qual 
pagavam uma determinada quantidade em espécie ou em dinheiro. 
Além disso, eram obrigados a trabalhar de 3 a 5 dias por semana nas 
terras que seu senhor tocava diretamente. Recebiam por este 
trabalho, uma remuneração em espécie ou em dinheiro. (WOLF, 
1984). Em 1861, nos tempos do czar Alexandre II, a servidão foi 
abolida. Com o final da servidão, os camponeses servos deveriam 
pagar pelo fim de sua condição de servo e, ao mesmo tempo, 
recebiam mais ou menos de 3 a 4ha de terra. Do total a ser pago, o 
Estado tzarista antecipava um empréstimo de 80%, sobre o qual 
incidiria juros de 8% ao ano com prazo para quitação de 49 anos. Os 
outros 20%, os camponeses tinham que entrar com o dinheiro. 
Entretanto, a rentabilidade das pequenas explorações agrícolas 
submetidas a todo tipo de risco não foi suficiente, para fazer frente a 
esses compromissos financeiros, e entrou em crise. (WOLF, 1984). 
(OLIVEIRA, 2007:73). 
 

 Nesse sentido, a classe camponesa foi muito importante na Revolução Russa, 

que foi feita pelos milhões de camponeses e pelo pequeno proletariado industrial – 

motivados pelo segmento intelectual do último. Para Oliveira (2007) a França e a 

Rússia são exemplos de Revoluções Agrárias e, não obstante, “na Europa, a 

reforma agrária está relacionada simultaneamente, às lutas e às revoltas 

camponesas” (OLIVEIRA, 2007:83). As revoltas e as lutas camponesas são, em 

outras palavras, expressões das demandas e das resistências daquelas pessoas 

separadas violentamente da terra. Os exemplos aqui mencionados nos mostram a 

complexidade da questão agrária que eclode com a substituição/transição do 

feudalismo pelo capitalismo, onde a terra passa a ter mais valor do que o trabalho e 

este, passa a ser explorado como nunca havia sido antes. Nos tópicos que seguem, 

tentaremos resgatar como se deram essas relações de transição no Brasil, 

considerando que se deram sob condições históricas radicalmente diferentes dos 

países europeus.  

 
4.5.2 Da partilha à expropriação: concentração de terra e água no Brasil 
  

 Os povos originários da América e os povos africanos escravizados nas 
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colônias, sofreram de formas diferentes e bem mais duras a transformação da terra 

e da água – da natureza como um todo – em mercadorias. Não somente tiveram o 

acesso à terra negado, como também milhares dessas pessoas pagaram o preço da 

terra com suas próprias vidas. As relações de poder que envolveram a expropriação 

de terras foram excessivamente violentas e representam o primeiro cercamento de 

terras no que hoje é o Brasil. Violências que vão desde a dizimação de povos 

originários que não se submetiam à escravidão, até a escravidão destes e de povos 

africanos – que também inclui mortes. Ademais, o campesinato que se formou no 

Brasil sob condições de transição/implantação do capitalismo, nasce igualmente 

expropriado da terra, tendo como único bem a força de trabalho, que era vendida 

para sua re-existência. 

 A primeira partilha de terras no que hoje é Brasil, significou, não obstante, a 

primeira grande expropriação das terras onde os povos originários locais 

reproduziam a vida. O sistema de Capitanias Hereditárias, dividiu no século XVI a 

porção de terra sob domínio português em quinze extensas faixas de terra, que 

partiam do litoral (leste) em direção ao oeste – até o limite estabelecido no Tratado 

de Tordesilhas com a Espanha. As capitanias eram entregues a donatários, que 

eram pessoas ligadas a coroa; tinham como obrigação ocupar esse território e 

produzir na terra. Podiam repassar o direito de uso das capitanias a seus filhos, mas 

eram proibidos de vendê-las. Por serem muito extensas, as capitanias não foram 

desenvolvidas como esperava a coroa e muitas foram abandonadas. 

 O Sistema de Sesmarias, adotado para compensar os vazios de produção e o 

abandono de parte das capitanias hereditárias pelos donatários, resultou em uma 

exploração mais efetiva da terra e consequentemente, numa maior exploração do 

trabalho escravo. As sesmarias eram porções de terra menores que as capitanias – 

porém ainda muito extensas – doadas a pessoas ligadas a nobreza portuguesa 

também, e que igualmente tinham por obrigação manter a terra produtiva. Foi nas 

sesmarias que foi implantado o sistema de plantation, monocultivo desenvolvido nos 

grandes latifúndios – tendo sido iniciado com a cana-de-açúcar para a exportação do 

açúcar e continuado com algodão, fumo, café. O Sistema seguia semelhante lógica 

das capitanias no sentido de que a posse legal e o controle da terra só era possível 

para pessoas que tivessem algum tipo de vínculo com a coroa e/ou nobreza de 

Portugal; e também não podia ser vendida nem negociada. Cabe ressaltar portanto, 
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que ainda que o sistema de posse e controle da terra fosse por meio de doações e 

não da compra, indígenas, escravas e escravos estavam radicalmente excluídos, 

sendo quem de verdade trabalhava e produzia nas referidas terras – sob regime de 

escravidão, é sempre importante frisar.  

 Tal sistema de posse da terra somente por doação, era burlada contudo, pela 

figura do posseiro, pequeno lavrador migrante que se apropriava da terra e a 

cultivava. Segundo Faoro (1979) os posseiros representaram um elemento 

significativo na mudança legal sobre a posse da terra. Fato que não implica, 

entretanto, em nenhuma mudança positiva para indígenas, negras e negros.  

“Apoderar-se de terras devolutas e cultivá-las” – escreve Ruy Cirne 
Lima – “tornou-se cousa corrente entre os nossos colonizadores, e 
tais proporções essa prática atingiu que pôde, com o correr dos anos, 
vir a ser considerada como modo legítimo de aquisição do domínio, 
paralelamente a princípio, e, após, em substituição ao nosso tão 
desvirtuado regime das sesmarias”. Os dois meios – a sesmaria e a 
posse –, depois de coexistirem, se concentram na ocupação, no 
início forma de pressão nos latifúndios do lavrador humilde, grande e 
pequena propriedade, depois o processo de constituir latifúndio. 
Verdade que o requisito do reconhecimento da posse será a cultura 
efetiva, mas o posseiro, a partir da sua lavoura, estendia a terra até 
onde a resistência dos outros não obstasse suas pretensões 
territoriais. De um modo e de outro, a grande propriedade era o 
objetivo, já fixado na imaginação e legitimado na consideração social. 
(FAORO, 1979:408). 
 

 Nesse cenário, segundo Faoro a Lei de Terras foi uma forma de regularizar 

essas ocupações que se davam pelos posseiros e evitar também futuras ocupações 

semelhantes. Não somente as sesmarias estavam propícias às ocupações, mas as 

terras devolutas também. Primeiramente, “uma classe de posseiros sem títulos, 

legitimados, em 1822, com a qualidade de proprietários, com medida (Resolução de 

17 de julho de 1822) que anulou o regime das sesmarias”. Depois, “o novo estatuto 

promulgado em 1850, que consagrou o sistema da compra das terras devolutas” 

(Ibid., p. 127). A combinação legal da Resolução e da Lei de Terras, representou, 

portanto, uma mudança de estratégia no domínio e na concentração de terras no 

Brasil, como reação às práticas de posse que haviam saído de controle da coroa e 

que na prática, não seguiam à risca o sistema de sesmarias. Além disso, representa 

um marco também na forma como a terra passa a ser tratada a partir de agora – 

como uma mercadoria – alcançando nesse processo, um preço nunca antes 

alcançado.  
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Expulsar os posseiros do campo não será mais possível, incapaz o 
dono da sesmaria de arcar com os riscos da revolução social que 
isso geraria. O remédio, único capaz de se impor, dada a importância 
do lavrador assentado sobre a ocupação, seria o reconhecimento da 
posse, com a extensão reduzida "à de uma sesmaria para cultura ou 
criação igual às últimas concedidas na mesma comarca ou nas mais 
vizinhas", de acordo com a Lei n.° 601, de 18 de setembro de 1850. 
Para o futuro, punha-se termo ao regime das posses, admitida a 
transmissão da propriedade apenas pela sucessão e pela compra e 
venda. "A Lei de Terras de 1850 é, antes de tudo, uma errata 
aposta à nossa legislação das sesmarias [...] Errata com relação 
ao regime das sesmarias, a Lei de 1850 é, ao mesmo tempo, uma 
ratificação formal do regime das posses."15 Graças à lei, a 
propriedade particular se extremou da terra devoluta, gozando a 
primeira, além de um título certo para garantia de sua empresa, de 
um registro paroquial, embrião capaz de separar o senhor da terra do 
mero pretendente ao usucapião. Para o futuro as terras públicas 
só seriam adquiridas por meio da compra, com a extinção do 
regime anárquico das ocupações. (FAORO, 1979:408, grifo nosso). 
 

 Não obstante, entende-se também que a Lei de Terras não teve relação direta 

somente com a ocupação de terras pelos posseiros e a preocupação da coroa em 

legalizar tais ocupações – evitando tanto uma revolução em reação à 

desapropriação, como também que ocupações semelhantes ocorressem no futuro. 

Além desse conjunto, tal Lei teve relação direta com a abolição da escravatura. 

Segundo Martins (1981), “o principal capital do fazendeiro estava investido na 

pessoa do escravo, imobilizado como renda capitalizada, isto é, tributo antecipado 

ao traficante de negros com base numa probabilidade de ganho futuro” (Ibid., p. 26). 

Dessa forma, os trabalhadores representavam riqueza, mas a terra sem eles não 

tinha valor econômico. Eles tinham dupla função econômica, sendo ao mesmo 

tempo fonte de trabalho e condição para o fazendeiro obter capital dos capitalistas 

ou dos bancos, pois era penhor do pagamento de empréstimos. Diante desse 

cenário e do fim do tráfico negreiro em 1850, houve grande elevação no preço dos 

escravos e consequentemente, um aumento do capital disponível para os 

fazendeiros, gerando por sua vez, uma intensificação do avanço dos cafezais no 

sudeste. Por conta disso, escravos foram importados do nordeste e do sul para 

essas fazendas. Contudo, a renda capitalizada na figura do escravo e a baixa oferta 

deles no mercado, beneficiava mais o traficante que o fazendeiro. Assim, com uma 

demanda crescente de trabalho na produção de café e o aumento do preço de 

escravos que não acompanhava a produtividade, a abolição da escravatura parecia 

a melhor solução. (MARTINS, 1981).  
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Entretanto, a abolição da escravatura não envolvia apenas desonerar 
a fazenda da renda capitalizada, do tributo que ela pagava aos 
traficantes de negros para obter a sua mão-de-obra. Tudo indica que 
tais problemas já eram previstos por ocasião de oficializar a 
cessação do tráfico negreiro da África para o Brasil em 1850. No 
mesmo ano foi promulgada uma lei que previa o desenvolvimento de 
uma política de imigração de colonos estrangeiros, sobretudo 
europeus, que produzisse uma oferta de trabalhadores livres nas 
épocas de maior demanda por parte das fazendas de café. Mas, a 
ampla faixa de terrenos devolutos no país, teoricamente sujeitos 
a simples ocupação por parte dos interessados, poderia se 
constituir num grande entrave não só à liberdade dos escravos 
como à entrada de trabalhadores livres de origem estrangeira. 
Até a independência, o regime de sesmarias […] opunha um 
obstáculo à mera ocupação. A partir de então, porém, tais 
dificuldades deixaram de existir. Somente em 1850 é que o governo 
legislou sobre o assunto, estipulando que a terra devoluta não 
poderia ser ocupada por outro título que não fosse o de compra. 
(Ibid., p. 28).  
 

 A Lei de Terras significou a recriação das condições de sujeição do trabalho 

que desapareceriam com o fim do cativeiro, mas deixava o fazendeiro sem garantia 

para o crédito hipotecário – que antes era o escravo. A terra então já era uma 

mercadoria, mas não com o mesmo valor dos escravos. O café acabou sendo a 

mercadoria de maior interesse no mercado e em 1885, foram alteradas as leis de 

hipoteca onde a penhora passa a ser do “fruto pendente e do fruto colhido” da terra, 

e não mais do imóvel – que não despertava o interesse dos credores. No seio disso, 

estariam em curso outras mudanças, tendo como base já o entendimento de que o 

trabalho criava valor e que este não se confundia com a pessoa do escravo. Uma 

busca então era substituir o trabalho escravo pelo trabalho “livre”. Uma das 

tendências além da criação de valor pela incorporação do trabalho à terra, era dar 

condições para permitir a realização desse valor, por meio da fragmentação da 

propriedade, criando uma agricultura de pequenos proprietários – os imigrantes 

europeus. Isso elevaria o preço da terra. A decisão dos fazendeiros diante dessa 

possibilidade, foi de que a conquista da terra pelo imigrante deveria ser por meio do 

trabalho. Primeiro, trabalhava na fazenda para só assim merecer a propriedade da 

terra. “Combinavam-se de novo, sob outras condições históricas e, portanto, de 

outra forma, aparentemente invertidos, os elementos de sustentação da economia 

colonial”. O que antes era “a renda capitalizada do escravo transformava-se em 

renda territorial capitalizada: num regime de terras livres, o trabalho tinha que ser 

cativo; num regime de trabalho livre, a terra tinha que ser cativa” (MARTINS, 



185 
 

 

1981:32).  

 Assim foram, pois, se conformando as novas relações em torno do trabalho e 

da terra, moldadas com a Lei de Terras, com o fim da escravatura e com a 

transformação da terra na mercadoria mais rentável para o latifundiário. “A principal 

fonte de lucro do fazendeiro passou a ser a renda diferencial produzida pela maior 

fertilidade das terras novas” (Ibid., p. 33). O resultado de todo esse processo é a 

questão agrária que temos atualmente no Brasil, constituída de uma grande massa 

de camponesas e camponeses de trabalho livre frente a uma terra cativa. O preço 

do trabalho não alcança o preço da terra; e a renda da terra continua sendo para os 

latifundiários, a principal fonte de reprodução do capital. Sobre esse alicerce está a 

questão agrária e todos os seus desdobramentos: as reivindicações, as lutas, as 

revoluções e as políticas agrárias – sobre as quais trataremos a seguir.  

 
 
4.5.3 Da concentração de terra à Contra Reforma Agrária no Brasil 
 
 
 Diante da história agrária do Brasil e da sua estrutura fundiária, onde a 

concentração de terras se perpetua até os dias atuais, a necessidade e a luta pela 

reforma agrária são uma constante. No entanto, a realidade no país é de negligência 

com a questão agrária, além de um histórico movimento contrário da elite latifundista 

juntamente aos governos federais para que a reforma não seja efetivada. 

 Segundo Oliveira (2007), “na América do Sul foram vários os países que 

experimentaram a execução de políticas de reformas agrárias visando reduzir as 

possibilidades de vivenciarem revoluções socialistas” (p.98). No Brasil, de acordo 

com Laranjeira (1983 apud OLIVEIRA, 2007:104), foi na Constituição Federal de 

1946 que surgiram as primeiras propostas para a reforma agrária no país, que 

tinham como princípios a “desapropriação por interesse social” e a “justa distribuição 

da propriedade”. Uma lei que se baseasse em tais princípios, “poderia vir a se 

constituir, no início de uma proposta de reforma agrária para o campo brasileiro. Mas, 

até o início dos anos 60, nenhum dos projetos apresentados, conseguiu tornar-se lei 

frente à maioria reacionária das elites latifundiárias no Congresso Nacional” (Ibid.). 

As elites latifundiárias do século XX no Brasil são herdeiras das mesmas elites 

latifundiárias do Brasil colônia e do Brasil império. Além do poder econômico que 

desenvolveram desde as sesmarias e do regime escravocrata, aumentaram ao 
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longo da história o seu poder político de forma exponencial.  

Apesar dessa plataforma, preparada na Lei Maior do país, os ideais 
reformistas se desvaneceram frente ao conservadorismo de um 
parlamento que teria de implantar a lei ordinária da reforma e não a 
ditava. Quinze anos haveriam de passar, sem a aprovação de 
nenhum dos inúmeros projetos que, até 1962, correram pelo 
Congresso Nacional, alvitrando instituir a reforma agrária. […]. 
(LARANJEIRA, 1983:84 apud OLIVEIRA, 2007:104, grifo nosso).  

  

 Como já tratamos no início desse capítulo, nesse período citado por 

Laranjeiras – década de 1960 – já se configurava uma tensão econômico-política 

entre a elite latifundiária e a elite industrial no país, devido a crise gerada com a 

baixa no preço do café na década de 1950 e a busca por alternativas para salvar a 

economia local: 

De fato, devido à concentração da propriedade agrária e ao caráter 
das relações sociais no contexto do monopólio latifundiário, o 
mercado interno é incapaz de absorver a produção industrial; 
dificuldade que somente podia ser resolvida mediante uma reforma 
agrária. Esse é o nó da crise política que provoca o golpe de 1964. 
[…] Como Marini indicou, a complementaridade entre o setor 
agroexportador e o industrial estava rompida por dois motivos: por 
um lado, a redistribuição, que poderia superar o impasse, teria 
afetado a mais-valia de um setor da burguesia; por outro, a irrupção 
dos setores populares (camponeses, operários, estudantes) tirava 
toda a margem de manobra para ensaiar reformas. “O esgotamento 
do mercado para os produtos industriais (...) só poderá ser ampliado 
através da reforma da estrutura agrária”. A radicalização política dos 
movimentos sociais, que incluiu rebeliões de sargentos e marinheiros, 
ameaçando a desintegração do aparato repressivo, foi respondida 
com a radicalização da oligarquia, da burguesia e das Forças 
Armadas. (ZIBECHI, 2012:35).  
 

 Antes do golpe de Estado e do início da ditadura militar, nos anos 60 vinha 

sendo desenvolvida mais sistematicamente, segundo Delgado (2005), a construção 

teórica e política sobre a questão agrária no pensamento econômico. O debate 

acontecia com base em “quatro centros de reflexão da intelectualidade: o Partido 

Comunista Brasileiro (PCB); setores reformistas da Igreja Católica; a Comissão 

Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal); e os economistas 

conservadores” (Ibid., p. 23).  

Os interlocutores da “Questão Agrária” até 1964, com a exceção 
notável de Caio Prado, debatiam “problemas propriamente agrários” 
no dizer de Ignácio Rangel, quais sejam àqueles que dizem respeito 
às relações de produção e à estrutura fundiária e das suas 
conseqüências sociais, econômicas e políticas. Mas debatiam 
também as questões relativas a oferta e demanda de produtos 
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agrícolas, seus efeitos sobre os preços, o emprego e o comércio 
exterior, como se estivessem também tratando da “Questão Agrária”. 
Estas últimas são denominados por Ignácio Rangel de problemas 
“impropriamente agrários”, ou externos às relações de produção, 
mas que contudo as co-determinam. (DELGADO, 2005:29).  
 

 Como coloca Delgado, a maioria das correntes que debatiam a questão 

agrária não giravam em torno somente das relações de produção e concentração de 

terra. Discutiam ademais, sobre as questões relacionadas ao mercado interno e 

externo e, ao final, essas questões orientavam seus debates e posicionamentos 

frente a questão agrária. O PCB por sua vez – com Caio Padro Jr., Ignácio Rangel e 

Alberto Passos Guimarães – que tinha o marxismo como base do seu debate, 

centrava nas relações de trabalho no campo e tinha a reforma agrária como uma 

questão secundária. Enquanto que a CEPAL – na figura de Celso Furtado –, 

defendia mudanças na estrutura fundiária e nas relações de trabalho no campo com 

base no “caráter inelástico da oferta de alimentos às pressões da demanda urbana e 

industrial”. Em contraponto, o pensamento conservador econômico – na figura de 

Delfim Neto – nega essa tese da CEPAL de rigidez da oferta agrícola e 

consequentemente, a necessidade de uma reforma agrária, colocando assim a 

modernização agrícola como principal e única necessidade. Com isso, 

desconsideram todas as demais questões relacionadas às relações de trabalho e à 

concentração de terra. Inclusive este último, foi o ponto central do pensamento 

católico, que tinha como princípio base do seu debate a função social da terra. Tal 

pensamento teve influência nas normas sobre o direito à propriedade da terra do 

Estatuto da Terra de 1964 e depois na Constituição Federal de 1988. “O princípio da 

função social, substitui '‘de jure’' a velha tradição do direito de propriedade, 

proveniente da Lei de Terras de 1850, que trata a terra como se fosse uma simples 

mercadoria” (DELGADO, 2005:27).  

 Diante desses “quatro centros de reflexão”, com a instituição do regime militar 

em 1964, foi a tese da “modernização sem reforma” que foi levada a cabo, calando 

assim os demais debates sobre a questão agrária, sobretudo sobre a reforma na 

concentração fundiária. A política agrícola baseada em tal tese, teve como carro-

chefe um conjunto de ações que constituíam a chamada Revolução Verde. Dentre 

elas, a adoção de pacotes – sementes, insumos, tecnologias –, linhas de crédito e 

subvenções financeiras (DELGADO, 2005). O objetivo era “modernizar” a agricultura, 
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tendo como premissa e como discurso, o atraso do campo brasileiro e a 

necessidade de transformá-lo e assim, alavancar a produção e exportações. Postura 

semelhante foi tomada em relação ao setor pesqueiro, com um grande incentivo à 

pesca industrial, enquanto que a pesca artesanal seguia esquecida e precarizada no 

tocante à políticas de valorização da produção e do trabalho.  

 Ao fim da ditadura militar (1985), na chamada “Transição Democrática”, 

contraditoriamente à situação do momento, a Reforma Agrária foi anunciada como 

uma das prioridades do governo de José Sarney. O I Plano Nacional de Reforma 

Agrária – PNRA foi elaborado segundo o Estatuto da Terra pelos mesmos autores e 

aprovado em 1985. Contudo, apresentava retrocessos em relação ao Estatuto, 

sobretudo no tocante a desapropriação de latifúndios. Ainda assim, O I PNRA 

causou reação e grandes disputas da União Democrática Ruralista – UDR com o 

governo Sarney e os camponeses, tendo como consequência o fracasso do Plano. 

(OLIVEIRA, 2007:126). 

 O II PNRA somente foi elaborado no governo de Luiz Inácio Lula da Silva em 

2003 – o primeiro governo PT – com previsão de implementação até 2007. A 

expectativa gerada em torno dessa segunda versão do PNRA era grande, visto que 

o Partido dos Trabalhadores representava para os movimentos sociais do campo a 

possibilidade de uma real reforma agrária, prometida pelo próprio partido de 

esquerda. Contudo, o governo Lula não cumpriu as metas do II Plano e, além disso, 

mesmo continuando no poder nos três seguintes mandatos, o PT não colocou a 

reforma agrária como uma prioridade, não tendo inclusive, elaborado um terceiro 

Plano.  

 Ariovaldo de Oliveira vem afirmando em seus estudos – com base em dados 

do II PNRA e na realidade fundiária brasileira atual – que o governo Lula, 

absolutamente, não fez uma reforma agrária. Além disso e mais problemático ainda, 

Oliveira (2010) afirma que o governo fez uma Contra Reforma Agrária. Segundo ele, 

o II PNRA além de prever o reconhecimento, demarcação e titulação de todas as 

terras de comunidades quilombolas, se constituía das seguintes metas: 

implementação de 400 mil novos assentamentos através de desapropriações, 

compra de terras e retomada de terras públicas ocupadas por latifundiários de forma 

ilegal (grileiros); regularização fundiária de 500 mil posses para os primeiros quatro 

anos; venda de terras através do Programa Nacional de Crédito Fundiário para 150 
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mil famílias. Com isso, no final do primeiro governo Lula 1 milhão e 50 mil famílias 

deveriam ter sido assentadas, regularizadas e/ou adquirido terras. No entanto, isso 

não foi cumprido.  

 Oliveira denuncia que os dados divulgados pelo Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária – INCRA nos governos Lula, não condizem com a 

realidade do que realmente foi feito, pois os dados gerais de relações de 

beneficiários (Rbs) emitidos pelo órgão, eram colocados como dados de reforma 

agrária do II PNRA. As Rbs são emitidas tanto para assentamentos novos quanto 

para a regularização fundiária e reconhecimento de assentamentos antigos; assim 

como para o reconhecimento das comunidades quilombolas, as demarcações das 

reservas extrativistas e reassentamentos de atingidos por barragens também. Frente 

a isso, Oliveira fez uma desagregação dos referidos dados, dividindo as ações do 

INCRA em: 1) Reordenação fundiária, 2) Regularização fundiária, 3) 

Reassentamentos fundiários de famílias atingidas por barragens e 4) Reforma 

agrária. A primeira diz respeito ao reconhecimento de famílias já assentadas, para 

que tenham acesso às políticas públicas. A segunda é o reconhecimento do direito 

das famílias já existentes nas áreas da ação – comunidades tradicionais, 

extrativistas, ribeirinhos, pescadores, posseiros, etc. O terceiro refere-se a pessoas 

que já eram proprietárias ou tinham direito sobre a terra que viviam e tiveram que 

ser retiradas por conta de uma grande obra de barragem ou linha de transmissão de 

energia realizadas pelo Estado e/ou empresas concessionárias e/ou privadas. 

Finalmente, a quarta diz respeito aos assentamentos efetivados por meio das 

desapropriações de latifúndios improdutivos, da compra de terras e retomadas de 

terras públicas griladas. É essa última categoria que traduz na realidade os dados da 

reforma agrária. (OLVIEIRA, 2010:6).  

 A partir dessa classificação, o referido autor trata os dados do II PNRA ano a 

ano (2003 – 2006), chegando às seguintes conclusões: o governo Lula implantou 

apenas 149.490 assentamentos novos, quando a meta 1 do II PNRA era a 

implementação de 400 mil novos assentamentos. Nos dados apresentados pelo 

INCRA e tratados por Oliveira, 231.929 famílias supostamente assentadas, dizem 

respeito na verdade a regularizações, reordenações e reassentamentos fundiários. 

Isso significa que “o INCRA cumpriu apenas 37% da Meta 1 dos assentamentos 

novos deixando de assentar 250.510 famílias. Assim, o II PNRA terminava com o 
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INCRA cumprindo apenas pouco mais de um terço das metas estabelecidas” (Ibid., 

p.9). Essa realidade da política agrária do primeiro governo Lula, Oliveira chama de 

Não Reforma Agrária. O que se segue a partir do segundo mandato – 2007 – é 

chamado pelo autor de Contra Reforma Agrária: 

O ano de 2007, início do segundo mandato de LULA ainda tinha as 
metas estabelecidas para o Plano Plurianual (PPA) do primeiro 
mandado. Mas, a política adotada da não reforma agrária estava 
mantida e com ela gestava-se a política de contra reforma agrária. 
[…] Fechando-se os cinco anos de metas previstas que o governo 
LULA tinha proposto a assentar um total de 520 mil famílias, na 
realidade havia assentado apenas 163.191 famílias, porém 
alardeavam na mídia que tinham assentado quase 449 mil famílias. A 
partir de 2008 começava a política de contra reforma agrária do 
governo LULA, pois, o II PNRA havia terminado em 2007, e, o 
governo não colocou na agenda da reforma agrária a elaboração do 
III PNRA, logo, se desobrigou de fazer a reforma agrária. (Ibid., p. 10).  
 

 Não somente os números divulgados pelo INCRA representam contradição 

nos governos PT, mas sobretudo a contramão das suas ações, frente ao que os 

movimentos do campo esperavam a partir da bandeira da reforma agrária levantada 

pelo próprio partido. Tal contradição também foi responsável por um momento crítico 

dos movimentos socioterritoriais que, mantendo a perspectiva da reforma agrária 

(MST, Via Campesina), diminuíram o ritmo e o caráter da luta, com uma baixa 

gradativa no número das ocupações de terra e de novas famílias que iam para os 

acampamentos. Segundo Oliveira (2010:11), as políticas “compensatórias” como a 

bolsa família, também ajudaram nessa baixa, rompendo com o ritmo de uma forte 

luta que vinha sendo travada nos últimos 30 anos. O PT fechou os olhos para a 

principal demanda do campo e além disso,  

nenhuma explicação oficial do governo foi dada sobre o fracasso do 
cumprimento das metas da reforma agrária, ao contrário, o início do 
ano de 2008 revelou a substituição da política oficial de reforma 
agrária garantida pelo II PNRA pela regularização fundiária como 
política oficial do governo do Presidente Luiz Inácio da Silva 
para os três últimos anos de seu segundo mandato. 
Consolidava-se assim, a vitória do agronegócio e a adesão definitiva 
da política agrária e fundiária do MDA/INCRA aos interesses do 
agrobanditismo dos grileiros de terra públicas do INCRA e da reforma 
agrária na Amazônia Legal. (OLIVEIRA, 2010:11).  
 

 A realidade do que Oliveira chama de contra reforma agrária se estende 

também aos dois governos da presidenta Dilma Rousseff – primeiro mandato 

iniciado em 2011 e segundo iniciado em 2015. Nesse cenário, tanto nos governos 
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Lula quanto nos governos Dilma, os conflitos envolvendo famílias de camponeses 

sem terra ou em condição de terras não regularizadas têm índices altíssimos. Os 

conflitos envolvem também famílias e comunidades atingidas por grandes obras 

estatais e empreendimentos privados. Tais conflitos atingem vários níveis de 

violência que vão desde a expulsão da terra sobre coerção da polícia e/ou jagunços, 

até assassinatos individuais e chacinas. A Comissão Pastoral da Terra – CPT tem 

um grande acervo dos dados desses conflitos em seus cadernos publicados 

anualmente.  

 

4.6 TERRITÓRIO TRADICIONAL DE USO COMUM E TERRITÓRIO PESQUEIRO 
DE USO COMUM 
 

 Retomemos aqui a discussão sobre o uso comum da natureza, iniciado no 

capítulo primeiro, agora visitando as formas de uso comum da terra no Brasil. Em 

texto publicado em 1985 e republicado em 1989, Alfredo Wagner de Almeida nos 

chama a atenção para os sistemas de uso comum da terra, que segundo ele, eram 

muitas vezes ignorados nas discussões sobre a estrutura agrária do país. Nesse tipo 

de uso, o controle do que o autor chama de “recursos básicos” – o mesmo que 

Ostrom e Mckean chamam de “base comum de recursos” – não é livremente 

exercido por uma família ou por um indivíduo. São construídas e estabelecidas 

normas específicas, que para além das normas legais, passam a ser o que rege as 

relações de manejo naquela terra. Não obstante, as delimitações territoriais são 

socialmente reconhecidas e a territorialidade representa também identidade, defesa 

e força. O acesso para produzir na terra em questão, não se dá somente por meio 

de laços de família, parentesco ou proximidade pelo povoado, mas também por 

coesão e solidariedade, desenvolvidos em situações conflituosas ou difíceis que 

acabam por reforçar politicamente as redes das relações. (ALMEIDA, 2009:40).  

 

Tais sistemas representam resultados de uma multiplicidade de 
soluções engendradas historicamente por diferentes segmentos 
camponeses para assegurar o acesso à terra, notadamente em 
situações de conflito aberto. Para tanto, foram erigidas normas de 
caráter consensual e consoantes crenças mágicas e religiosas, 
mecanismos rituais e reciprocidades econômicas positivas. A sua 
aceitação como legítimas não pressupõe qualquer tipo de imposição. 
Não constituem, portanto, resultado de injunções pelo uso da força, 
da persuasão política, religiosa ou do saber. Tampouco consistem 
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em projetos elaborados para camponeses, fora de seus marcos 
políticos e sociais intrínsecos, ou com camponeses, de experiências 
de mobilização apoiadas por organizações formais. (ALMEIDA, 2009, 
p.44).  
  

 Segundo Almeida (2009) esses sistemas de uso comum da terra representam 

antagonismos e tensões do desenvolvimento do capitalismo, pois são formas de 

apropriação da terra que “se desdobraram marginalmente ao sistema econômico 

dominante”, sendo “artifício de autodefesa e busca de alternativa de diferentes 

segmentos camponeses, para assegurar suas condições materiais de existência” 

(Ibid., p.45). Segundo o autor, isso ocorreu em um momento de transição e 

enfraquecimento do poderio latifundiário sobre as populações indígenas, escravas e 

agregados.  

 Vários termos são utilizados – de acordo com as referidas especificidades – 

para designar as terras de uso comum. Dentre eles: terras de parente, terras de 

preto, terras de índio, terras de santo. Cada um desses termos carrega 

particularidades históricas de onde estão localizadas as terras. E todas essas formas 

de uso da terra são colocadas nas análises econômicas, como formas atrasadas, 

resquícios feudais fadados ao desaparecimento. Além disso, os fatores étnicos, a 

cultura da endogamia e do casamento preferencial e todas as demais regras de 

sucessão que objetivam a indivisibilidade e a partilha das terras, representam uma 

afronta à lógica capitalista do mercado da terra. Assim, tais formas são consideradas 

“instituições anacrônicas que imobilizam aquelas terras, impedindo que sejam 

colocadas no mercado e transacionadas livremente” (Ibid., p. 41). Dentro dessa 

amplitude de formas de uso comum da terra que foram apresentadas pelo autor, 

encontram-se também os faxinais da região Sul, os fundos de pasto da região 

Nordeste e os antigos quilombos espalhados nas diversas regiões do país.  

 Trazemos o estudo de Almeida como suporte teórico e empírico da existência 

das terras de uso comum no Brasil, porque tais formas dialogam com os territórios 

pesqueiros – tanto em relação ao regime de uso comum, quanto à pressão 

capitalista sobre esses espaços. Os territórios pesqueiros de fato e que são 

reivindicados legalmente como tal, como é o caso das reservas extrativistas, 

representam formas de uso comum da natureza e carregam um histórico de conflitos 

e resistências. Nos espaços onde a pesca artesanal é praticada, as histórias de uso 

e apropriação da terra se misturam, podendo ser bastante heterogêneas quanto a 
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aquisição de terrenos e a compra, a venda e construção de casas. Isso vai depender 

da história fundiária local, mas geralmente segue a lógica da transformação da terra 

em mercadoria e da negação do acesso às populações subalternizadas – o que 

pode acarretar em expropriações de famílias que não tem escritura dos imóveis, 

caso haja interesse privado ou estatal na referida terra. No entanto, 

independentemente das casas, quintais e lotes serem privados e de uso individual 

ou familiar, os espaços relativos à atividade da pesca artesanal, assim como os 

respectivos bens naturais, são de uso comum.  

 Esses espaços e seus bens naturais são os objetos de reivindicação dos 

territórios pesqueiros, são a base física – se somando a esta, toda a base simbólica 

já discutida no primeiro capítulo. A reivindicação é pela garantia do acesso a esses 

bens e portanto, ao uso comum dos mesmos, embora no entorno destes espaços 

convivam outras formas de apropriação da terra, como a privada. Como já foi dito, 

esse uso comum é absolutamente contrário à lógica da apropriação capitalista. Não 

obstante, os espaços onde a pesca é praticada são espaços que vivem 

constantemente sob a mira do capital, seja para a prática da pesca industrial e/ou 

aquicultura, seja para a construção de portos ou empreendimentos turísticos – 

privados e/ou estatais –, ou ainda para a especulação imobiliária. Tudo isso significa 

gradativamente e cada vez mais intensamente, a privatização efetiva das águas e da 

terra e, consequentemente, a perda do acesso à praia e mar, aos estuários, aos 

manguezais, aos rios, aos corpos de água de forma geral.  

 Sem acesso à terra, não há acesso à água – principal meio de reprodução da 

pesca artesanal. Esse é o motivo pelo qual a Reserva Extrativista se tornou para 

essas comunidades, um mecanismo importante e eficiente para a garantia de seus 

territórios pesqueiros. O Artigo 18 da Lei do SNUC traz o seguinte acerca das terras 

nas Reservas Extrativistas: 

§ 1o A Reserva Extrativista é de domínio público, com uso concedido às 
populações extrativistas tradicionais conforme o disposto no art. 23 
desta Lei e em regulamentação específica, sendo que as áreas 
particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas, de 
acordo com o que dispõe a lei. (SNUC, 2000).  

 

 O caso da empresa Atlantis (produção de aquicultura) é bastante 

representativo nesse sentido. Como já mencionamos no primeiro capítulo, a área 

onde está instalada a empresa ficou fora dos limites legais da RESEX por uma 
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decisão estratégica no processo de luta, justamente porque se a área fosse incluída 

nos limites da RESEX, teria que ser desapropriada. Isso faria da Atlantis uma força 

importante contra a instituição da RESEX junto ao poder público. Há outras 

situações na área da RESEX Acaú-Goiana relativas ao uso da terra por pescadores 

e pescadoras para o cultivo de alimentos. Em um dos casos, a existência da RESEX 

garantiu que a terra cultivada mesmo sendo particular, não fosse retomada pela 

usina de cana-de-açúcar, suposta proprietária. Esses casos serão discutidos no 

próximo capítulo, quando trataremos de forma mais aprofundada as questões 

específicas da área e as diferentes implicações que podem haver na ausência e na 

existência do plano de manejo da RESEX.  

  É importante ressaltar também, que nas reservas extrativistas o objeto da 

ação do reconhecimento e do direito de uso não é a terra parcelada; ou seja, não é o 

lugar de moradia, mas sobretudo, é o espaço onde é praticada a pesca por meio do 

uso comum. Inclusive, a maioria das moradias das comunidades beneficiárias se 

encontram fora dos limites legais da RESEX Acaú-Goiana. Assim, com o 

reconhecimento o direito que é concedido na RESEX é o direito de uso de uma terra 

que não é ocupada de forma individual ou por núcleos familiares separadamente – 

em forma de lote, casa e quintal. É o direito de continuar trabalhando na terra e na 

água; com isso, não necessariamente essa terra e essa água compreendem a área 

onde estão localizadas as moradias dessas comunidades. A RESEX é, dessa 

maneira, a institucionalização de um território tradicional de uso comum.  

 O território tradicional de uso comum se constitui, portanto, de terra, água, 

vegetação, sons, caminhos, fauna, paisagens, trabalho, reprodução da vida, além 

das relações sociais e as relações simbólicas e afetivas com o lugar. Nesse território 

a natureza ganha sentido de sujeito, ganha reconhecimento da sua essencialidade 

na reprodução da vida humana. Assim, a relação estabelecida com a natureza pela 

comunidade, além de expressar e reproduzir um saber-fazer sobre o meio físico 

natural, materializa o sentido comunitário, ao manter um regime de uso comum que 

resiste à lógica da transformação da natureza em mercadoria e em propriedade 

privada, destinada à acumulação de capital. Nesse território, a propriedade da 

natureza existe sob forma de propriedade comum, onde, como ressalta MCKEAN e 

OSTROM (2001), a propriedade diz respeito simplesmente a instituição social que 

institui o direito de uso e não aos próprios elementos naturais. Assim, a propriedade 
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comum no território tradicional de uso comum, representa o direito ao uso e também 

o dever de seguir os acordos de uso e convivência social dentro desse território. 

 Ao afirmarmos que a reserva extrativista representa um território tradicional de 

uso comum, também afirmamos que a reserva extrativista que seja criada por 

reivindicação de comunidades tradicionais pesqueiras, é a institucionalização do 

território pesqueiro de uso comum. No entanto, esse território não existe somente 

sob a forma de reserva extrativista; a RESEX é uma forma de institucionalizá-lo, o 

que significa que esses territórios existem espalhados por todo o país e que podem 

ser encontrados sob outro arranjo institucional que não seja a RESEX. O território 

pesqueiro de uso comum é o mesmo território tradicional de uso comum, sendo que 

nele o compartilhamento dos bens naturais são fundamentados e direcionados pelo 

trabalho da pesca artesanal. Leia-se, nesse contexto, trabalho da pesca artesanal 

como um conjunto constituído de: técnicas e apetrechos; mapeamento comunitário 

do território e respeito mútuo às áreas de pescarias em execução; amplo saber 

sobre os movimentos da natureza e sobre o tempo e a época de reprodução de 

cada espécie pesqueira. Todos esses elementos estão, não obstante, relacionados 

com a ideologia e o regime de uso comum, onde o uso compartilhado da natureza e 

de tudo nela que diz respeito à pesca e à reprodução da vida, é utilizado com a 

consciência da necessidade dos limites e da renovação da mesma. 

 A tragédia dos comuns de Hardin não representa a realidade dos territórios 

tradicionais de uso comum nem dos territórios pesqueiros de uso comum. Por outro 

lado, a “tragédia dos comunitários” (MCCAY & ACHESON, 1987 apud DIEGUES, 

2001:98) é bastante representativa da realidade de alguns desses territórios, onde 

as comunidades são expulsas ou, estando neles, sofrem ofensivas cotidianas do 

capital privado e do Estado.  

 

4.7 A “CONTRA REFORMA AGRÁRIA” E O TERRITÓRIO PESQUEIRO DE USO 
COMUM 
 
 Relacionando a discussão sobre a postura dos governos do PT na questão 

agrária com a questão dos territórios pesqueiros de uso comum, apontamos alguns 

fatos e dados que consideramos importantes. Na tabela 01 abaixo, temos os dados 

de todas as Reservas extrativistas do Brasil, criadas desde 1990, quando da criação 

dessa categoria. Até o ano de 2016, foram implantadas no país 62 (sessenta e duas) 
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RESEX. Desse total, 29 (vinte e nove) foram criadas entre os anos 1990 e 2002, ou 

seja, em um período de doze anos. Dessas reservas, 4 foram criadas em 1990 sob a 

presidência de José Sarney (1985-1990) – dentre elas a primeira Reserva 

Extrativista, Alto Juruá, localizada no município de Marechal Thaumaturgo, no Acre. 

Era um momento de intensa luta dos movimentos socioambientais no país e, sob a 

presidência de Fenando Collor de Melo (1990-1992), mais 4 RESEX foram 

implantadas em 1992. No governo de Fernando Henrique Cardoso – 1995-

1998/1998-2002 – que totalizaram oito anos, foram implantadas 21 unidades. Por 

sua vez, no governo do PT que compreende os governos Lula e Dilma e totalizam 

de 2003 até 2016 – último ano desta pesquisa – catorze anos de governo, foram 

implantadas 33 reservas extrativistas (marcadas em vermelho na tabela 1). Em 

suma, desde que a categoria Reserva extrativista foi criada, foram implantadas 29 

em um período de doze anos (governos Sarney, Collor, Itamar Franco e FHC) e 33 

em catorze anos dos governos PT (Lula e Dilma). Ressaltamos também que o maior 

número de RESEX – 43 – se encontra na região Norte do país, representando as 

comunidades tradicionais que praticam o extrativismo artesanal na floresta 

amazônica. Na região Nordeste temos 14, nas regiões Centro-oeste e Sudeste são 

apenas duas em cada região e; somente uma na região Sul.  
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Categoria 
 

Unidade de 
conservação 

 

Instância 
responsável 

 

Área (ha) 

 

Ano de 
criação 

 
1.  RESEX Acaú-Goiana PB/PE 6.678 2007 
2.  RESEX Alto Juruá AC 506.186 1990 
3.  RESEX Alto Tarauacá AC 151.200 2000 
4.  RESEX Arapixi AM 133.637 2006 
5.  RESEX Arióca Pruanã PA 83.445 2005 
6.  RESEX Auatí-Paraná AM 146.950 2001 
7.  RESEX Baixo Juruá AM 187.982 2001 
8.  RESEX Barreiro das Antas RO 107.234 2001 
9.  RESEX Batoque CE 602 2003 
10.  RESEX Canavieiras BA 100.646 2006 
11.  RESEX Cassurubá BA 100.687 2009 
12.  RESEX Cazumbá-Iracema AC 750.795 2002 
13.  RESEX Chapada Limpa MA 11.971 2007 
14.  RESEX Chico Mendes AC 970.570 1990 

15.  RESEX 
Chocoaré - Mato 

Grosso 
PA 2.786 2002 

16.  RESEX Ciriaco MA 8.084 2010 
17.  RESEX Cururupu MA 185.046 2004 

18.  RESEX 
Extremo Norte do 

Tocantins 
TO 9.280 1992 

19.  RESEX Gurupá-Melgaço PA 145.298 2006 
20.  RESEX Ipaú-Anilzinho PA 55.816 2005 
21.  RESEX Ituxi AM 776.940 2008 

22.  RESEX 
Lago do Capanã 

Grande 
AM 304.146 2004 

23.  RESEX Lago do Cedro GO 17.338 2006 
24.  RESEX Lago do Cuniã RO 55.850 1999 
25.  RESEX Mãe Grande de Curuçá PA 37.062 2002 
26.  RESEX Mandira SP 1.176 2002 
27.  RESEX Mapuá PA 94.464 2005 
28.  RESEX Marinha Cuinarana PA 11.037 2014 

29.  RESEX 
Marinha da Baía do 

Iguape 
BA 10.074 2000 

30.  RESEX 
Marinha da Lagoa do 

Jequiá 
AL 10.231 2001 

31.  RESEX 
Marinha de Araí-

Peroba 
PA 62.035 2005 

32.  RESEX 
Marinha de Caeté-

Taperaçu 
PA 42.069 2005 

33.  RESEX 
Marinha de Gurupi-

Piriá 
PA 74.081 2005 

34.  RESEX Marinha de Soure PA 27.464 2001 
35.  RESEX Marinha de Tracuateua PA 27.154 2005 

36.  RESEX 
Marinha do Arraial do 

Cabo 
RJ 56.769 1997 

37.  RESEX Marinha do Corumbau BA 89.500 2000 

38.  RESEX 
Marinha do Delta do 

Parnaíba 
MA/PI 27.022 2000 

39.  RESEX Marinha do Maracanã PA 30.019 2002 
40.  RESEX Marinha do Pirajubaé SC 1.444 1992 
41.  RESEX Marinha Mestre PA 26.465 2014 

https://uc.socioambiental.org/uso-sustentável/reserva-extrativista?order=field_categoria_value&sort=asc
https://uc.socioambiental.org/uc/581550
https://uc.socioambiental.org/uc/177
https://uc.socioambiental.org/uc/282
https://uc.socioambiental.org/uc/877
https://uc.socioambiental.org/uc/910
https://uc.socioambiental.org/uc/1010
https://uc.socioambiental.org/uc/1151
https://uc.socioambiental.org/uc/1229
https://uc.socioambiental.org/uc/583039
https://uc.socioambiental.org/uc/584236
https://uc.socioambiental.org/uc/584708
https://uc.socioambiental.org/uc/1765
https://uc.socioambiental.org/uc/585384
https://uc.socioambiental.org/uc/2024
https://uc.socioambiental.org/uc/2165
https://uc.socioambiental.org/uc/2165
https://uc.socioambiental.org/uc/2178
https://uc.socioambiental.org/uc/2480
https://uc.socioambiental.org/uc/2613
https://uc.socioambiental.org/uc/2613
https://uc.socioambiental.org/uc/2880
https://uc.socioambiental.org/uc/3019
https://uc.socioambiental.org/uc/3142
https://uc.socioambiental.org/uc/3908
https://uc.socioambiental.org/uc/3908
https://uc.socioambiental.org/uc/589988
https://uc.socioambiental.org/uc/3920
https://uc.socioambiental.org/uc/4078
https://uc.socioambiental.org/uc/590210
https://uc.socioambiental.org/uc/4249
https://uc.socioambiental.org/uc/602378
https://uc.socioambiental.org/uc/590369
https://uc.socioambiental.org/uc/590369
https://uc.socioambiental.org/uc/590387
https://uc.socioambiental.org/uc/590387
https://uc.socioambiental.org/uc/4329
https://uc.socioambiental.org/uc/4329
https://uc.socioambiental.org/uc/4342
https://uc.socioambiental.org/uc/4342
https://uc.socioambiental.org/uc/4355
https://uc.socioambiental.org/uc/4355
https://uc.socioambiental.org/uc/4370
https://uc.socioambiental.org/uc/4389
https://uc.socioambiental.org/uc/590409
https://uc.socioambiental.org/uc/590409
https://uc.socioambiental.org/uc/590502
https://uc.socioambiental.org/uc/590530
https://uc.socioambiental.org/uc/590530
https://uc.socioambiental.org/uc/4416
https://uc.socioambiental.org/uc/590591
https://uc.socioambiental.org/uc/602384
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Categoria 
 

Unidade de 
conservação 

 

Instância 
responsável 

 

Área (ha) 

 

Ano de 
criação 

 
Lucindo 

42.  RESEX Marinha Mocapajuba PA 21.029 2014 

43.  RESEX 
Marinha Prainha do 

Canto Verde 
CE 29.794 2009 

44.  RESEX Mata Grande MA 10.450 1992 
45.  RESEX Médio Juruá AM 286.933 1997 
46.  RESEX Médio Purus AM 604.209 2008 
47.  RESEX Quilombo Frechal MA 9.542 1992 

48.  RESEX 
Recanto das Araras de 

Terra Ronca 
GO 11.964 2006 

49.  RESEX Renascer PA 211.741 2009 
50.  RESEX Rio Cajari AP 501.771 1990 
51.  RESEX Rio Cautário RO 73.818 2001 
52.  RESEX Rio Iriri PA 398.938 2006 
53.  RESEX Rio Jutaí AM 275.533 2002 
54.  RESEX Rio Ouro Preto RO 204.583 1990 
55.  RESEX Rio Unini AM 833.352 2006 
56.  RESEX Rio Xingu PA 303.841 2008 
57.  RESEX Riozinho da Liberdade AC/AM 325.603 2005 
58.  RESEX Riozinho do Anfrísio PA 736.340 2004 
59.  RESEX São João da Ponta PA 3.203 2002 
60.  RESEX Tapajós-Arapiuns PA 647.611 1998 
61.  RESEX Terra Grande-Pracuúba PA 194.695 2006 
62.  RESEX Verde para Sempre PA 1.288.720 2004 

 
Tabela 1 - Reservas Extrativistas do Brasil. Fonte: ICMBio. Edição da autora. 

  
 

 Ao analisarmos os dados acima, percebemos que no primeiro mandato de 

Lula – 2003-2006 – foram criadas 21 reservas extrativistas, o que equivale ao 

período dos dois mandatos de FHC, onde foi criada a mesma quantidade de 

reservas. Isso nos mostra que no primeiro mandato de Lula as demandas territoriais 

das comunidades tradicionais extrativistas tiveram bastante voz na reivindicação 

dessas unidades de conservação. Por outro lado, os dados também nos mostram 

uma queda significativa de um mandato ao outro e, sobretudo, uma queda maior do 

governo Lula ao governo Dilma. No segundo mandato de Lula foram criadas apenas 

09 RESEX, enquanto que no governo Dilma, os dados são ainda mais drásticos: 

foram implantadas apenas 03 RESEX, todas na região Norte e no ano de 2014, 

último ano do seu primeiro mandato. Nos primeiros dois anos do segundo mandato 

não houve implantação de nenhuma RESEX. Seguem os dados organizados na 

tabela 02: 

 

https://uc.socioambiental.org/uso-sustentável/reserva-extrativista?order=field_categoria_value&sort=asc
https://uc.socioambiental.org/uc/602384
https://uc.socioambiental.org/uc/602389
https://uc.socioambiental.org/uc/590619
https://uc.socioambiental.org/uc/590619
https://uc.socioambiental.org/uc/4467
https://uc.socioambiental.org/uc/4526
https://uc.socioambiental.org/uc/4548
https://uc.socioambiental.org/uc/5140
https://uc.socioambiental.org/uc/593200
https://uc.socioambiental.org/uc/593200
https://uc.socioambiental.org/uc/5194
https://uc.socioambiental.org/uc/5271
https://uc.socioambiental.org/uc/5300
https://uc.socioambiental.org/uc/5393
https://uc.socioambiental.org/uc/5415
https://uc.socioambiental.org/uc/5580
https://uc.socioambiental.org/uc/5730
https://uc.socioambiental.org/uc/5803
https://uc.socioambiental.org/uc/5843
https://uc.socioambiental.org/uc/5859
https://uc.socioambiental.org/uc/5980
https://uc.socioambiental.org/uc/6577
https://uc.socioambiental.org/uc/6739
https://uc.socioambiental.org/uc/6958
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Governos Lula – 2003-2006/2007-2010 
 

 Categoria 
Unidade de 
Conservação 

Instância 
Responsável 

Área (ha) Ano de criação 

1 RESEX Batoque CE 602 2003 
2 RESEX Lago do Capanã Grande AM 304.146 2004 
3 RESEX Riozinho do Anfrísio PA 736.340 2004 
4 RESEX Verde para Sempre PA 1.288.720 2004 
5 RESEX Cururupu MA 185.046 2004 
6 RESEX Arióca Pruanã PA 83.445 2005 
7 RESEX Ipaú-Anilzinho PA 55.816 2005 
8 RESEX Mapuá PA 94.464 2005 
9 RESEX Marinha de Araí-Peroba PA 62.035 2005 
10 RESEX Marinha de Caeté-Taperaçu PA 42.069 2005 
11 RESEX Marinha de Gurupi-Piriá PA 74.081 2005 
12 RESEX Marinha de Tracuateua PA 27.154 2005 
13 RESEX Riozinho da Liberdade AC/AM 325.603 2005 
14 RESEX Arapixi AM 133.637 2006 
15 RESEX Canavieiras BA 100.646 2006 
16 RESEX Gurupá-Melgaço PA 145.298 2006 
17 RESEX Lago do Cedro GO 17.338 2006 

18 RESEX 
Recanto das Araras de 

Terra Ronca 
GO 11.964 2006 

19 RESEX Rio Iriri PA 398.938 2006 
20 RESEX Rio Unini AM 833.352 2006 
21 RESEX Terra Grande-Pracuúba PA 194.695 2006 
22 RESEX Acaú-Goiana PB/PE 6.678 2007 
23 RESEX Chapada Limpa MA 11.971 2007 
24 RESEX Ituxi AM 776.940 2008 
25 RESEX Médio Purus AM 604.209 2008 
26 RESEX Rio Xingu PA 303.841 2008 
27 RESEX Cassurubá BA 100.687 2009 
28 RESEX Renascer PA 211.741 2009 

29 RESEX 
Marinha Prainha do Canto 

Verde 
CE 29.794 2009 

30 RESEX Ciriaco MA 8.084 2010 
 

Governos Dilma – 2011-2014/2015-2018 
 

 Categoria 
Unidade de 
Conservação 

Instância 
Responsável 

Área (ha) Ano de criação 

31 RESEX Marinha Cuinarana PA 11.037 2014 
32 RESEX Marinha Mestre Lucindo PA 26.465 2014 
33 RESEX Marinha Mocapajuba PA 21.029 2014 
 
Tabela 2 - Reservas extrativistas criadas nos Governos PT. Fonte: ICMBio. Organizada pela autora. 

 

  

Primeiramente, é importante colocar que apesar de o Governo ter substituído a 

política oficial de reforma agrária pela regularização fundiária como política oficial 

nos últimos três anos do segundo mandato de Lula – como afirmou Oliveira (2010) –, 

https://uc.socioambiental.org/uc/583039
https://uc.socioambiental.org/uc/3908
https://uc.socioambiental.org/uc/5859
https://uc.socioambiental.org/uc/6958
https://uc.socioambiental.org/uc/2480
https://uc.socioambiental.org/uc/910
https://uc.socioambiental.org/uc/3019
https://uc.socioambiental.org/uc/4249
https://uc.socioambiental.org/uc/4329
https://uc.socioambiental.org/uc/4342
https://uc.socioambiental.org/uc/4355
https://uc.socioambiental.org/uc/4389
https://uc.socioambiental.org/uc/5843
https://uc.socioambiental.org/uc/877
https://uc.socioambiental.org/uc/584236
https://uc.socioambiental.org/uc/2880
https://uc.socioambiental.org/uc/589988
https://uc.socioambiental.org/uc/593200
https://uc.socioambiental.org/uc/593200
https://uc.socioambiental.org/uc/5393
https://uc.socioambiental.org/uc/5730
https://uc.socioambiental.org/uc/6739
https://uc.socioambiental.org/uc/581550
https://uc.socioambiental.org/uc/585384
https://uc.socioambiental.org/uc/3142
https://uc.socioambiental.org/uc/4548
https://uc.socioambiental.org/uc/5803
https://uc.socioambiental.org/uc/584708
https://uc.socioambiental.org/uc/5194
https://uc.socioambiental.org/uc/590619
https://uc.socioambiental.org/uc/590619
https://uc.socioambiental.org/uc/2178
https://uc.socioambiental.org/uc/602378
https://uc.socioambiental.org/uc/602384
https://uc.socioambiental.org/uc/602389
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isso não gerou aumento no número de RESEX criadas no referido período. 

Justamente nessa época, está o maior nível de queda nas implantações de 

Reservas Extrativistas. A causa disso poderia estar relacionada também com a 

queda no ritmo e na intensidade das mobilizações dos movimentos sociais que 

lutam por esses territórios, como aconteceu com a quantidade de acampamentos e 

de novas famílias camponesas acampadas. No entanto, além das histórias e das 

ações desses movimentos – movimento de camponesas/es pela terra e movimento 

de pescadoras/os pelo território – se diferenciarem em vários aspectos, outro fator 

parece ser ainda mais relevante na queda desses números.  

 Como já mostramos, no primeiro mandato de Lula foram implantadas 21 

RESEX – a maioria do norte do país, representando tanto territórios de uso comum, 

como territórios pesqueiros de uso comum. A partir do segundo mandato, começa a 

cair gradativamente o número dessas implantações e é, exatamente no segundo 

mandato do governo Lula, que o Programa de Aceleração do Crescimento – PAC é 

lançado, dando início a um conjunto de grandes obras por todo o país. Como já 

colocado no capítulo anterior, o PAC consiste em obras de infraestrutura social, 

urbana, logística e energética. As grandes obras do PAC se traduzem em 

construção de hidrelétricas, rodovias, transposições e canais hídricos, usinas eólicas, 

complexos portuários, gasodutos, aeroportos, obras ligadas à telecomunicações, 

dentre outras. A maioria esmagadora dessas grandes obras pelo que temos 

conhecimento, passa por terras onde vivem comunidades tradicionais. Assim, se 

cruzamos esses dois fatos, vai se revelando a relação da queda na implantação das 

RESEX com a implantação das obras do PAC.  

 As áreas onde a pesca artesanal é praticada – sobretudo as litorâneas e as 

áreas de grandes bacias hidrográficas – são áreas onde grande parte das obras do 

PAC foram destinadas e, ou já foram concluídas ou estão em andamento. As usinas 

eólicas, por exemplo, instaladas majoritariamente na costa das regiões sul e 

nordeste, em dados de 2015 totalizavam 130 instalações concluídas, com previsão 

de mais 88 para serem entregues até 2017. Sobre os complexos portuários, o PAC 

prevê um total de 62 portos (BRASIL, 2016).  

 Segundo informações de Alexandre Oliveira, analista ambiental do 

COCUC/ICMBio, os “processos de criação de Reservas Extrativistas que estão 

abertos na Coordenação de Criação […] são mais de 100” e dentre eles, 
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“aproximadamente, 40 processos se referem a solicitações de pescadores 

artesanais, sobretudo do ambiente marinho/costeiro dos diversos estados do litoral 

(AL, AP, AM, BA, CE, ES, MA, PA, PE, RJ)” (ALEXANDRE OLIVEIRA, 

COCUC/ICMBio, 2016).  

 Ressaltamos portanto, que em m édia cem territ ó rios tradicionais de uso 

comum espalhados por vários estados do país, estão sendo reivindicados por suas 

comunidades como reservas extrativistas. Quase metade deles, dizem respeito a 

territ ó rios pesqueiros de uso comum. Com base nos dados apresentados nas 

tabelas, assim como nas pesquisas de campo com comunidades pesqueiras e nas 

informações vindas do ICMBio, podemos afirmar que há uma forte relação entre 

essa quantidade de processos de RESEX parados e/ou negados e as obras do PAC. 

 Além disso, é inegável que essa realidade tenha relação direta não somente 

com as obras do PAC, mas também com outros processos de empreendimentos 

privados ou estatais, como é o caso da Reserva Extrativista Tauã-Mirim, no estado 

do Maranhão. As comunidades da referida área reivindicam a RESEX há mais de 

uma década e o processo segue parado no governo estadual, de onde precisa sair 

uma carta de indicação – segundo pescador da comunidade. No ano de 2015, as 

comunidades de forma coletiva decidiram instituir a reserva de fato, considerando a 

existência de comunidades extrativistas e de todos os diagnósticos e estudos feitos 

da área. Porém, está previsto para essa área um porto, que é o principal motivo pelo 

qual a RESEX não foi implantada pelo Estado.  

  Além dos processos supramencionados, sabemos também do eterno conflito 

territorial entre comunidades tradicionais, camponesas, extrativistas e o agronegócio. 

As usinas da cana-de-açúcar que na região nordeste estão instaladas em sua 

maioria na zona da mata, representam conflitos constantes com essas comunidades. 

Ao caminharem juntos em um projeto de Brasil que visa aumentar a produção e 

circulação de mercadorias, tais processos representam um entrave na luta das 

comunidades pela implantação da RESEX, que significa a garantia dos seus 

territórios. Nesse sentido, o PAC e o projeto neoliberal/desenvolvimentista do país – 

levado a cabo pelos governos do PT na última década – vem sendo um dos grandes 

entraves dessa luta.  

 Contraditoriamente, no ano de 2008 o então presidente Lula ao anunciar na 

Bahia, a futura criação do Ministério da Pesca e Aquicultura – MPA, promete uma 
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“reforma aquária”, afirmando: “da mesma forma que a gente faz a reforma agrária na 

terra, é fazer uma reforma aquária, na água” (TALENTO; BOCHICCHIO, 2008). O 

problema é que o que Lula chama de “reforma aquária” diz respeito dentre outras 

coisas, à privatização da água, que é um bem comum, por meio do projeto “Mais 

pesca e aquicultura”. Definido como um “plano de desenvolvimento sustentável 

2008/2011”, foi lançado na mesma ocasião da fala do então presidente e tinha como 

objetivo dobrar a produção de pescado no país e supostamente, gerar mais de um 

milhão de empregos através de 22 terminais marítimos construídos. 

Lula disse ser “uma vergonha” um País com um litoral extenso como 
o Brasil e com 190 milhões de habitantes, só produzir um milhão de 
toneladas de pescado por ano, enquanto o Peru, que é bem menor e 
possui uma população de 27 milhões de habitantes, pescar nove 
vezes mais, ou seja nove milhões de toneladas/ano. Citou também 
que barcos camaroneiros do Japão capturam no litoral do Amapá por 
ano oito toneladas de peixes que descartam, pois só se interessam 
pelo camarão. “Alguma coisa está errado aí”, diagnosticou, afirmando 
não entender, por exemplo, o fato de lagos artificiais de barragens 
como o de Itaipu não ser usado para a criação de peixes. “Chega de 
estupidez: aquela imensidão do Lago de Itaipu, agora que nós 
começamos a criar pacu, mesmo assim nos proibiram de colocar lá 
(a espécie) tilápia”. (TALENTO; BOCHICCHIO, 2008). 
 

 Está claro no discurso de Lula comentado acima, que a “reforma aquária” 

anunciada não se refere a nada relativo ao reconhecimento e à garantia dos 

territórios pesqueiros. Em direção totalmente oposta, essa “reforma aquária” prevê a 

privatização das águas por meio da abertura de editais que concedem lotes privados 

nas águas da União. Águas que são parte dos territórios pesqueiros de uso comum 

e que passam a ser negadas às comunidades a partir desse loteamento e 

consequentemente, da sua privatização. O grande projeto de aquicultura prevê 

também o assalariamento das pescadoras e dos pescadores artesanais, uma vez 

que incentiva o abandono da produção artesanal e a entrada na produção industrial 

de pescado. O discurso da escassez dos “recursos pesqueiros” e da baixa na 

produção pesqueira artesanal é repetido com bastante ênfase, no intuito de 

desvalorizar essa produção e de apontar a solução na produção industrial. Um dos 

mecanismos que contribuem para essa ofensiva também é a ausência de uma 

estatística pesqueira por parte do Governo.  

 O projeto de aquicultura no Brasil representa uma das grandes ofensivas do 

capital – tanto estatal quanto privado – aos territórios pesqueiros de uso comum, 
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além de reforçar o caráter agroexportador do Brasil na economia global, contribuindo 

para os processos de espoliação na reprodução do capital no país. Na área da 

RESEX Acaú-Goiana, a Atlantis e as usinas de cana-de-açúcar representam essa 

economia e toda a ofensiva sobre o referido território. Todos os processos de 

resistência e luta, assim como as estratégias de manutenção do uso comum entre 

as comunidades se relacionam com esse conjunto que configura o grande capital 

agroexportador no país e nos estados da Paraíba e Pernambuco – além do setor 

automobilístico que avança também nesse território. O quarto e último capítulo 

desse trabalho trará com melhores detalhes essas relações.  
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5 RESERVA EXTRATIVISTA ACAÚ-GOIANA COMO TERRITÓRIO PESQUEIRO 

DE USO COMUM 

 

 Este é o capítulo mais difícil de ser escrito. Porque é o que nos cobra uma 

leitura mais cuidadosa e profunda da realidade que encontramos nas pesquisas de 

campo. Leitura esta, que esperamos ser auxiliada pelo arcabouço teórico exposto e 

discutido aqui durante todo o trabalho – e que ao longo desse texto, nos provocou 

questionamentos, nos levou a fazer relações e a olhar por outras perspectivas para 

a RESEX Acaú-Goiana. Tal feito se torna mais difícil ainda porque não se trata de 

uma realidade, mas de muitas realidades, sobre as quais pensamos, nos 

inquietamos e nos debruçamos no intuito de não encaixá-las em modelos teóricos 

ou em ideários nossos – ou seja, no que esperávamos encontrar. O conteúdo deste 

capítulo é, portanto, resultante do objetivo de trazer aqui as várias realidades 

presentes no cotidiano da RESEX Acaú-Goiana. E dentro disso, apontar como elas 

nos podem explicar o que seria uma “gestão compartilhada” no território pesqueiro 

de uso comum e, nessa lógica, como se materializa a intervenção do Estado no 

referido território, na busca da efetivação dessa gestão. Ademais, o capítulo traz a 

nossa percepção e leitura sobre as formas das comunidades beneficiárias se 

relacionam com a natureza e com a RESEX enquanto instituição e como isso faz 

com que a RESEX seja além de um território de uso comum, uma morada do bem 

viver. 

 

5.1 AS COMUNIDADES BENEFICIÁRIAS DA RESEX ACAÚ-GOIANA 
 

 
 As principais comunidades beneficiárias da RESEX Acaú-Goiana estão 

localizadas em seu entorno, ao longo dos limites da RESEX. Ao todo são seis: Acaú 

e Porto de Congaçari/Caaporã no estado da Paraíba; Carne de Vaca, São Lourenço, 

Tejucupapo e Baldo do rio, localizadas em Pernambuco (ver mapa 2 no capítulo 1). 

Cada uma dessas comunidades apresentam especificidades no que se refere a 

fatores como: história de ocupação e formação, infraestrutura e serviços, acesso à 

água, saneamento básico, condições materiais, atrativos turísticos, relações 

comerciais, relações comunitárias, conflitos territoriais e ambientais. No entanto, 

apresentam também semelhanças relativas a esses mesmos elementos, sobretudo 
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conflitos resultantes dos impactos causados pelas empresas do entorno e da 

ausência da zona de amortecimento da RESEX. Não é nosso intuito detalhar 

minunciosamente as comunidades aqui, uma vez que espacialmente elas estão fora 

dos limites da RESEX e, o que objetivamos é analisar o território pesqueiro de uso 

comum em sua totalidade, relacionando as diversas realidades que lhe dizem 

respeito. Assim, os elementos que trazemos aqui são os que, em nosso 

entendimento, nos ajudarão nesse objetivo. 

 

Comunidade Acaú – Pitimbu/PB 

 

 Na comunidade de Acaú, além da colônia de pescadores Manoel Augusto 

Lima – Z10, também há a Associação de Marisqueiras de Acaú – AMA, que é 

bastante representativa não somente na atuação junto às pescadoras, como 

também com pescadores da comunidade. Com relação ao Conselho Deliberativo, as 

marisqueiras associadas na AMA também tem uma significativa participação como 

conselheiras. Como já foi dito, a maioria das áreas residenciais das comunidades da 

RESEX estão fora dos seus limites, embora estejam localizadas no que seria a zona 

de amortecimento da RESEX, caso já tivesse sido instituída por meio do Plano de 

Manejo. Por esse motivo, alguns conflitos ambientais são recorrentes no espaço de 

moradia da comunidade; dentre eles, a poluição constante do rio, decorrente da falta 

de saneamento das casas localizadas nas suas margens (imagens 22 e 23) e a 

construção ilegal de casas na praia, como afirma marisqueira da comunidade: 

 
A gente queria que a RESEX26  fizesse tipo um mutirão, pra tirar 
todas as garrafas, tirar o lixo todo porque agora pra isso precisa que 
a RESEX ou a polícia ambiental, seja quem fosse, tirasse as fossas, 
porque aqui o pessoal faz uma casa com dois, três quartos na beira 
do mangue e nem uma fossa faz, pega um cano e bota direto pra 
dentro do rio e é o que mais tem aqui. […]. Tem muito veranista, mas 
é assim, sabe, tem dinheiro pra vir veranear, pra passar final de 
semana gastando, mas não tem dinheiro se sua casa fica de fundo 
pro mangue, pra fazer sua fossa na porta da frente, não tem dinheiro 
pra isso. Aí, o maior vilão hoje aqui é a poluição do rio, lixo demais, 
esgoto demais! (MARISQUEIRA DE ACAÚ, 2016, grifo nosso). 
 

 
26 As comunitárias e comunitários tanto se referem ao território pesqueiro de uso comum como 

RESEX, mas ao mesmo tempo, também quando estão se referindo a direção do ICMBio responsá
vel pela gestão da RESEX.  
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 Como as áreas das residências não estão dentro dos limites da RESEX, a 

atuação do ICMBio nesses problemas é menos efetiva. Também ocorre de mesmo 

com a atuação do referido órgão, os resultados da fiscalização não serem os 

esperados pela comunidade, como nos conta a marisqueira: 

O ponto negativo em relação a RESEX, é justamente isso de não ter 
ainda fiscalização, que muita gente diz assim: ah, mas a RESEX é só 
pra prejudicar pescador... […] porque o pessoal vem de fora ainda 
agora, mesmo depois da RESEX, chega na beira da praia e constrói 
uma casa, aí coloca piscina e porque o pescador não pode construir 
uma simples caiçara? Embora que eu vi a RESEX atuar muito, 
embora que sem muito resultado. Mas assim, eles vem, vai lá e 
chega mesmo pra querer punir as pessoas, só que assim, é muito 
demorado, aí as vezes as pessoas se sente dono daquilo…porque 
eu acho que deveria ser uma coisa mais imediata, não devia ser uma 
coisa tão demorada. Eu sei que tem as leis, que tem que ser feito 
tudo dentro da lei, mas a gente que somos leigos, a gente quer ver a 
resposta de imediato. Veio hoje, amanhã ou depois a gente quer a 
resposta. Eu acho que a questão da gente é mais isso, é ansiedade 
de ver que o grande vai ser punido, que o grande vai sofrer as 
consequências. (MARISQUEIRA DE ACAÚ, 2016, grifo nosso).  
 
 

Fotografia 19 – Entrada de Acaú/PB 

FONTE: Suana Medeiros Silva (2016). 
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Fotografia 20 – Casas na margem do rio, sem saneamento básico 

FONTE: Suana Medeiros Silva (2016). 

 

 
Fotografia 21 – Fossa com entrada no rio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Suana Medeiros Silva (2016). 

 

 A fala da referida marisqueira de Acaú, retrata a percepção da maioria das 

comunidades beneficiárias da RESEX em relação à ausência ou aparente ineficácia 

da fiscalização dos órgãos ambientais, sobretudo do ICMBio, que é o gestor estatal 

da RESEX. O que veremos de diferente nisso, é que em outras comunidades, os 

conflitos territoriais e ambientais se mostraram mais com as grandes empresas do 

entorno. O que não significa que não afetem a comunidade de Acaú. Na Fotografia 

22 está a indústria de cimento localizada no entorno da RESEX. Nas imagens 25, 26 
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e 27 trazemos respectivamente a placa que indica a existência da UC em Acaú e um 

momento de mariscagem, quando algumas pessoas já voltavam da maré com o 

produto. 

Fotografia 22 – Indústria de cimento 

FONTE: Suana Medeiros Silva (2016). 

 
Fotografia 23 – Placa indicando a RESEX Acaú-Goiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Suana Medeiros Silva (2016). 
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Fotografia 24 – Mulheres, homem e crianças mariscando – Acaú/PB 

FONTE: Suana Medeiros Silva (2016). 

 

 

Fotografia 25 – Mulheres voltando da maré com criança – Acaú/PB 

FONTE: Suana Medeiros Silva (2016). 

 

 

 

Comunidade Carne de Vaca – Goiana/PE 

 

 A comunidade de Carne de Vaca está ligada à comunidade de Acaú pelo 

estuário do rio Goiana e se assemelha a ela em alguns aspectos, como o nível de 
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urbanização, infraestrutura, o turismo de veraneio e os problemas com saneamento 

básico e poluição; além disso a maioria das casas também está fora dos limites da 

RESEX. A Associação dos pescadores e pescadoras de Carne de Vaca é bastante 

ativa, fazendo a comunicação da comunidade com as demais comunidades, com a 

colônia de Ponta de Pedras (onde pescadoras e pescadores de Carne de Vaca são 

cadastrados) e com o Conselho Deliberativo da RESEX. Problemas relativos ao 

fechamento dos acessos à praia também é recorrente, como afirma uma pescadora 

da comunidade, quando perguntada sobre a convivência na comunidade no 

compartilhamento da natureza – entre pescadoras, pescadores e moradores em 

geral: 

A convivência é boa, dos pescadores e da comunidade em si, com 
quem não é pescador também. O ruim aqui é porque a frente da 
praia tá sendo toda tapada. Até depois da padaria você vai encontrar 
um espaço onde você tem acesso livremente à praia; se você for pra 
cá pra cima você não tem mais acesso à praia, tem lugar que tem só 
um bequinho. […]. A população tá crescendo, as pessoas vem, que 
eu acho que o defeito disso é a prefeitura, que em vez de deixar o 
acesso livre pra ter acesso à praia, não deixa. Até onde tem as 
caiçaras, o acesso que tem pra ir é pequeno também, estreito. 
(MARISQUEIRA DE CARNE DE VACA, 2016). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



211 
 

 

Fotografia 26 – União dos estados Paraíba e Pernambuco pelo estuário do rio Megaó. Lado esquerdo 
a comunidade Acaú e lado direito a comunidade Carne de Vaca 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: Suana Medeiros Silva (2016). 

 
 
Fotografia 27 – Praia de Carne de Vaca. Presença de construção em área avançada 

FONTE: Suana Medeiros Silva (2016). 

 

 Quando perguntada sobre a relação do ICMBio com essa situação, ela 

responde que a última vez que colocaram isso na reunião do conselho “eles 
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disseram que iam conversar com a prefeitura, mas não faz nada, não resolve nada. 

A prefeitura fica ciente, o pescador fica irritado e a coisa continua do mesmo jeito” 

(MARISQUEIRA DE CARNE DE VACA, 2016). Sobre a poluição dos corpos de água 

na comunidade, comenta um pescador local: 

Aqui tem um maceió, que isso aqui dava tudo quanto era de peixe, 
camarão de água doce. Aí invadiram, fizeram casa até na beira e 
descargam sem fossa pra dentro do rio. Isso é uma coisa que é pra 
entre prefeitura, ICMBio, CPRH trabalharem em cima disso. […] 
Você pode ir que você vai ver que tem umas casas aí que o cano é 
direto pra dentro, sem ter fossa. Uma área que é uma área que tem 
passarinho, até aquelas jaçanã, um passarinho verdinho com uma 
coisa vermelhinha na cabeça…peixe, jacaré aí tem. Mas é gente que 
não é daqui, veio de fora e tão morando. […] Isso é um absurdo, 
onde tem seres vivos, isso é lugar de peixe, jacaré, e ainda mais em 
meio de comunidade. (PESCADOR DE CARNE DE VACA, 2016).  
 

 Os problemas apontados acima e que podem ser verificados nas imagens 30 

e 31 abaixo, são muito semelhantes aos problemas em Acaú e a situação de 

estagnação quanto a resoluções também. O ICMBio, assim como a prefeitura são 

informados, mas não são tomadas medidas para que o problema seja resolvido. 

Conseguimos ir no local de maceió indicado pelo pescador, conforme mostramos 

nas fotos a seguir: 

 

Fotografia 28 – Maceió poluído na comunidade Carne de Vaca 
 

FONTE: Suana Medeiros Silva (2016). 
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Fotografia 29 – Maceió poluído na comunidade Carne de Vaca 
 

 

 FONTE: Suana Medeiros Silva (2016). 

 

 Por outro lado, como já foi mencionado acima, em relação a convivência entre 

pescadoras, pescadores e comunidade em geral, assim como sobre a participação 

nas reuniões referentes a RESEX, a situação é positiva, mesmo podendo haver 

conflitos de entendimento em alguns temas – que serão discutidos mais adiante. A 

utilização compartilhada da água da nascente – comentada no primeiro capítulo – é 

um dos elementos que reforçam o sentido comunitário local e que se relaciona com 

a essência da RESEX, mesmo não estando dentro dos seus limites.  

 

Comunidade Povoação São Lourenço – Goiana/PE 

 

 A comunidade de São Lourenço se diferencia das demais comunidades da 

RESEX em vários aspectos. Um dos principais é ser reconhecida como território 

quilombola. O outro, é ter na sua origem o que Almeida (2009) descreve como 

“Terra de santo”, que está entre os termos utilizados para terras de uso comum no 

Brasil – discutido no terceiro capítulo deste trabalho. Segundo o autor,                             

“para efeito de ilustração e tendo em vista a uma primeira tentativa de apreender o 
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significado da expressão terra de santo, pode-se dizer que ela se refere à 

desagregação de extensos domínios territoriais pertencentes à Igreja” (Ibid., p.50). 

Gedália Maria da Silva, liderança quilombola e representante da comunidade nos 

contou a história que ela conhece sobre as referidas terras: 

O que eu vou falar pra vocês agora que eu sei, foi meu pai e minha 
mãe. E minha mãe sempre dizia: Dadá, faz a história de São 
Lourenço, que a gente não sabe! Aí eu peguei o caderno e a caneta 
e comecei. Aí eles relataram o seguinte: que isso aqui era o Sítio da 
Mangueirinha, porque sítio da mangueirinha, porque eles relataram 
que era casa de um lado, casa do outro e mangueiras só no meio, 
era um monte de mangueira, aqui na rua. E aqui atrás era cafezal, 
era mata mesmo, num tinha aquelas casas que vocês viram. Aí esse 
Sítio da Mangueirinha pertencia ao engenho Megaó, ao senhor Olavo 
Maranhão, que era dono do sítio. Seus gados estavam morrendo aí 
ele faz uma promessa ao santo São Lourenço e diz que se seus 
gados parassem de morrer, ele doava o sítio à Igreja, ao santo. Pois 
bem, ele conseguiu a promessa e mandou medir um quadrado, em 
cada ponto do quadrado ele mandou colocar uma pedra e entregou 
ao santo. Só que eu digo – o pessoal acha até engraçado – que 
santo num bebe, num come, num fala, aí ele entregou na época ao 
bispo Don Vilela e ao padre Fernando Passos que tava presidindo 
aqui. Então, meados de 1943, isso aqui era tudo arrendatários, cada 
um tinha um pedacinho aqui, um pedacinho acolá. Quando o padre 
fala pra seu Joca Carneiro, que morava no Sítio da Mangueirinha, 
que a diocese queria vender, aí seu Joca, que tinha mais dinheiro 
saiu comprando a minha parte, a tua… aí ele comprou e foi lá na 
diocese com o bispo Dom Vilela e palavrou a escrita do Sítio da 
Mangueirinha. Quer dizer, uma coisa que não era dele [do padre], 
mas na época ele [o padre] era o dono né, aquela história, quem 
mandava era os padres, ninguém podia fazer nada. Então quando 
ele comprou o sítio, ele resolve homenagear o santo por Povoação 
de São Lourenço. Antes a gente era Vila de Tejucupapo, tudinho. […] 
Nós somos subdistrito de Tejucupapo, que é distrito de Goiana. 
(GEDÁLIA MARIA DA SILVA, 53 ANOS, 2016, grifo nosso). 
  

 A história contada por Gedália, não reproduz fielmente a situação descrita por 

Almeida. No entanto, as duas têm em comum o fato do uso comum de uma terra 

que tinham como donos em diferentes momentos, senhores de engenho e a igreja. 

Segundo o referido autor, isso foi bastante recorrente na região da nossa pesquisa: 

As denominadas terras de santo têm sido detectadas também nas 
regiões de grandes explorações de cana-de-açúcar da Zona da Mata 
pernambucana, cujas unidades produtivas se modernizaram em fins 
do século XIX com o advento dos engenhos centrais e das usinas. 
Nessas situações, encontram-se atreladas a uma noção que abrange 
extensões de terras disponíveis e abertas à pequena produção em 
contraposição às grandes propriedades fundiárias circundantes. Nem 
sempre abrigam formas de uso comum da terra e respondem 
também pela denominação de patrimônio, abrangendo, no mais das 
vezes, povoados camponeses encravados dentro de grandes 
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propriedades, que permanentemente ameaçam ocupar seus 
domínios. (ALMEIDA, 2009:50).  
 

 O autor inclusive conta uma situação ocorrida no estado do Pará, onde 

autoridades diocesanas recebiam contribuições definidas como “renda”, dos 

camponeses que cultivavam as terras do “patrimônio de Nossa Senhora da 

Conceição”. Quando houve uma tentativa de aumento dessa renda por parte da 

igreja, em meados de 1983, os camponeses se recusaram a pagar, alegando que “a 

terra era da santa e não das autoridades eclesiásticas” (Ibid., p. 51). Tal situação 

nos lembra a fala de Gedália da Silva, quando se refere à venda do Sítio da 

Mangueirinha: “uma coisa que não era dele [do padre], mas na época ele [o padre] 

era o dono né, aquela história, quem mandava era os padres, ninguém podia fazer 

nada”.  

 Somente no ano de 2003 foi iniciado o processo de autorreconhecimento da 

comunidade como quilombo, por incentivo de lideranças de outras comunidades 

quilombolas e por meio de Gedália da Silva, que era professora na comunidade e já 

tinha trabalhos com a juventude local. Após estudos e diagnóstico antropológico 

feitos entre os anos de 2003 e 2004 na comunidade, em março de 2005 ocorreu a 

certificação. O reconhecimento e certificação da comunidade como quilombola 

passou a representar mais possibilidades de conquistas de direitos para a população 

de mesma. No entanto, até agora o de mais impactante é a garantia do território – e 

alguns benefícios sociais referentes a essas comunidades – mesmo sem a 

demarcação e titulação da terra ainda. Também por meio do autorreconhecimento 

como quilombola e de essa origem se misturar ao caráter pesqueiro da comunidade 

– como a própria Gedália afirma: “minha comunidade é uma comunidade quilombola 

pesqueira” – surgiu um trabalho artesanal feito por mulheres, que mistura as 

conchinhas descartadas na mariscagem e o crochê. Esse trabalho é feito na sede da 

Associação quilombola e leva o nome da comunidade, sendo também um 

instrumento de visibilização da mesma. Também foi resgatado, com o incentivo de 

Gedália da silva, o coco de roda da comunidade, sendo igualmente um instrumento 

de visibilização da cultura local.  

 A Povoação São Lourenço, dentre as comunidades beneficiárias da RESEX, é 

uma das que mais apresentam problemas infraestruturais. Pode-se dizer que a 

comunidade se divide territorialmente em duas partes com diferentes características. 



216 
 

 

A parte onde deu origem a Povoação, apresenta uma estrutura melhor relativa a 

saneamento, disponibilidade de água encanada e urbanização. A outra parte, está 

mais afastada da igreja e da praça central e mais próxima aos limites da RESEX, 

apresentando um conflito constante com o monocultivo da cana-de-açúcar, como 

podemos ver nas imagens 33 a 37. Além disso, a presença do monocultivo da cana-

de-açúcar – literalmente no quintal de muitas casas – representa o conflito territorial 

e ambiental constante, tanto pelo território, quanto pela questão ambiental, 

decorrente do cultivo ofensivo com uso de venenos e das queimadas, que 

prejudicam a saúde da população. 

 Segundo uma marisqueira da comunidade, a participação coletiva nas 

reuniões referentes à RESEX e ao tema do reconhecimento quilombola ainda é 

problemática e segue sendo trabalhada.  

 

 
Fotografia 30 – Praça de Povoação São Lourenço, com a Igreja ao fundo 

 

FONTE: Suana Medeiros Silva (2016). 
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Fotografia 31 – Monocultivo da cana-de-açúcar por trás das casas em Povoação São Lourenço. Ao 
fundo a RESEX Acaú-Goiana 

FONTE: Suana Medeiros Silva (2016). 

 
Fotografia 32 – Vista da RESEX Acaú-Goiana fazendo limite com o monocultivo da cana-de-açúcar. 
Do lado esquerdo o caminho que leva pescadores e pescadoras até o porto na margem do rio Megaó 

FONTE: Suana Medeiros Silva (2016). 
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Fotografia 33 – Caminho no meio do canavial que leva até o porto e o rio 

FONTE: Suana Medeiros Silva (2016). 

 

 

Fotografia 34 – Porto do rio Megaó – RESEX Acaú-Goiana 

FONTE: Suana Medeiros Silva (2016). 
 
 
 
 
 
 



219 
 

 

Fotografia 35 – Mulheres da Povoação São Lourenço voltando da pescaria com criança pelo caminho 
no meio do canavial 

FONTE: Suana Medeiros Silva (2016). 

 

           

 Comunidade Tejucupapo – Goiana/PE  

  

 Tejucupapo é conhecida pela história de uma batalha travada entre parte da 

então pequena população do distrito e holandeses, que, já no final da dominação 

holandesa, tentaram invadir a região em busca de comida. Conta a história – 

considerada uma das mais interessantes da época colonial – que a batalha foi 

liderada pelas mulheres Maria Quitéria, Maria Camarão, Maria Clara e Joaquina, que 

se utilizaram dentre outras coisas, da pimenta como uma das armas – enquanto que 

os poucos homens que estavam no momento da tentativa de invasão utilizavam 

armas de fogo. O fato histórico fez essas mulheres serem reconhecidas como as 

Heroínas de Tejucupapo, se perpetuando como um marco da região.  

 Essa comunidade apresenta problemas e conflitos semelhantes à Povoação 

São Lourenço, como problemas de infraestrutura e conflitos territorial e ambiental. 

Há problemas relativos à precariedade e falta de moradias (imagens 38 e 39), 

saneamento básico, assim como conflitos relativos à distribuição de casas locais 

construídas pelo Governo. Os conflitos territoriais e ambientais envolvem a usina de 
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cana-de-açúcar e uma fábrica chamada oxinol, que tanto polui os rios com as 

substâncias jogadas no rio e no mangue, como também está vinculada ao 

monocultivo da cana, por meio do mesmo proprietário, como relata a marisqueira 

quando perguntada sobre os conflitos da área e a atuação do ICMBio:  

Só tem uma coisa que ele [ICMBio] ainda não conseguiu resolver foi 
o problema ali que tem uma fábrica chamada Oxinol, que o dono 
também plante cana. Então teve uma área depois do trincheira, lá 
pra o Porto Grande, ela foi desmatada muito e tudo o que foi 
desmatado foi encostado na área do manguezal, onde o povo 
pegava guaiamum. E a gente já fez várias denúncias e diz eles que 
multaram, que aplicaram uma multa na época. […]. O dono da Oxinol 
ele é também um plantador de cana, então ultimamente ele 
desmatou uma parte boa e plantou cana onde era só coqueiro, 
coqueiral…e isso tá dentro da área RESEX. Mas até hoje nenhuma 
providência foi tomada, e até a placa da RESEX que botaram, o 
gerente da Oxinol jogou fora, arrancou e jogou fora. A Oxinol fica 
dentro da mata. (MARISQUEIRA E CONSELHEIRA DA RESEX, 
2016).  

 

 Sobre os problemas envolvendo moradia e saneamento, a conselheira nos 

conta que:   

 

     

Agora pra ajeitar, o governo fez cento e duas casas aí e fez uma 
fossa que derrama dentro do rio, ela cai no rio de água doce e desce 
pro mangue. […]. Fizeram as casas, não terminaram direito e toda 
água da fossa foi cair num fossão – se quiser eu levo você lá – que 
você vê, inclusive tá um cano lá estourado no meio da rua, a 
fedentina é demais. A fossa fizeram e agora com a chuva é um 
criadouro de dengue e a água suja cai tudo dentro do rio, que vai pro 
mangue. (MARISQUEIRA E CONSELHEIRA DA RESEX, 2016). 

 

 A fossa descrita pela marisqueira e conselheira da RESEX – pode ser vista na 

Fotografia 38. A comunidade realiza a limpeza de um braço de rio que passa no 

distrito e que é utilizado para consumo doméstico, principalmente quando a água da 

torneira falta. Segundo a referida conselheira, quando o rio é coberto por vegetação, 

é preciso fazer uma limpeza que antes, era feita pela prefeitura e que não vem 

sendo feita mais. Para suprir essa ausência, a comunidade realiza um mutirão de 

limpeza do rio, por considerar sua importância para a população: 

Eu faço uma campanha todo ano e a gente limpa uma parte pra não 
deixar fechar, porque a prefeitura antigamente se interessava pra 
abrir o rio, pra ter o rio sempre limpo, né. Porque quando falta água, 
é a água que a gente usa pra lavar roupa, lavar prato, tomar 
banho…só que dessa gestão pra cá, da gestão de Henrique 
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[Henrique Fenelon de Barros Filho – PC do B – Prefeito eleito em 
eleições suplementares de 16 de julho de 2006] pra cá, 
abandonaram o rio. Então o rio estava totalmente fechado, só 
aqueles lugar pouco assim, que virou lagoa, fechou com matos de 
vargem, a vargem encheu todinha, cresceu todo dentro do rio, num 
foi aquele mato de vegetação de poluição, não. Foi o mato que 
nasceu dentro. Então eu fiz uma campanha o ano passado, então a 
gente abriu uma boa parte, um quilômetro e meio mais ou menos. Eu 
saí pedindo pelas portas, né, dois reais a cada pessoa, um quilo de 
alimento, aí arrecadei vários alimentos e dinheiro pra comprar carne; 
e faço um almoço lá na beira do rio, compro cachaça, compro tudo e 
vou pra lá pra cozinhar pra eles né, pra eles abrir o rio. Aí esse ano a 
gente já fez de novo. […]. Porque se não…agora, olha, desde de 
ontem tá faltando água. De vez em quando, quando a bomba se 
quebra, aí a gente já num sofre por água, né, já tem onde pegar. 
(MARISQUEIRA E CONSELHEIRA DA RESEX, 2016, grifo nosso). 

 

 O mutirão relatado demonstra que, apesar das limitações relativas ao poder 

público e ao envolvimento da comunidade beneficiária nas reuniões relativas a 

RESEX, o senso de coletividade é presente no que diz respeito ao uso comum do rio. 

Nesse caso, o uso comum do rio compreende justamente todas as dimensões: o uso, 

o cuidado e a responsabilidade coletiva pra com o rio. 

 
 
Fotografia 36 – Moradias precárias em Tejucupapo 

FONTE: Suana Medeiros Silva (2016). 
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Fotografia 37 – Moradias precárias em Tejucupapo 

FONTE: Suana Medeiros Silva (2016). 
 
Fotografia 38 – Fossa aberta em Tejucupapo 

FONTE: Suana Medeiros Silva (2016). 
 

 

Comunidade Baldo do rio – Goiana/PE 

 

 A comunidade Baldo do rio se localiza na sede do município de Goiana, às 

margens do rio Goiana, que é cortado pela rodovia nacional – BR230. A comunidade, 

além de sofrer com problemas infraestruturais da cidade, sofre também os impactos 

causados pelas empresas do entorno. De forma direta, sofrem com o monocultivo da 

cana-de-açúcar da usina Santa Tereza, que vai até uma das margens do rio e 

impacta a comunidade com o uso de veneno – que segundo relatos é utilizado por 

meio de avião que solta o veneno sobre o monocultivo, sobre o rio e sobre as casas 

próximas – e com as queimadas na colheita da cana, onde a fuligem entra nas 

casas causando vários problemas de saúde, entre eles, respiratórios – como no 



223 
 

 

caso de Povoação São Lourenço. Podemos ver a presença da cana-de-açúcar na 

comunidade de Baldo do rio nas imagens 41, 42 e 43.  

 De forma “indireta”, a comunidade sofre com a poluição do rio por outras 

empresas, como já mencionado. A empresa Klabin (que aparece na figura 2 como 

empresa sustentável), produtora e exportadora de papéis, causou um grande dano 

ao rio Goiana, e por meio de denúncia da comunidade, foi multada pelo CPRH – 

Agência Estadual de Meio Ambiente de PERNAMBUCO. Abaixo segue resposta 

encaminhada pelo órgão à comunidade, disponibilizada pelo CPP: 

Acusamos o recebimento de sua denúncia.  
Em resposta a vossa senhoria, transcrevemos a manifestação da 
área técnica, através do que se segue:  
"Por ocasião da vistoria não foi identificado no canal do Rio Goiana a 
presença de cor escura nem mortandade de peixes, mas no canal de 
desague de efluentes tratados que passa no canavial por traz da 
KLABIN detectou-se a presença de fibras que no momento estavam 
sendo recolhidas por caminhão tipo limpa fossas por empresa 
contratada pela Klabin. 
As denúncias tem fundamento e foram causadas pela KLABIN em 
fase de teste da nova máquina de papel causando um dano 
ambiental. A empresa será autuada em R$ 100.000,00 conforme a 
Lei Estadual 14.249/2010, Artigo 40, por degradação ambiental, auto 
nº 407/2015, e terá que remediar toda área atingida retirando as 
fibras que se encontram depositadas no solo."  
conforme resposta enviada pela Unidade de Controle de Fontes 
Industriais - UCFI, em 13/04/2015.  
Atenciosamente,  
Jost Paulo Reis  
Ouvidor Ambiental 
  

 Tanto a usina quanto a empresa Klabin, ocupam uma área muito próxima aos 

limites da RESEX e sem o estabelecimento da zona de amortecimento da mesma ou 

sem a atuação mais efetiva da fiscalização do ICMBio, essas ofensivas são 

constantes, como nos conta um pescador e conselheiro da RESEX, da comunidade 

Baldo do rio: 

[…] Tem o impacto das empresas, todo ano a gente sofre impacto 
ambiental aqui, poluição de rio, de queimada de mangue, queimada 
de mata, todo ano. Esse ano, quando foi no mês de dezembro [2015], 
que é o período de queimada da cana-de-açúcar, eles não faz acero 
de mata, não faz acero de mangue, respeitando quinze metros, vinte 
metros de mangue, danam fogo, passa pra dentro do mangue, passa 
pra área alagada, onde tem caranguejo, onde tem capivara. O ano 
passado [2015], em janeiro mesmo, a gente levemo eles lá pra ver, o 
pessoal danaram fogo na cana lá em baixo e a cana cheia de 
capivara, morreu as capivarinha tudim! Mei mundo de capivara morta, 
cercada no fogo. Isso é um crime ambiental! Pescador disse que 
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encontraram capivara se rastejando queimada, fazia pena! […]. E 
isso aí a gente vem sofrendo e num vê punição nenhuma! A gente 
quer proteger o meio ambiente, a gente quer proteger o lugar que a 
gente tira o nosso sustento e num vê as coisa andar. […]. Eles 
passam com o veneno assim ó, isso aí quando chega no período da 
moagem, eles passam com o avião aqui com o veneno…diz que é 
pra cana amadurecer, outros diz que é pra matar os insetos da cana. 
Tudo isso é impacto ambiental e a gente sofre com tudo isso aí. 
(PESCADOR E CONSELHEIRO DA RESEX, COMUNIDADE BALDO 
DO RIO, 2016). 

 
 Sobre o impacto causado pela empresa Klabin, ele nos contou: 
 

Em pleno semana santa, a gente tivemo a poluição aqui de uma 
fábrica de papel, a gente dali da maré pescando, tá vendo ela, a 
Klabin. Poluiu aqui em plena semana santa a gente todo mundo aqui 
ansioso, porque semana santa é o dia da gente ganhar dinheiro. 
Passamos quatro meses aqui parado sem ganhar um tostão. […]. 
Tudo preto, quatro meses desse jeito! Até pra gente dormir, a gente 
ficava com a cabeça doendo. Pra o peixe voltar de novo, demora! 
(PESCADOR E CONSELHEIRO DA RESEX, COMUNIDADE BALDO 
DO RIO, 2016, grifo nosso).  
 

 O pescador também comentou sobre a empresa Fiat e todo o complexo 

industrial em torno dela, que se localiza próximo a RESEX: 

Foi instalada agora a Fiat, tá lá um desastre ambiental medonho. 
Uma nascente, uma camboa boa de camarão, as mulheres gosta de 
pescar lá, a camboa tá ficando aterrada de areia, ficando duro, que a 
camboa era mole, o camarão gosta de comer e ficar na lama. […]. A 
gente foi, levou um pessoal do ICMBio, fazer a vistoria lá. Na época 
que a gente foi, eles tavam tirando uma água do pátio – disse que 
era do pátio – quando chove, que essa água do pátio aí, abriram um 
canal, um canal grande, que a bueira cabia eu dentro! Um buraco tão 
grande! E essa terra pra onde foi? Quando tava no processo dela, 
que eu fiquei na parte de estudo, e o pesquisador Tarciso [Tarciso 
Quinamo – FUNDAJ] disse: essa água, ela vai acabar com o banco 
de marisco, vai acabar a salinização da água e vai acabar matando 
os mariscos. […]. Eu sei que o ICMBio disse que ela [a Fiat] tava 
sendo multada em não sei quantos mil. (PESCADOR E 
CONSELHEIRO DA RESEX, COMUNIDADE BALDO DO RIO, 2016, 
grifo nosso). 
 

 As falas do referido pescador relatam problemas e conflitos que tem como 

referência a comunidade Baldo do rio, porém, fica claro a relação que todos esses 

conflitos têm com as demais comunidades da RESEX. Isso acontece tanto porque a 

natureza tem essa característica de integração e interrelação dos seus elementos, 

como também porque o uso desses elementos é feito de forma compartilhada por 

essas comunidades.  
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Fotografia 39 – Rio Goiana na comunidade Baldo do rio. Ao fundo a BR 101. Do lado esquerdo a 
cana-de-açúcar e do lado direito a comunidade (e placa da RESEX) 

FONTE: Suana Medeiros Silva (2016). 
 

 
 
Fotografia 40 – Monocultivo da cana-de-açúcar na margem do rio Goiana e placa da RESEX – 
Comunidade Baldo do rio/PE 

 
FONTE: Suana Medeiros Silva (2016). 
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Fotografia 41 – Rio Goiana e Colônia de Pescadores Z14 – comunidade Baldo do rio/PE 

FONTE: Suana Medeiros Silva (2016). 
 
 
Figura 2– Página eletrônica da empresa Klabin, exibindo título de empresa mais sustentável do ano 

FONTE: Página eletrônica da Klabin (2017). 

 
 
 
 Não foi realizada pesquisa de campo na comunidade Porto de 

Congaçari/Caaporã no estado da Paraíba, por dificuldades de acesso ao local e de 

contato com representantes da comunidade.  
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5.2 “GESTÃO COMPARTILHADA NA PESCA”: OS ACORDOS NÃO FORMAIS E O 

ACORDO DE GESTÃO OFICIAL DA RESEX ACAÚ-GOIANA 

 
 

Na pesca não mudou nada, não [...]. A gente aqui se entrosa com o 
povo de Caú [Acaú], com o povo de tudo… e num tem coisa 
não…vamos supor, o cara de Caú tá num tipo de um lance lá, 
esperando a hora do peixe passar, e a gente num vai passar no 
lance pra não atrapalhar, entendeu? A gente sabe o que tá certo e o 
que tá errado de cada um. A norma pra rede é de cem metro de uma 
pra outra, mas aqui a gente arreia uma em cima da outra e se 
resolve, principalmente quando é camarão, né…pescar camarão de 
mar, a gente joga uma em cima da outra assim, e cada um num tem 
conflito de nada. A gente se dá bem, a gente continua do mesmo 
jeito. (PESCADOR ARTESANAL DA RESEX, grifo nosso).  

  

 O Acordo de Gestão da RESEX Acaú-Goiana foi instituído pelo Conselho 

Deliberativo da reserva, por meio de sua Resolução nº 03, de 22 de abril de 2015. 

Chamo atenção para o fato de que a reserva existe desde o ano de 2007 e que seu 

Conselho somente foi criado no ano de 2012. Isso nos diz primeiramente que, 

considerando essas datas – da existência e atuação do Conselho Gestor e, 

sobretudo do Acordo de Gestão – tais normas são bastante recentes na história da 

RESEX Acaú-Goiana. Nesse sentido, trazemos acima a fala de um pescador da 

RESEX, que reflete um pouco como se dá a organização e o compartilhamento  

entre as comunidades, que independente das normas específicas do Acordo de 

Gestão, já seguiam uma lógica própria de uso comum dos bens naturais, entendida 

pelas comunidades como necessária. 

 O Acordo trata especificamente sobre o uso do solo e da natureza, com 

ênfase na atividade da pesca artesanal. Estão presentes no documento capítulos 

sobre: moradias e benfeitorias; locais e tipos de pescaria; agricultura e criação de 

animais e; disposições gerais acerca do uso de madeira do mangue, turismo 

ecológico de base comunitária e implementação do referido acordo. Segundo o 

acordo, “A pesca na RESEX Acaú-Goiana é definida nos rios Goiana e Megaó, seus 

estuários e na área de mar da UC, assim como toda a atividade de extrativismo na 

área de manguezal da RESEX” (CONSELHO DELIBERATIVO DA RESERVA 

EXTRATIVISTA ACAÚ-GOIANA, 2015a). São responsáveis pela execução do 

acordo todos os beneficiários e beneficiárias da reserva, tendo como parceiros na 

sua implementação além do ICMBio e o Conselho Deliberativo, os órgãos 
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ambientais municipais – como as prefeituras envolvidas –, as Universidades 

Federais da Paraíba e de Pernambuco, dentre outros. 

 Por pessoas, famílias e comunidades beneficiárias, entende-se o que está 

disposto na Resolução nº 02, de 22 de abril de 2015, do Conselho, onde foi 

estabelecido um perfil que as descreve e caracteriza: 

1. Perfil do beneficiário: é a descrição das características que 
identificam uma população tradicional de uma unidade de 
conservação e servem de parâmetros para a definição de quais 
famílias são beneficiárias. 
2. Beneficiários da RESEX Acaú-Goiana: Ser pescador e ou 
trabalhar no apoio a pesca. 
3. Apoio a pesca: o artesão(a), carpinteiro(a) que fabrica ou conserta 
as embarcações utilizadas pelos pescadores(as), assim como 
aquele(a) que confecciona as redes de pesca e/ou os petrechos de 
pesca em geral e que sejam moradores(as) da comunidade, as 
mulheres beneficiadoras do pescado, também o atravessador(a), 
intermediário(a) ou pombeiro(a) que seja pescador(a) e morador(a) 
na comunidade em que atua e com raiz na pesca. (CONSELHO 
DELIBERATIVO DA RESERVA EXTRATIVISTA ACAU-GOIANA, 
2015b). 

 
 A resolução também traz que para que as pescadoras, os pescadores e seus 

descentes sejam beneficiários, necessitam residir nas comunidades beneficiárias e 

praticar a pesca na região da RESEX, desde 2007 – ano da implantação da mesma. 

Só essas pessoas terão o direito de pescar comercialmente na área, não sendo 

permitida “a entrada de novos beneficiários que não tenham relação com a RESEX 

antes do ano de 2007, ano de sua criação, ou sem comprovação de pertencer a 

comunidade beneficiária e/ou sem raiz na pesca” (CONSELHO DELIBERATIVO DA 

RESERVA EXTRATIVISTA ACAÚ-GOIANA, 2015b).  

 O papel do Acordo de Gestão instituído em 2015, acaba sendo ambíguo 

diante da realidade da referida Resex. Por um lado as comunidades demonstram 

acreditar na importância de sua existência e, por outro lado, várias normas relativas 

a atividade presentes no Acordo – que tiveram como base, normativas superiores do 

ICMBio, IBAMA e Ministério do Meio Ambiente – chocam com o que alguns 

pescadores e pescadoras entendem e costumam praticar, com base no uso comum 

da natureza e nas práticas tradicionais relativas à pesca. Como um exemplo disso, 

na citação abaixo mostramos um outro pescador da RESEX criticar a atuação do 

ICMBio em questões relacionadas a “andada” do caranguejo. Além disso, também 

critica uma norma do IBAMA aplicada à RESEX: 
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Tivemos o período da andada do caranguejo aí… eu não sei como é 
que eles tem lá os estudos deles, que num é como a gente que sabe 
do dia a dia, como a gente sabe na natureza. Vieram… a gente tem 
três andadas, não houve fiscalização no mangue, não houve 
fiscalização por terra, só houve uma fiscalização porque a gente 
pediu ao ICMBio: “rapaz, tá demais”! Rever esse documento de 
estoque de caranguejo, rever porque o IBAMA tá dando um 
documento de estoque de caranguejo e isso aí tá errado! O 
caranguejo ele não pode ficar dez, quinze, vinte dias preso, não! 
Num pode, que a partir que tirou ele dali do mangue, ele já tá 
sofrendo. O caranguejo-uçá, o guaiamum… o guaiamum ainda 
sobrevive, mas o uçá principalmente que vive na lama, no mole, 
dentro d'água direto, num aguenta, quinze, vinte dias! O IBAMA 
agora inventou uma notificação de estoque pra os revendedores. Ele 
vai, faz uma nota de estoque pra o atravessador, e o atravessador 
fica com essa nota de estoque, aí ele pega compra o caranguejo do 
pescador e estoca. [mas, sem essa norma:] O pescador, todo dia ele 
pega e todo dia ele entrega; e o atravessador todo dia leva pro 
Recife pra vender…Recife, Goiana. (PESCADOR ARTESANAL DA 
RESEX ACAÚ-GOIANA, grifo nosso). 
 
 

 Trazer essa contradição entre o Acordo de Gestão da RESEX, as normas 

superiores do IBAMA e o que pensa alguns beneficiários da RESEX, tem por 

objetivo somente, apontar que isso é um exemplo de que não há um consenso sobre 

as normas oficiais do uso comum, tanto das comunidades entre si e delas com o 

Estado – na figura dos órgãos ambientais. No entanto, isso não representa por parte 

das comunidades um total descrédito nos conhecimentos técnicos dos órgãos 

ambientais, nem significa que as normas sejam constantemente descumpridas pelas 

comunidades; ou ainda que elas não se sintam responsáveis pelo uso equilibrado 

dos bens naturais, muito ao contrário. Algumas práticas antigas como o uso da 

“redinha” para capturar caranguejo e guaiamum foi proibida no Acordo de Gestão, e 

está sendo banida das comunidades, onde muitos já entendem que o uso da mesma 

causa impacto na reprodução da espécie. 

 Um estudo de Luciana Figueiredo sobre a RESEX Acaú-Goiana, na área de 

conhecimento da Psicobiologia, analisou o uso comum da natureza entre as 

referidas comunidades, tendo como fundamento teórico-metodológico “os Princípios 

da Gestão de Recursos Comuns – PGRC” de Ostrom – relacionados com a crítica à 

“Tragédia dos comuns” de Hardin, já discutido por nós no primeiro capítulo. Os 

PGRC’s são oito e são elencados da seguinte maneira: Limites claramente definidos; 

Equivalência proporcional entre benefícios e custos; Acordos coletivos; 

Monitoramento; Punições gradativas; Mecanismos de resolução de conflitos; 
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Reconhecimento mínimo do direito de organizar; Coordenação apropriada entre os 

grupos (OSTROM, 1990 apud FIGUEIREDO, 2015:12). 

 Figueiredo (2015) objetivou avaliar o conhecimento sobre a gestão 

participativa e os valores dos beneficiários da RESEX Acaú-Goiana relativos aos 

PGRC's, após 16 anos do início da luta pela RESEX e após 08 anos da 

implementação da mesma. Para tanto, a autora quis responder às seguintes 

perguntas: 

– Os beneficiários apresentam conhecimentos/informações 
condizentes com os Princípios básicos para Gestão dos Recursos 
Comuns (PGRC) definidos por Ostrom (1990)? 
– Existe relação entre a dependência de recursos da RESEX e 
reconhecimento dos princípios básicos para GRC? 
– Ser beneficiário de uma RESEX aumenta os valores coletivistas? 
– Existe relação entre valores individuais e ciência dos Princípios 
GRC? (FIGUEIREDO, 2015:23).  
 

 Ao formular tais perguntas, Figueiredo também lançava a hipótese de que os 

indivíduos com valores mais coletivistas teriam mais conhecimento dos Princípios 

GRC. Segundo os resultados do estudo, feito com residentes das comunidades, 

beneficiários e não beneficiários da RESEX, o índice de menor média geral foi o 

“Limites claramente definidos” – reconhecimento espacial dos limites da RESEX e 

das comunidades que ela abrange, e identidade dos grupos beneficiários ou não. 

Sobre isso, a autora argumenta: 

De acordo com Ostrom (2009), a medida de reconhecimento dos 
limites de uma área pode estar relacionada com a sua extensão. 
Áreas maiores requerem mais custo na marcação ativa de seus 
limites (através de placas e/ou cercas) tornando mais difícil, portanto, 
o reconhecimento deles por parte dos indivíduos ali inseridos. Desta 
forma, o resultado está relacionado com o fato de a RESEX 
apresentar uma área total de aproximadamente 6.678 hectares, 
abrangendo 6 comunidades diferentes e 1.440 famílias distribuídas 
entre dois estados (Paraíba e Pernambuco) caracterizando-a, 
portanto, como um local de elevada extensão territorial. (Ibid., p.61).  
 

 Por outro lado, o índice de maior média geral foi o “Reconhecimento mínimo 

do direito de organizar”, tendo nota alta em todas as comunidades. Para Figueiredo, 

“isso sugere que elas estão em sintonia nas questões sobre a organização da 

RESEX, concordando, em sua maioria, que a melhor solução é manter o recurso 

como sendo de uso comum” e; além disso, “também demonstra que as 

comunidades têm interesse em manter a participação das comunidades no que diz 

respeito às questões da RESEX e do ofício da pesca” (Ibid., p. 61).  
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 Sobre os demais índices do referido estudo, de forma resumida, foi constatado 

que quanto mais presentes os valores coletivistas, maior conhecimento dos PGRC e 

menos horas de trabalho dentro da RESEX, o que indica um “freio” no próprio uso 

dos bens comuns. Enquanto que os valores individualistas estiveram relacionados 

com um menor conhecimento dos PGRC. Não detalharemos aqui os resultados de 

todos os índices do referido estudo porque o que nos importa é chamar a atenção 

para a constatação do consenso sobre o uso comum da natureza entre as 

comunidades e da vontade coletiva em mantê-lo. Isso reafirma a existência de um 

acordo coletivo de uso compartilhado dos bens comuns na área da RESEX, 

independente das normas institucionalizadas pelo Conselho Deliberativo e pelos 

órgãos ambientais estatais.  

  

 
5.3 O QUE É A RESEX ACAÚ-GOIANA DIANTE DO CAPITAL E DO ESTADO: A 

PERCEPÇÃO DAS COMUNIDADES E AS CONSIDERAÇÕES DA AUTORA 

 
 
 Para identificar e compreender em que consiste a “gestão compartilhada” na 

RESEX Acaú-Goiana, era importante também identificar pela perspectiva das 

comunidades, as mudanças ocorridas na área e na vida das pessoas comunitárias 

com a implementação da mesma. Identificar se há uma gestão compartilhada – nos 

moldes estatais – também passava por saber quais mudanças a existência dessa 

gestão provocou nas relações sociais entre pessoas beneficiárias e não 

beneficiárias e de todas essas pessoas com a natureza, independente do Acordo. 

Nesse sentido, o que constatamos foi que, de forma geral a relação das pessoas 

(beneficiárias ou não) entre si e com a área da RESEX, ou seja, com a natureza, 

não sofreu grandes mudanças. Assim como a relação da atividade pesqueira (na 

figura das pescadoras e pescadores) com a natureza, tampouco sofreu 

transformações significativas. Estamos falando da relação de compartilhamento dos 

bens naturais, dos acordos não institucionalizados e vivenciados cotidianamente, 

muitas vezes não verbalizados – e já comentados no subcapítulo anterior.  

 Obviamente, como já foi colocado no primeiro capítulo, algumas questões 

relativas à poluição e degradação da natureza são vistas com mais gravidade pela 

totalidade da população do entorno da RESEX (das comunidades), o que torna a 
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RESEX um possível instrumento de efetivação do dever do uso responsável e do 

cuidado. É fato que o processo de entendimento das pessoas (beneficiárias ou não) 

do que a RESEX representa legalmente e do poder das comunidades nas tomadas 

de decisões relativas à área, ainda acontece de forma relativamente lenta. Mas isso 

não é surpreendente; é mais esperado do que o contrário, considerando o histórico 

de participação política – real – no país. O processo é portanto, um exercício 

constante entre lideranças e comunidades.  

 Por outro lado, enquanto que internamente as relações permanecem sem 

grandes transformações, a relação de agentes externos às comunidades com a área 

da RESEX, sofreram algumas modificações, mesmo que não suficientes e/ou 

significantes. Os agentes dos quais falamos são as empresas privadas de diversos 

setores, a pequena ou grande especulação imobiliária e o próprio Estado – que faz 

duplo papel ao legitimar processos que garantem a permanência do território 

pesqueiro de uso comum e ao mesmo tempo, executa processos ofensivos nesse 

território. Essas modificações são permeadas de conflitos e por isso não significam 

soluções acabadas, mas representam muito para as comunidades que até a 

implantação da RESEX, não tinham nenhuma garantia sobre o território. E é 

importante ressaltar, que aqui estamos falando especificamente do território, não de 

nada relativo a “gestão compartilhada”.  

 Assim, cabe colocar que a ofensiva sobre o território é presente ainda e que 

as pescadoras e os pescadores a percebem como um dos maiores problemas e 

desafios presentes. Essa percepção existe pela consciência de que todas as ações 

das empresas sobre a natureza, mesmo estando estas localizadas no entorno e não 

dentro dos limites da RESEX, têm repercussão direta nos bens comuns que 

garantem a reprodução da atividade pesqueira e da vida das comunidades. Abaixo, 

trazemos algumas falas de pescadoras e pescadores de todas as comunidades 

visitadas – que revelam essas constatações –, quando perguntados sobre a 

importância da implantação da RESEX em 2007 e o que ela significa atualmente na 

prática.  

A RESEX significa muita coisa pra pesca, pra gente pescador 
significa muita coisa. A gente quer que essa área seja reconhecida 
como uma área exclusiva pra pesca, pra os pescadores. Hoje a 
gente vê que num mudou nada, não. Tá tudo do mesmo jeito, só tem 
o nome. Mas pras empresas poluidoras, pras empresas que causam 
prejuízo, ela conhecer que aquilo é uma área de reserva...mas 
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também pra elas num mudou nada. E pra gente, a gente tem na 
cabeça, a gente que é pescador, tem na cabeça que o que a gente 
quer, é que isso seja uma reserva exclusiva pra os pescador. Mas 
pras empresas, a mesma coisa, não mudou nada! (PESCADOR E 
CONSELHEIRO DA RESEX, 2016). 
 
A RESEX pra mim é tudo. Se não tivesse RESEX ia tá pior. Porque 
assim, tem terreno aqui, o povo fica invadindo, e a fiscal vem olhar, 
porque não pode invadir assim a área, e se num tivesse RESEX, não 
tinha como ter não. Porque se ficar invadindo, invadindo, a gente não 
ia ter como passar. (PESCADORA DA RESEX, 2016).  
 
É meio complicado pra responder. Assim, a RESEX entrou. Foi coisa 
boa pro pescador? Foi. Só que tudo demora. Já faz mais de ano que 
tá se trabalhando o plano de manejo, num saiu ainda. Quando entrar 
o plano de manejo, vai ser uma discussão difícil. (PESCADORA E 
CONSELHEIRA DA RESEX, 2016). 
 
Aqui sempre foi dessa forma, nunca mudou a relação entre morador. 
Apesar de que logo antes ninguém sabia o que significava a RESEX. 
Mas depois foi tendo reunião, foi se explicando, depois foi formado o 
conselho, aí a gente fazia reunião lá quando tinha reunião do 
conselho, e fazia aqui na outra semana. Aí muita gente hoje sabe 
que aqui tem uma RESEX, uma área federal, uma área de reserva 
extrativista. (PESCADOR E CONSELHEIRO DA RESEX, 2016). 
 
Hoje a gente vê os manguezal, o povo tomando conta, aterrando, 
fazendo casa dentro, mas ninguém aí fiscalizando. Teve essa história 
lá no conselho, a gente conversou sobre isso. Aí ele [agente ICMBio] 
disse não, mas isso aí, com o tempo isso vai ser arriado. Mas como é 
Governo Federal tudo é lento, né… disse que isso aí quando for com 
uns tempo as pessoas pensam que não vai acontecer nada, mas vai, 
que num pode. Porque eles disseram que eles [ICMBio] tem na foto 
de satélite tudo que tinha logo quando ela foi formada, então tem que 
permanecer aquelas coisas de quando foi fundada, quando ela foi 
aprovada aqui… tem que ter aquelas mesmas coisas, não mais do 
que aquilo. Quem tomar mangue, quem tomar isso, tudo aquilo vai 
sair. E aquelas outras casas ou algum bar, que existia naquela época 
que era naquela área, aí vai ter que ter um acordo pra tirar. Esse 
povo da área, mas quem tinha, quem tá fazendo agora e não tinha, é 
perda total – segundo eles, que falaram isso. (PESCADOR E 
CONSELHEIRO DA RESEX, 2016, grifo nosso). 
 

 Como já foi colocado, o nível de participação e envolvimento das beneficiárias 

e dos beneficiários com as questões políticas relativas à RESEX, tem sido um 

elemento em constante exercício. Levado a cabo pelas lideranças, conselheiras e a 

equipe de coordenação da RESEX no ICMBio, é um processo trabalhoso. No 

entanto, isso não parece significativo diante do que representa a RESEX legalmente 

e do poder que ela pode representar frente ao avanço do capital no referido território. 

A questão central não gira em torno da participação política massiva das 
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comunidades nas reuniões relativas a RESEX e sim, do que o Estado faz com um 

instrumento territorial já existente, conquistado com luta para garantir esse mesmo 

território. Como também já foi apontado aqui, os processos que dizem respeito à 

fiscalização das irregularidades e ao ordenamento do território dentro das normas 

que a RESEX prevê têm sido sempre lentos e muitas vezes ineficientes. Esse fator 

da realidade da RESEX é mencionado como um significativo problema pela maioria 

das pessoas entrevistadas, abrangendo todas as comunidades.  

 Acerca da importância da RESEX e da percepção das comunidades sobre a 

mesma, diante do exposto e das reflexões desenvolvidas ao longo do texto, 

reiteramos o nosso entendimento de que, mais importante do que uma gestão 

compartilhada, a RESEX representa sobretudo, a garantia do território pesqueiro de 

uso comum. A gestão compartilhada, orientada pelo Acordo de Gestão e pelas 

normativas dos órgãos ambientais, se torna secundária diante da ameaça ao 

território e da possibilidade de garantia de permanência nele por meio da 

implantação de uma UC. Além disso, essa gestão compartilhada – com a 

intervenção do Estado e a presença das empresas no Conselho Deliberativo – 

também pode significar um controle estatal e também privado do território pesqueiro 

de uso comum. A necessidade de submissão a esse controle só existe porque há 

um conflito posto nesse território, no qual o Estado e o capital são os principais 

agentes e responsáveis. Ao mesmo tempo, esse controle se sobrepõe ou se 

entrelaça à garantia legal do território pesqueiro, tornando a RESEX uma via de mão 

dupla.  

 Também cabe colocar que o fato de as normas de gestão não serem seguidas 

em totalidade pelas comunidades, não significa que exista uma rejeição de normas 

para o uso e compartilhamento da natureza. A essas normas, é dada uma 

importância significativa; isso está presente nas falas das pescadoras e dos 

pescadores, assim como na maneira como compartilham os bens comuns, no 

sentido comunitário que envolve a pesca artesanal e as vivências no território. A 

gestão compartilhada nos moldes estatais se torna secundária para as comunidades 

não sem motivos. O primeiro deles é o reconhecimento pelas comunidades de que 

antes da criação da RESEX, já havia uma forma de compartilhamento da natureza 

que respeita seus ciclos e todas as pessoas que a utilizam dentro dessa lógica do 

bem comum. Isso foi inclusive o fator determinante para a reivindicação e luta pela 
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RESEX. Soma-se a este entendimento, com bastante peso, a compreensão de que 

são os agentes e as ameaças externos e não as comunidades, os reais e/ou 

principais inimigos do território pesqueiro e da própria natureza, como coloca a 

pescadora abaixo:  

[…] a gente tá lutando ali com as grandes empresas, o problema da 
gente maior, é as empresas. A briga da gente é com as empresas. 
Porque? Porque tudo que num presta é despejado no mar, no rio. 
[…]. Tudo que num presta, se for em Tejucupapo você vai ver, os 
esgotos das empresas tão descendo tudinho pra o rio. As bocas dos 
rios são aqui, então se tá despejando no rio, tão jogando no mar do 
mesmo jeito! (PESCADORA E CONSELHEIRA DA RESEX, 2016).  

 

 Percebemos que a preocupação mais urgente e o maior desafio para as 

comunidades é conter a ação desses agentes e acabar com essas ameaças ao 

território e à natureza. Os referidos agentes que falamos aqui são os já mencionados: 

empresas do entorno da RESEX como as usinas, as fábricas de cimento e papel, o 

complexo industrial da Fiat, o polo farmacoquímico, etc. Além desses, o próprio 

Estado com sua dúbia postura. 

 Dada essa realidade percebida pelas pescadoras e pelos pescadores, a 

RESEX Acaú-Goiana representa essencialmente para as comunidades a 

permanência no território e a garantia do uso comum dos bens naturais, com 

legitimidade legal diante do capital e até mesmo de moradores da área que 

assumem posturas individualistas quanto ao uso comum. Por isso, os elementos 

considerados mais urgentes e que são cobrados com mais insistência pelas 

comunidades são a fiscalização – principalmente para com as empresas – e a 

criação do Plano de Manejo, que delimitará a zona de amortecimento e, com isso, 

representará um instrumento a mais na garantia do território. Tais reivindicações 

foram verificadas tanto nas conversas e entrevistas em campo, como nas reuniões 

do Conselho Deliberativo, sobre as quais trataremos a seguir.  

 Diante dessas demandas e das críticas direcionadas ao ICMBio, procuramos 

também compreender melhor como se materializa a relação do Estado com as 

comunidades, quando essa relação diz respeito a “gestão compartilhada”, onde ele é 

ao mesmo tempo a presidência do Conselho Deliberativo e a fiscalização no 

cumprimento das normas. Essa discussão será feita nos subcapítulos a seguir. 
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5.4 A PRESENÇA DO ESTADO NA RESEX ACAÚ-GOIANA 

 

 
 Quando direcionamos nossa análise sobre Estado no âmbito da RESEX, o 

Estado ao qual nos referimos aqui, está representado pelo ICMBio e pelo poder 

público local (prefeituras, secretarias estaduais, etc). Entendemos por Estado 

também as instituições de pesquisa e as universidades. No entanto, quando se trata 

do Conselho Deliberativo da RESEX e das questões relacionadas ao território 

pesqueiro de uso comum, as instituições de pesquisas e as universidades são 

consideradas parceiras nos interesses das comunidades beneficiárias. Os referidos 

assentos são geralmente ocupados por docentes e pesquisadores que têm interesse 

em contribuir na problematização e no atendimento das demandas comunitárias e 

ambientais. 

 Retomando as reflexões acerca do Estado, recordemos que o cerne do que foi 

discutido no segundo capítulo é que o Estado é o grande mediador e garantidor da 

reprodução e acumulação capitalista. Agora teremos que pensá-lo para além dessa 

síntese e considerar que apesar do fato de que a classe capitalista detém a maior do 

poder político, o Estado não pode ser visto como uma grande conspiração capitalista 

para a exploração dos trabalhadores, como problematiza Harvey (2005). Segundo o 

autor, a questão é que o Estado moderno não é comandado por uma unidade 

capitalista, porque o capitalismo não possui unidade. Isso resulta que o Estado 

reflete tanto a luta de classes, quanto uma disputa interna da classe capitalista, que 

é materializada nas disputas dos setores estatais estratégicos na reprodução 

capitalista. Por conta dessa correlação de forças presente constantemente no 

Estado, em alguns momentos é possível que ele atenda os interesses da classe 

trabalhadora – seja por ceder às pressões das reivindicações populares ou porque é 

interessante naquele momento para o capital que tais demandas sejam atendidas. 

Sobre essa correlação de forças, Harvey (2005:92) comenta que 

Depois de ler Marx, é muito difícil imaginar o nascimento do 
capitalismo sem o exercício do poder estatal e sem a criação de 
instituições estatais, que preparam o terreno para a emergência das 
relações sociais capitalistas inteiramente desenvolvidas. Contudo, 
estamos muito seduzidos pela imagem de uma base econômica (e 
de uma superestrutura que, meramente, reflete a base), e tendemos 
a pensar a respeito do Estado num papel totalmente passivo em 
relação à história capitalista. […] A “base econômica” e a 
superestrutura se associam, existindo simultaneamente e não 
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sequencialmente – há uma interação dialética entre ambas. 
  

 Harvey nos alerta que é importante enxergarmos o Estado como algo que 

possui movimento próprio, apesar de estar diretamente relacionado e associado ao 

capitalismo e à classe capitalista. Dialogando com essa ideia, Mascaro (2013) afirma 

que ao mesmo tempo em que o Estado é um fenômeno especialmente capitalista, 

não sendo ele que dá origem à dinâmica do capitalismo e sim o contrário; ele 

também é um “terceiro” em relação à dinâmica capital-trabalho. Nesse sentido, 

Harvey (2005:90) argumenta que “o Estado deveria ser visto, assim como o capital, 

como uma relação (Ollman, 1971: cap. 30) ou como um processo; nesse caso, um 

processo de exercício de poder por meio de determinados arranjos institucionais”.  

 As afirmações de Harvey fazem muito sentido quando olhamos para a relação 

do Estado com as comunidades pesqueiras, sobretudo para essa relação no âmbito 

da gestão compartilhada dentro da RESEX. Em que pese o fato do Estado atender 

majoritariamente as demandas do capital e de que isso se materializa com bastante 

clareza no Brasil e nos estados onde a RESEX Acaú-Goiana se localiza, o Estado 

também atende demandas das comunidades beneficiárias. As contradições dessa 

relação se mostram constantemente e nos fizeram refletir muito ao longo dessa 

pesquisa, buscando entender o que significava para essas comunidades a presença 

do Estado no território pesqueiro.  

 A primeira contradição sobre a qual já falamos, se refere a própria implantação 

da RESEX, que garante a permanência do território pesqueiro de uso comum, 

barrando o avanço do capital privado e estatal. As demais contradições são 

encontradas em vários fatos e situações que vão desde a relação no Conselho 

Deliberativo até a postura do ICMBio frente ao capital, materializado nas empresas 

do entorno da UC. Trataremos então a seguir sobre algumas dessas contradições. 

 

5.4.1 O Estado como gestor e como mediador de conflitos: o Conselho 
Deliberativo e a atuação do ICMBio na RESEX Acaú-Goiana 
 

Rapaz, é uma briga tremenda, viu, da gente no conselho! É, porque a 
gente não abre mão daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente 
quer não, tá entendendo? Quando a coisa é pra prejudicar a gente, a 
gente abre a boca mesmo e vai à luta! (PESCADORA E 
CONSELHEIRA DA RESEX, 2016). 
 
O que o ICMBio faz de positivo é articular a reunião do conselho, 
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mas o resto…informam que tá faltando gasolina, que tá faltando 
manutenção, não sei o quê… tem coisa aqui que é pra eles fazerem! 
(PESCADOR E CONSELHEIRO DA RESEX, 2016). 
 

 
 Como já mencionado, a gestão compartilhada em todas as reservas 

extrativistas, assim como na RESEX Acaú-Goiana é oficializada por meio do 

Conselho Deliberativo, que é presidido pelo ICMBio. O conselho da referida RESEX 

é composto por diversos representantes: das comunidades beneficiárias; do poder 

público local como prefeituras; das empresas do entorno da UC; das instituições 

como o CPP, a Fundação Joaquim Nabuco – FUNDAJ e Universidades Federais. 

Segundo a Instrução Normativa nº 02, de 18 de setembro de 2007, os 

representantes da população tradicional da RESEX deverão ter pelo menos, a 

maioria do número de votos (50% + 1). Nesta normativa, entende-se por população 

tradicional: 

Art 2º(…) II – população tradicional: grupo culturalmente diferenciado 
e que se reconhece como tal; que possui formas próprias de 
organização social, que ocupa e usa territórios e recursos naturais 
como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, 
ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e 
práticas gerados e transmitidos pela tradição. (MMA, 2007). 

 

 Um dos nossos questionamentos junto aos pescadores e pescadoras que 

fazem parte do Conselho foi sobre a eficácia do mesmo nas tomadas de decisões de 

interesse das comunidades beneficiárias. Quando questionamos se as demandas 

das comunidades são atendidas por meio da representatividade no Conselho 

Deliberativo, afirmaram que sim, que geralmente resultados positivos são 

alcançados sobretudo, porque são maioria nos assentos. No entanto, as conquistas 

não acontecem sem que aja embates com os representantes de outros grupos 

(principalmente o do poder público e o das empresas privadas). Ás vezes também 

pode haver divergências de opiniões entre as comunidades sobre determinados 

assuntos de interesse coletivo, mas geralmente é possível chegar a um acordo 

sobre o que é melhor para elas, como nos conta um pescador conselheiro: 

 
Vamos supor, a gente vê a pauta logo antes, né… […] a gente tem 
que conversar com as comunidades, com o conselho comunitário pra 
gente ir no foco. […] Quando a gente vê que a pauta tá meio pesado 
pro lado da gente, que alguém tá querendo levar uma vantagenzinha, 
aí a gente conversa sobre esse assunto pra quando a gente chegar 
lá a gente já ter a resposta. (PESCADOR E CONSELHEIRO DA 
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RESEX, 2016). 
 

  O conselho se reúne em vários lugares, atendendo geralmente a uma 

periodicidade trimestral e a um rodízio democrático de localização. Durante a 

pesquisa, participamos como ouvinte em duas reuniões do Conselho; uma em 17 de 

dezembro de 2014 e outra em 29 de novembro de 2016. Foi constatado uma 

importante quantidade de conselheiras e conselheiros presentes, sobretudo de 

pescadoras e pescadores. Dentre os pontos que foram questionados por estes 

últimos nas duas reuniões, destacamos aqui os de maior relevância segundo a 

nossa compreensão: necessidade e ausência de fiscalização na área da RESEX; 

ausência de informações acerca de supostos proprietários de terras na referida área; 

incertezas sobre os limites da RESEX e a necessidade do Plano de Manejo para a 

demarcação da zona de amortecimento; questões relacionadas com a gestão do 

guaiamum e outros crustáceos e os conflitos entre o Acordo de Gestão e portarias 

do MMA.  

 Acompanhar a reunião do conselho nos possibilitou identificar de forma mais 

abrangente as preocupações dos pescadores e pescadoras com respeito a RESEX. 

Também constatamos em campo nas comunidades, que não há nenhum indicativo 

(como placas) dos limites da unidade; somando isto ao fato de não haver 

demarcação da zona de amortecimento, há uma enorme dificuldade de fiscalização 

e reivindicação do respeito aos limites por parte das comunidades frente a 

propriedades e empreendimentos privados. Os momentos nos quais acompanhamos 

as reuniões estão registrados nas imagens 45, 46 e 47. 
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Fotografia 42 – Reunião do Conselho Deliberativo da RESEX Acaú-Goiana – Goiana/PE 

FONTE: Suana Medeiros Silva (2014).  

 
 
 
 
Fotografia 43 – Pauta da reunião do Conselho Deliberativo da RESEX Acaú-Goiana – Goiana/PE 

FONTE: Suana Medeiros Silva (2014).  
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Fotografia 44 – Reunião do Conselho Deliberativo da RESEX Acaú-Goiana. Associação de 
Marisqueiras de Acaú – AMA 

 
FONTE: Suana Medeiros Silva (2016). 
 

 

 Uma das coisas que ficou clara ao juntarmos elementos dos campos nas 

comunidades, das reuniões do Conselho e das informações do ICMBio, é o conflito 

territorial constante com as empresas do entorno da RESEX. Segundo o 

coordenador da equipe do ICMBio gestora da UC, Luís Guimarães (2016), as 

empresas fazem parte do Conselho por exigência das comunidades. Nas reuniões, a 

relação entre as representações das empresas e as comunidades é mantida da 

forma mais cordial possível, existindo embates e atritos somente quando as 

comunidades se sentem ameaçadas em relação ao território e quando as primeiras 

não assumem suas responsabilidades no que tange aos impactos ambientais 

acusadas por elas próprias. 

 O Conselho Deliberativo é uma expressão da correlação de forças que 

constitui a RESEX Acaú-Goiana (área, limites e entorno). Nas suas reuniões são 

colocados todos os problemas estruturais e pontuais que acontecem entre 
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comunidades, entre comunidades e Estado (ICMBio ou poder público local), entre 

comunidades e capital (empresas do entorno). Nesse sentido, a equipe gestora do 

ICMBio atua de forma a tentar resolver/atender questões colocadas principalmente 

pelas comunidades e, ao mesmo tempo, atua de acordo com a própria perspectiva, 

que nem sempre está em concordância com a perspectiva das primeiras, nem com 

as instituições parceiras como o CPP, FUNDAJ e UFPE.  

 Essa é uma das contradições do Estado dentro da RESEX; é quando 

percebemos que há momentos nos quais a ideia e o discurso da capacidade técnica 

por parte da referida equipe gestora, se sobressaem por cima dos saberes 

tradicionais e das demandas pensadas como mais urgentes pelas comunidades. 

Como já foi colocado, há certa resistência delas para algumas normas ambientais e 

decisões do ICMBio. Quando questionado sobre o diálogo do órgão com as 

comunidades, Guimarães (2016) afirma que 

O dialogo tem sido aberto e franco. Mas nem sempre o entendimento 
é pleno e aceitado/vel. Algumas questões são questionadas e, até 
rejeitadas, em virtude do baixo entendimento que as comunidades 
tem dos limites legais que operam os agentes públicos, outras 
porque implicam em mudanças de hábitos e modos de operar com 
os recursos naturais e os ambientes dos quais as comunidades 
dependem. (GUIMARÃES/ICMBio, 2016). 
 

 É possível também identificar nas palavras de Guimarães, a autoafirmação do 

ICMBio como gestor principal da RESEX nas tomadas de decisões, ao colocar que 

“o Conselho Gestor Deliberativo tem sido um grande parceiro nas deliberações, 

apesar dos conflitos internos em busca dos consensos sobre os temas, suas 

contribuições têm sido de fundamental importância para a efetividade da RESEX” 

(GUIMARÃES/ICMBio, 2016, grifo nosso). Percebemos que a equipe gestora da 

RESEX não se entende apenas como mediadora da relação entre Estado, 

comunidades e Capital, e como presidente do Conselho Deliberativo. É certo que 

por ser o órgão gestor, o ICMBio tem a responsabilidade de resolver questões 

referentes à legislação, fiscalização e ordenamento territorial. No entanto, o 

Conselho Deliberativo, sobretudo por ser composto em sua maioria por 

comunidades beneficiárias, não deveria ser visto como um “parceiro” na RESEX e 

sim, como parte essencial nas deliberações. Isso porque a RESEX é fruto de 

reivindicações e da luta das comunidades para que tivessem, além da garantia da 

permanência, poder de decisão sobre seu território. Mas o ICMBio exerce seu papel 
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de mediador dessa relação se utilizando da legitimação do seu poder enquanto 

Estado, sempre que entender como necessário – seja para decidir prioridades nas 

suas ações, seja para articular agentes para a realização de projetos ou ações que 

julgam necessários ou urgentes. Nesse momento, o Estado agirá como um terceiro 

que na sua mediação na relação entre comunidades tradicionais e capital, se 

utilizará do poder de órgão controlador e autoritário.  

 Por outro lado, apesar disso, percebemos também nas reuniões e nos 

diálogos com agentes dessa equipe, que há disposição e empenho em atender as 

demandas das comunidades e de resolver questões essenciais como a elaboração 

do Plano de Manejo e os conflitos territoriais com as empresas. Quando perguntado 

sobre as limitações enfrentadas na gestão territorial e ambiental da RESEX, 

Guimarães responde: 

A unidade não é grande, mas para acessarmos sua totalidade, 
carecemos de equipamentos que possibilitem a visibilidade de nossa 
presença. Desde a criação até este momento, ainda não temos uma 
estrutura física permanente na região, que permita maior visibilidade 
e presença constante na área. A falta de uma sede em um dos 
municípios aos quais pertence a Resex, tem sido remediada com 
ações nas comunidades que, nem sempre, permite atendimento das 
demandas em tempo real. (GUIMARÃES/ICMBio, 2016). 

 

 A ausência da qual fala o agente é sentida pelas comunidades quando 

reclamam por uma fiscalização efetiva na área. Ele afirma que o ICMBio tem 

“estabelecido um dialogo de força, com fiscalização e punição, quando há desastres 

ou situações de risco ambiental para a unidade e comunidades” (GUIMARÃES/ICMBio, 

2016), causados pelas empresas do entorno. A realidade da RESEX Acaú-Goiana 

também revela uma contradição interna do próprio Estado – nesse caso, enfatizando 

o poder público local como Estado também. Segundo a fala do referido agente, 

percebemos que há conflitos entre as decisões dos poderes municipais e estaduais 

que atingem a RESEX e sobre as quais o ICMBio não é chamado para dialogar e 

participar dos processos: 

 

A industrialização do entorno da RESEX é um fato recente, só a 
partir do ano de 2012 é que um parque fabril com diversas 
modalidades (farmacoquímico, cimenteiro e automobilístico) começa 
a se instalar ou ampliar com apoio dos Governos de Pernambuco e 
Paraíba, utilizando o velho discurso de geração de emprego e renda 
para os municípios. Nosso diálogo ainda não é abrangente à todos 
os setores, principalmente porque não fomos ouvidos quando do 
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planejamento regional, nem nos momentos de licenciamentos destas 
empresas. (GUIMARÃES/ICMBio, 2016). 
 

 Além desse conflito relatado acima, também percebemos outra situação de 

tensão entre poderes estatais, discutida na última reunião do Conselho. Estava 

sendo discutido a possibilidade de implementação de um projeto para a RESEX por 

uma empresa privada – que prevê dentre outras ações, doação de equipamentos de 

pesca, turismo comunitário, educação ambiental, etc. A proposta é que o projeto 

seja viabilizado por meio de captação de recursos financeiros junto a empresas do 

entorno. Isso gerou muito debate no Conselho, com opiniões divididas sobre a 

incoerência em captar recursos com o nome da RESEX, de empresas que 

comumente são degradantes da natureza. Essa relação e também o 

questionamento sobre as consequências de implementar um projeto com verba 

privada foram bastante debatidas. No meio da discussão, Luís Guimarães 

argumenta dizendo: “Nós não somos capazes de trazer a verba de nenhuma 

compensação ambiental”. Essa fala se refere a impossibilidade do ICMBio de 

conseguir reverter para a RESEX, junto aos órgãos estatais, a verba oriunda de 

multas e compensações ambientais relativas a área. A verba federal destinada à 

RESEX Acaú-Goiana, segundo o ICMBio, é insuficiente para executar a gestão da 

UC e mais ainda, para elaboração do Plano Diretor.  

 Sobre o Plano Diretor, Guimarães relatou um longo processo de tentativa de 

elaboração do mesmo até então: 

O Plano de Manejo – PM tem sido uma novela na RESEX, em 
2009/10, ocorreu o primeiro contrato, via PNUD, para elaboração do 
Diagnóstico da UC, o equivalente ao capítulo um do PM, aquela 
parte que descreve todos os atributos da Unidade e seu entorno. 
Este diagnóstico nunca foi concluído oficialmente. 
Em 2012, com a compensação ambiental da FIAT, paga ao governo 
de Pernambuco, o CPRH se comprometeu em destinar parte deste 
recurso para custear o PM. Iniciou-se uma grande discussão interna 
com formação de Grupo de Trabalho, treinamentos e capacitação 
deste GT.  
Na sequência a CPRH, informou que o recurso só poderia ser 
utilizado mediante a elaboração de um edital para contratação de 
uma empresa e que o GT e a gestão deveria elaborar este 
instrumento com suas necessidades e submetê-lo àquele órgão. 
Em 2014 a CPRH informa que o TCE não aprovou o edital e que o 
GT e a Gestão deveria elaborar um Termo de Referência. Passado 
mais um ano, a CPRH informa que não poderia fazer este tipo de 
contratação. 
Em 2016, numa conversa entre a atual gestão da CPRH e a 
Coordenação Regional do ICMBio, decidiu-se pelo envio do recurso 
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existente para a Câmara Técnica Federal do ICMBio. Até o momento 
não temos informações sobre o recurso. 
Internamente a equipe gestora decidiu pela elaboração do 
Diagnóstico, com previsão de neste ano de 2017 iniciar a compilação 
de dados e elaboração desta primeira parte. (GUIMARÃES/ICMBio, 
2016). 

 

 Como já ressaltamos, a não existência do PM é um dos problemas mais 

mencionados pelas comunidades. Os conflitos mais significantes relativos aos limites 

territoriais acontecem com as empresas produtoras de cana-de-açúcar: 

No entorno da RESEX há duas empresas que produzem álcool e 
açúcar, Destilaria TABU em Caaporã/PB e Companhia Agro-
Industrial Goiana – CAIG em Goiana/PE, além de alguns 
fornecedores de cana cujas propriedades limitam-se com a unidade. 
Desde a criação da unidade, diversas ações e acordos foram 
realizados buscando garantir a proteção dos limites da UC e a 
biodiversidade em seu interior. Como não temos Plano de Manejo, 
legalmente, não podemos tecer exigências sobre a zona de 
amortecimento o que seria o ideal, pois assim haveria como conter 
os impactos na região antes de sua ação sobre os recursos naturais. 
Como resultado destes conjunto de ações legais e dialógicas, 
estas empresas têm desativado as áreas de plantio no interior 
da UC. Porém, verifica-se que alguns cuidados ainda são relaxados, 
como: manejo do fogo, uso de avião pulverizador, despejos de 
vinhaça entre outros. (GUIMARÃES/ICMBio, 2016, grifo nosso). 

 

 Outro grande conflito nos âmbitos territorial e ambiental se dá com a empresa 

Atlantis, como já discutimos anteriormente. Esse conflito também faz parte 

constantemente das reivindicações das comunidades por fiscalização. Nessa 

mesma reunião mencionada, foi apresentado por Guimarães um trabalho que está 

sendo feito pela equipe mesmo sem o PM, no objetivo de punir e retomar Áreas de 

Preservação Permanente – APP ocupadas por essa empresa. O mapa abaixo 

fornecido pelo ICMBio, mostra as referidas APP's.  
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Mapa 6 – Ocupação irregular pela Atlantis na RESEX Acaú-Goiana 

FONTE: ICMBio, 2017. 

 

 

 Vale ressaltar que as terras que compreendem a área total da RESEX Acaú-

Goiana, segundo Guimarães pertencem a União, que até a presente data não 

repassou o título das mesmas para o ICMBio. As contradições identificadas no 

Estado, tanto no que diz respeito a relação mantida com as comunidades e com o 

setor privado, quanto no que tange as relações entre instâncias estatais, reafirmam 

duas coisas. Primeiro, que o Estado se contradiz por ele mesmo, somente por ser 

mediador de conflitos na relação capital-trabalho – nesse caso, mediador da relação 

entre comunidades pesqueiras e o grande capital representado pelas empresas. 

Essa mediação por si só é contraditória, uma vez que não há conciliação possível 

entre as duas partes. A situação de conflitos será uma constante enquanto a 
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garantia do modo de produção dominante – defendido e reproduzido por esse 

mesmo Estado – continue sendo prioridade. Tal mediação é bastante contraditória, 

porque além de ser contraditória somente por existir, ainda agrega a ela o fato de 

que os quadros do Estado são compostos por pessoas diversas que, influenciadas 

por formação acadêmica, profissional e ideologias, podem ter visões e posturas 

diversas, independente do cargo e função que ocupem. Disso, resulta que uma 

equipe gestora do ICMBio pode ter posturas mais ou menos aproximadas das 

demandas reais das comunidades e da RESEX, e em outro momento, outra equipe 

pode se afastar absurdamente delas.  

 O outro fato que é reafirmado, é que dentro da totalidade do Estado existem 

disputas de interesses entre grupos de poder. Esses grupos vão conseguir alcançar 

seus interesses de acordo com a influência que conseguirem ter em cada setor 

estratégico do Estado. Em momentos e situações diferentes, pode ser crucial ter 

influência sobre o setor de licenciamento ambiental e em outro, sobre o setor de 

investimentos em infraestrutura. Dessa forma, o capital vai se movimentando e 

articulando a manutenção da estrutura de sua reprodução; por dentro e pela mão do 

Estado. Por esses motivos, concordamos que para entender relações como as que 

se dão na RESEX e ligadas a ela, é necessário enxergar o Estado como uma 

relação, como um processo, como nos orienta Harvey. 

 Com isso não estamos descobrindo nada novo, mas estamos expondo as 

entrelinhas de um conjunto complexo de relações e, assim, estabelecendo pontos de 

ligações nas nossas análises e pontos de partida para possíveis avanços teóricos e 

práticos. 

 

5.5 A RESEX ACAÚ-GOIANA: TERRITÓRIO PESQUEIRO DE USO COMUM E 

MORADA DO BEM VIVER 

 
 
 Após percorrer os caminhos que esta pesquisa nos levou, chegamos a várias 

conclusões que estão diluídas ao longo dos quatro capítulos. Chamamos de 

conclusões o que entendemos como considerações resultantes das análises, 

acabadas ou ainda em movimento. Nosso objetivo principal nessa tese era estudar a 

organização comunitária no compartilhamento dos bens naturais em torno da pesca 

artesanal – o que na RESEX ganha nome de gestão compartilhada da pesca e é 
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dividida entre as comunidades beneficiárias, o Estado (ICMBio), o poder público 

local, as empresas e a sociedade civil envolvidas. Nossa hipótese era que a RESEX 

facilitava e garantia essa gestão dentro do território pesqueiro, com base no uso 

comum. O que o aprofundamento na área de estudo e as vivências com as 

comunidades nos mostraram, foi que a gestão compartilhada é uma forma estatal 

que por sua forma, se sobrepõe às normas comunitárias de compartilhamento dos 

bens naturais entre as comunidades beneficiárias da RESEX. E que esse uso 

compartilhado já acontecia antes da implantação da Unidade, sendo inclusive 

determinante para a reivindicação da mesma. As normas legais de gestão da 

natureza na área da UC trouxeram com elas certo estranhamento para o que era 

entendido pelas comunidades como compartilhamento e preservação da natureza. 

Estranhamento esse que gera conflitos internos, porém não tão significativos quanto 

os conflitos relativos aos agentes externos à RESEX. 

 A existência desses agentes externos, sobre os quais dedicamos muito 

esforço de identificação e de análise nesse trabalho – o capital representado por 

diversas empresas e o Estado por diversas instituições – é o cerne dos maiores 

conflitos, como já foi falado aqui. E os maiores conflitos dizem respeito a ameaça 

constante do capital privado ou estatal sobre o território pesqueiro de uso comum. 

Diante da constância dessa ameaça, a RESEX se coloca legal e concretamente 

como um entrave nesse avanço, embora que não radicalmente. Como colocam as 

pescadoras e os pescadores das comunidades beneficiárias, na prática a RESEX 

não mudou muita coisa, mas o fato é que ela é a única garantia real da permanência 

desse território pesqueiro de uso comum.  

 Portanto, diante dos conflitos internos e das grandes ameaças ao território por 

agentes externos, o ponto principal nas discussões e lutas na RESEX, não é a 

gestão compartilhada; é o cumprimento e o respeito aos limites territoriais e à 

natureza, por parte do capital privado e do próprio Estado. Não há gestão 

compartilhada sem território. Além disso, a gestão compartilhada para as 

comunidades vai para além das normas do Acordo de Gestão, ela perpassa a forma 

de ver a natureza e a forma de ver e se relacionar com as outras pessoas. 

Entendemos que a RESEX enquanto território pesqueiro de uso comum não pode 

ser simplificada a um Acordo de Gestão, mediado e fiscalizado pelo Estado – esse 

“terceiro”.  
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 Dessa forma a RESEX deve ser pensada para além disso, para além dos 

enquadramentos institucionais, para além das normas estatais, para além da 

propriedade privada da natureza, para além da natureza como mercadoria e como 

bem a serviço da acumulação. A RESEX é potencialmente uma morada do bem 

viver, uma morada de relações para além do capitalismo – entendendo o bem viver 

não como a tentativa da aplicação de uma teoria, mas como uma construção e 

busca constante, que vem se dando pelas comunidades da RESEX Acaú-Goiana 

antes de sua implantação. O bem viver é anticapitalista, a RESEX também.  

 Na última década o termo Buen vivir tem estado presente nos debates sobre 

os direitos da natureza e dos povos e comunidades tradicionais, em países da 

América Latina. Segundo Acosta (2013:15), o bem viver se apresenta como uma 

concepção, uma proposta, uma oportunidade de construção coletiva de uma nova 

forma de vida, um processo de vida que vem da matriz comunitária de povos que 

vivem em harmonia com a natureza. O bem viver pode significar um importante 

passo na superação da ideia e do conceito de desenvolvimento. 

 O termo e proposta do bem viver nasceu junto as discussões sobre os direitos 

da natureza no Equador (2008) e sobre o Estado plurinacional na Bolívia (2009). A 

proposta implica em recuperar a cosmovisão dos povos e nacionalidades indígenas, 

deixando de associar o bem viver dessas populações ao “bem-estar ocidental”. 

Apesar de a proposta ter como essência a cosmovisão indígena, o bem viver não 

está sendo pensado somente para esses povos tradicionais, mas para toda a 

população mundial, tendo como desafio uma transformação social que supere o 

divórcio entre natureza e ser humano, onde a primeira tem valor mercantil – e 

entendendo que as pessoas estão inseridas na natureza. Nessa perspectiva, se 

considera que “es imprescindible construir otras formas de vida, que no estén 

normadas por la acumulación del capital” (ACOSTA, 2013:19). 

 O bem viver também pode ser chamado de sumak kawsay (em kichwa) ou 

suma pamaña (em aymara). Ou ainda pode ter diversos outros nomes, de acordo 

com os povos e comunidades que o definam. Por ser bastante debatido ultimamente, 

o bem viver pode ser visto na academia e fora dela como uma novidade ou uma 

moda. Mas o bem viver enquanto filosofia de vida, conceito, concepção e/ou 

proposta, não traz receitas prontas nem tampouco ações extraordinárias. Ele 

representa um passo atrás na ideia de desenvolvimento e uma busca por recuperar 
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a dignidade perdida no capitalismo. Segundo o referido autor: 

Al reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos en la 
búsqueda de ese indispensable equilibrio entre la naturaleza y las 
necesidades de los seres humanos, se supera la versión 
constitucional tradicional de los derechos a un ambiente sano, 
presentes desde hace tiempo atrás en el constitucionalismo 
latinoamericano. En sentido estricto, tal como propone Eduardo 
Gudynas (2009), urge precisar que los derechos a un ambiente sano 
son parte de los Derechos Humanos, y que no necesariamente 
implican Derechos de la Naturaleza. […]. (ACOSTA, 2013:98). 
 

 Ao reconhecer os direitos da natureza também se supera o divórcio entre a 

economia e a natureza, pois a primeira será pensada respeitando os limites da 

segunda, como afirma Acosta: 

 
Por otro lado, en los Derechos de la Naturaleza el centro está puesto 
en la naturaleza, que incluye por cierto al ser humano. La naturaleza 
vale por si misma, independientemente de la utilidad o de los usos 
que le dé el ser humano. […]. Estos derechos no defienden un 
naturaleza intocada, que nos lleve, por ejemplo a dejar de tener 
cultivos, pesca o ganadería. Estos derechos defienden el 
mantenimiento de los sistemas de vida, los conjuntos de vida. 
Su atención de fija en los ecosistemas, en las colectividades, no 
en los individuos. Se puede comer carne, pescado y granos, por 
ejemplo, mientras se asegure que quedan ecosistemas funcionando 
con sus especies nativas. (Ibid., p. 101, grifo nosso). 
 

 Superar o divórcio entre a economia e a natureza, é também superar 

esquemas organizativos da produção antropocêntrica e capitalista que destroem o 

planeta. É subordinar os objetivos econômicos as leis de funcionamento dos 

sistemas naturais, tendo em conta o respeito a dignidade humana e a melhoria da 

qualidade de vida das pessoas, das famílias e comunidades, sem que a natureza 

nem a sua diversidade seja sacrificada. (Ibid., P. 132). 

 Falamos de bem viver aqui, porque ele também está presente e é mencionado 

nos debates em torno da pesca artesanal e das lutas travadas pelas comunidades 

pesqueiras no Brasil. A luta pela garantia do território pesqueiro de uso comum, é 

uma luta pela garantia do bem viver, independente de como este seja chamado por 

todas as comunidades pesqueiras no país. É a luta pela não separação dessas 

comunidades com a natureza e pela não separação da economia com os princípios 

da natureza. O bem viver habita nas Reservas extrativistas como filosofia, 

concepção e proposta para um processo constante de resgate e manutenção da 

dignidade e qualidade de vida, por meio de uma relação com a natureza que não 
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trate a mesma como mercadoria e recurso para a acumulação capitalista.  

 Trazer o bem viver aqui para esse debate, é mais uma maneira de ressaltar 

que a luta das comunidades pelo território pesqueiro de uso comum não está isolada 

das muitas lutas de povos latinoamericanos (e de outras regiões) por direitos 

humanos reais e, consequentemente, por direitos da natureza. O reconhecimento e 

o respeito a esses direitos é um exercício constante e não se encerra em 

Constituições como a do Equador e da Bolívia, nem com a implantação de uma 

RESEX. O bem viver é uma busca e um exercício cotidiano, em todos os âmbitos da 

vida em sociedade e para todas as sociedades. Assim como o uso compartilhado e 

justo da natureza na RESEX Acaú-Goiana é uma busca e um exercício cotidiano, 

que representam muito mais que uma “gestão compartilhada dos recursos 

pesqueiros”.  

 

5.6 RESEX ACAÚ-GOIANA: MEUS DIREITOS E OS DIREITOS DA NATUREZA – 

CONTRIBUIÇÕES PARA AS COMUNIDADES 

 

 Diante das possibilidades de análise e compreensão sobre a RESEX Acaú-

Goiana que esse estudo nos trouxe, gostaríamos de compartilhar tais resultados não 

somente com a comunidade acadêmica, mas sobretudo com as comunidades 

beneficiárias da RESEX – além dos movimentos sociais e das entidades e 

instituições parceiras. Frente a complexidade que envolve as diversas realidades 

encontradas em campo e em outros estudos de caso, relativos a Reservas 

extrativistas, entendemos que temos pouco a oferecer.  

 Para além disso, gostaríamos de oferecer mais que uma análise teórico-

prática para as referidas comunidades. Então elaboramos uma síntese de 

informações e questões que julgamos importantes sobre a RESEX Acaú-Goiana e 

que, ao nosso entender, pode servir de material de apoio para trabalhar junto às 

comunidades, visando contribuir na disseminação de informações e no 

fortalecimento da coletividade. Sugerimos que esse material – depois de revisado, 

melhorado e editado – seja transformado em uma cartilha sobre a RESEX Acaú-

Goiana, sendo assim um formato de texto acessível para as comunidades. Também 

sugerimos que a referida cartilha seja adotada em escolas dos municípios que 

fazem parte da RESEX, no intuito de informar, gerar interesse e responsabilidade 
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nas crianças e adolescentes sobre a Reserva extrativista de sua comunidade, 

distrito e município. Segue o texto base:  

 

O que é a RESEX Acaú-Goiana? 

 

 A reserva extrativista – RESEX Acaú-Goiana é um quintal coletivo das 

comunidades Caaporã, Acaú, Carne de Vaca, Povoação São Lourenço, Tejucupapo 

e Baldo do rio. Um quintal onde as mulheres e os homens que fazem parte dessas 

comunidades, trabalham para reproduzir suas vidas. A RESEX é o quintal comum, 

onde essas comunidades vivenciam a natureza, criam relações, mantêm vínculos 

afetivos e familiares. É o lugar da pesca artesanal, do cultivo do feijão e da 

macaxeira, do banho de mar e de rio, do futebol comunitário, das festas tradicionais 

de cada lugar, da água em abundância, da mangueira, do caju, da goiaba.  

 A RESEX pode ser entendida como um quintal coletivo, porque todos os 

elementos naturais que fazem parte da sua área, são utilizados de forma 

compartilhada pelas pessoas dessas comunidades. Essa forma de compartilhar, 

onde a gestão é feita pelas próprias pessoas que usam os Bens Naturais de Uso 

Comum, é uma forma de uso que respeita a natureza e seus movimentos; respeita o 

tempo de reprodução das espécies, respeita a mata sem desmatar e queimar, 

respeita as águas sem poluir e desperdiçar. Compartilhar os bens naturais através 

do uso comum, é um direito que vem sendo retirado das pessoas historicamente. 

Água e terra são bens comuns da humanidade e devem ser usados por todas e por 

todos de forma justa, respeitosa e igual, mas estão se tornando um privilégio de 

poucos, daqueles que podem pagar. Com isso, a natureza vai se tornando uma 

mercadoria, um bem privado. A existência da RESEX permite que o uso coletivo dos 

bens naturais continue sendo direito também das comunidades tradicionais, sem 

que elas tenham que pagar pela natureza. 

 Este quintal coletivo utilizado historicamente pelas comunidades de Acaú, 

Caaporã, Carne de Cava, Povoação São Lourenço, Baldo do rio e Tejucupapo, se 

transformou em Reserva Extrativista – RESEX em 2007. A Reserva Extrativista – 

RESEX é uma das categorias de Unidades de Conservação que integra o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza no Brasil – SNUC, instituído 

pela Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000. O Artigo 18 da Lei do SNUC traz o 

seguinte acerca das terras nas Reservas Extrativistas: “§ 1o A Reserva Extrativista é 
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de domínio público, com uso concedido às populações extrativistas tradicionais […]”. 

(SNUC, 2000).  

 A RESEX Acaú-Goiana foi a conquista de quase uma década de luta das 

comunidades pesqueiras da região para preservar a natureza e proteger o território 

pesqueiro de uso comum. Por ser rica em elementos naturais – como água, solo 

fértil e diversidade de espécies animais e vegetais – essa área desperta o interesse 

econômico de empresas privadas e do Estado. Diante disso, a existência da RESEX 

é um instrumento legal capaz de garantir que as vegetações e as espécies animais 

da área da RESEX sejam preservados, apesar de todas as realidades e ameaças de 

degradação e crimes ambientais.  

 Essas ameaças partem das empresas e indústrias que se localizam na área 

da RESEX. Como a natureza é um sistema integrado, as ações dessas empresas 

privadas nessa área, terão impacto tanto na natureza como um todo (poluindo a 

água, degradando o solo e a mata), quanto na produção da pesca artesanal. 

Atualmente são várias as empresas que impactam a área da RESEX Acaú-Goiana 

diretamente: a Destilaria TABU em Caaporã/PB; a Usina Santa Teresa da 

Companhia Agro Industrial Goiana – CAIG em Goiana/PE; as empresas de cimento 

LafargeHolcim e Brennand; a empresa de aquicultura Atlantis, pertencente a 

companhia Bramex do grupo Fernandes Vieira; o polo automobilístico da Fiat e o 

polo farmacoquímico da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia – 

Hemobrás. 

 

O Conselho Deliberativo 

 

 A gestão compartilhada da RESEX Acaú-Goiana é realizada por meio do 

Conselho Deliberativo, composto por diversos representantes: das comunidades 

beneficiárias da RESEX; do poder público local como as prefeituras; das empresas 

do entorno da RESEX; das instituições como o Conselho Pastoral dos Pescadores – 

CPP, a Fundação Joaquim Nabuco – FUNDAJ e as Universidades Federais.  

 O INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

– ICMBio é o órgão Federal ambiental responsável pela RESEX, sendo dele a 

presidência do Conselho Deliberativo. Assim, é uma equipe do ICMBio que gestiona 

e media as reuniões do Conselho, dialogando com todas e todos os conselheiros; é 
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responsável por oficializar as normas da RESEX – ou seja, a legislação – e também 

por fiscalizar a aplicação e o cumprimento das mesmas. 

 O Conselho Deliberativo tem o poder de decisão sobre as questões 

relacionadas à RESEX, seguindo a legislação relativa à mesma e decidindo por fora 

sobre o que não consta na legislação. As reuniões do Conselho Deliberativo 

acontecem geralmente a cada três meses ou em períodos mais curtos se for 

necessário. As conselheiras e os conselheiros fazem reuniões com as comunidades 

sobre as questões que foram ou que serão debatidas nas reuniões junto ao ICMBio. 

Se as pessoas das comunidades beneficiárias da RESEX quiserem dialogar sobre 

questões, problemas e necessidades relativas ao uso comum da natureza e à 

gestão da área, as conselheiras e os conselheiros estão abertos para acolher e 

debater as questões. As pessoas que quiserem também ser conselheiras podem se 

candidatar nas reuniões do Conselho nos períodos de eleição. 

 O trabalho do Conselho Deliberativo é essencial para que a justiça e a 

igualdade no uso dos bens naturais, assim como a preservação da natureza e da 

vida na RESEX sejam mantidas e garantidas. 

 

O Acordo de Gestão da RESEX Acaú-Goiana27 

 

 O Acordo de Gestão oficializado no ano de 2015, é o conjunto das normas que 

devem ser seguidas na RESEX Acaú-Goiana. Segundo o acordo, “A pesca na 

RESEX Acaú-Goiana é definida nos rios Goiana e Megaó, seus estuários e na área 

de mar da UC, assim como toda a atividade de extrativismo na área de manguezal 

da RESEX”. São responsáveis pela execução do acordo todos os beneficiários e 

beneficiárias da reserva, tendo como parceiros na sua implementação além do 

ICMBio e o Conselho Deliberativo, os órgãos ambientais municipais – como as 

prefeituras envolvidas –, as Universidades Federais da Paraíba e de Pernambuco, 

dentre outros. 

 Além das normas referentes à pesca e captura das espécies, o Acordo de 

Gestão também traz questões referentes à natureza como um todo, por exemplo: 

 
27 O acordo pode ser encontrado no seguinte endereço eletrônico: 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxiaWJsaW90ZWNhd
mlydHVhbGRhcmVzZXh8Z3g6NjBlYTU1NTRhMDAxMTI1MQ.  
 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxiaWJsaW90ZWNhdmlydHVhbGRhcmVzZXh8Z3g6NjBlYTU1NTRhMDAxMTI1MQ
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxiaWJsaW90ZWNhdmlydHVhbGRhcmVzZXh8Z3g6NjBlYTU1NTRhMDAxMTI1MQ
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 Fica permitido, a partir de estudos que comprovem o potencial da Reserva, a 

realização e o gerenciamento de turismo ecológico de base comunitária, 

devendo ser aprovado pelo Conselho Deliberativo da Resex e pelo ICMBio, 

desde que esta atividade não coloque em risco a sustentabilidade 

socioambiental da Resex. 

 Fica permitido apenas aos beneficiários da Resex, o uso de madeira de 

mangue para a construção ou reforma das embarcações, necessitando de 

autorização prévia da chefia da Unidade.  

 

São pessoas beneficiárias da RESEX Acaú-Goiana:  

 Pescadoras e pescadores e/ou; 

 Pessoas que trabalham no apoio a pesca (artesão(a), carpinteiro(a) que 

fabrica ou conserta as embarcações utilizadas pelos pescadores(as), assim 

como aquele(a) que confecciona as redes de pesca e/ou os petrechos de 

pesca em geral e que sejam moradores(as) da comunidade, as mulheres 

beneficiadoras do pescado, também o atravessador(a), intermediário(a) ou 

pombeiro(a) que seja pescador(a) e morador(a) na comunidade em que atua 

e com raiz na pesca). 

 

Como contribuir na preservação da natureza e na garantia do território pesqueiro de 
uso comum? 
 

 Continuar usando os bens naturais de forma compartilhada, justa e igualitária, 

respeitando as demais comunidades, assim como os movimentos, os tempos 

e os ciclos da natureza; 

 Não poluir os rios, o mangue e o mar com lixo, esgoto ou outros dejetos; 

 Não desmatar ou fazer queimadas; não jogar lixo na mata; 

 Respeitar os períodos de reprodução das espécies, seguindo as normas do 

Acordo de Gestão; 

 Respeitar as normas relativas à pescaria, constante no Acordo de Gestão; 

 Participar das reuniões comunitárias com as conselheiras, conselheiros e 

ICMBio; 

 Se interessar por representar a sua comunidade como conselheiro ou 

conselheira no Conselho Deliberativo. 
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6 CONSIDERAÇÕES EM MOVIMENTO 

 

 Concordo com amigas e amigos quando dizem que quase nunca se acaba 

uma tese, nós é que decidimos, resguardando os prejuízos, colocar um ponto – por 

diversos motivos, como prazos e vida que segue. A problemática da pesca artesanal, 

dos territórios pesqueiros e da RESEX Acaú-Goiana não se encerra nem se resolve 

aqui. No entanto, esse trabalho necessitava, como todos, ter um ponto nesse 

momento. Ou melhor, eu necessitava colocar esse ponto ao final do curso. 

Igualmente, digo também que se iniciasse a tese neste momento, os caminhos da 

construção do texto poderiam ser outros. Mas até chegar nesse entendimento de 

hoje, tive que passar pelos caminhos que estão impressos aqui. Portanto, assumo a 

necessidade e as consequências da trilha. 

 Dito isto, a primeira coisa que deve ser pontuada é que nada do que foi escrito 

e discutido neste trabalho acerca das comunidades e da RESEX Acaú-Goiana, pode 

ser compreendido em sua totalidade sem que seja visto no cotidiano, vivenciado por 

elas. E ainda que esse mergulho no cotidiano das comunidades aconteça, a 

totalidade das realidades da RESEX continua sendo um desafio de compreensão e 

de análise. Assim sendo, o que se tentou fazer, foi perceber as distâncias entre as 

expectativas da pesquisa e as realidades encontradas, desconstruindo e 

reconstruindo as hipóteses e as certezas até onde as nossas limitações permitiram. 

Pensando ter discutido ao longo do trabalho tudo que me foi possível até este final – 

longe de esgotar a problemática – agora colocarei somente alguns pontos que por 

suas razões específicas, nos inquietam e nos chamam mais atenção que outros. 

 Nesse sentido, o sentido comunitário aparece como um desses pontos. O 

sentido comunitário em torno do uso compartilhado dos bens comuns é um elemento 

que deve ser considerado como essencial quando falamos da RESEX. E dentro 

disso, a pesca artesanal – enquanto trabalho que agrega um conjunto de práticas 

culturais e comunitárias – se constitui como um núcleo principal de união e sentido 

coletivo entre as referidas comunidades. Tudo isso se dá sobre um território, onde 

essas ralações de trabalho, de vivências entre as pessoas e destas com a natureza 

acontecem. Esse território portanto, não teria como ser um território neutro, ou seja, 

um simples espaço de trabalho e moradia. Esse território é formado de uma junção 

de elementos que fazem parte da reprodução da vida dessas comunidades e, além 
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disso, carrega o peso dos conflitos por terra e por água. 

 O território pesqueiro de uso comum tem como pilares, dessa forma, o sentido 

comunitário em torno do compartilhamento dos bens naturais comuns, o trabalho da 

pesca artesanal como modo de reprodução da vida, os conflitos por terra e água 

envolvendo o Estado e o grande capital e, diante disso, as resistências e as lutas 

dessas comunidades.  

 Os desdobramentos dessas resistências e lutas são influenciados por diversos 

fatores internos e externos às comunidades. Os fatores internos estão relacionados 

com as relações comunitárias, com o grau de participação política, com pequenos 

conflitos internos, dentre outros. Os fatores externos estão basicamente 

relacionados com o avanço do capital estatal e/ou privado no território, por meio de 

grandes obras, empreendimentos industriais, monocultivos, etc. Na correlação de 

forças entre esses fatores e agentes, várias realidades podem ser encontradas nas 

reservas extrativistas e nos territórios pesqueiros de uso comum em geral.  

 No caso da RESEX Acaú-Goiana, foram encontradas várias realidades 

também, pela extensão do território, pela quantidade de comunidades e pelo 

contexto político-econômico local. No entanto, como estão todos relacionados e 

porque durante a pesquisa fizemos um esforço de entender a RESEX em sua 

totalidade, podemos fazer afirmações sobre essa totalidade. 

 Na correlação de forças referentes ao território pesqueiro de uso comum da 

RESEX Acaú-Goiana, há uma tensão constante, onde de um lado, existe o 

instrumento legal de proteção do território e de outro, esse instrumento não exerce 

tanto poder diante do grande capital e de outras instâncias e setores do próprio 

Estado. Isso resulta, além dos conflitos com as comunidades, que a gestão 

compartilhada da área da RESEX, aquela prevista na legislação da UC, não seja 

plena na prática. As deficiências dessa gestão compartilhada proposta na legislação 

são decorrentes de fatores estruturais, como o fato de até agora a RESEX não ter 

seu Plano de Manejo – que é responsabilidade do Estado – e consequentemente 

não ter zona de amortecimento delimitada, como também, de acordo com a equipe 

do ICMBio, não ter disponibilidade de recursos financeiros suficientes para o 

trabalho de fiscalização nos limites na área.  

 Por outro lado e como consequência, identificando que a RESEX ainda não 

exerce tanto poder político e efetivo diante do grande capital, as comunidades 
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beneficiárias não entendem a gestão da RESEX como algo significativo no território. 

Além disso, as normas dessa gestão compartilhada, subordinadas a legislação dos 

órgãos ambientais federais, é um modelo de relação com a natureza posto de cima 

para baixo. Não sendo construída no seio do trabalho e das vivências da pesca 

artesanal, essa forma de gestão não é acolhida pelo sentido comunitário vinculado 

ao território pesqueiro. Assim, a gestão compartilhada da RESEX aparece, assim 

como o Estado, como um elemento terceiro e externo na relação comunidades-

território. E ela na realidade, nunca foi o objetivo da luta pela implantação da RESEX, 

o objetivo dessa luta foi desde o início, a garantia do território pesqueiro. 

 Dessa forma, o elemento externo “Estado” será sempre uma contradição. O 

ICMBio nunca será parte das comunidades, mas ele representa o suporte técnico e 

político-estatal necessário para que a RESEX se estabeleça e se mantenha como tal. 

Há nesse sentido uma tensão que jamais será resolvida, enquanto o Estado for 

capitalista e enquanto as comunidades pesqueiras reproduzirem suas vidas por 

meio do modo de vida que nada tem a ver com a lógica capitalista do uso privado da 

natureza, da sua utilização como mercadoria e como recurso para a acumulação. A 

intervenção do Estado – capitalista – no território pesqueiro de uso comum nunca 

será compatível com os princípios do uso compartilhado da natureza. O Estado será 

sempre um mediador ambíguo, somando-se a isso suas próprias contradições 

internas. 

 Em um país de Estado capitalista, o aceso à terra e à água será sempre 

permeado por conflitos sócioterritoriais e ambientais, acompanhados de processos 

violentos que os acompanham historicamente. Soma-se a isso, as resistências e as 

lutas que, não obstante, seguem sendo o ponto de manutenção dos conflitos, uma 

vez que não permitem a dominação geral dos territórios. A essas resistências e lutas, 

devemos sempre dedicar nossos olhares, análises e contribuições teórico-práticas, 

na tentativa de construir também por dentro da academia – que também é Estado – 

uma parte da resistência e da luta anticapitalista, contra a transformação dos bens 

naturais em mercadoria. Sigamos! 
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