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RESUMO 
 
Apresenta-se aqui uma reflexão acerca do processo de 
formação política e organização das mulheres pescadoras 
artesanais de Sergipe, no contexto de execução do Projeto de 
Fortalecimento da Organização de Base de Marisqueiras. Para 
subsidiar metodologicamente a elaboração dessa análise fez-
se necessário uma pesquisa bibliográfica que consubstancia o 
relato de experiência da equipe técnica envolvida com ações 
de fortalecimento político no âmbito do Programa de Educação 
Ambiental com Comunidades Costeiras (PEAC).  
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ABSTRACT 
 
Here is presented a reflection on the policy formation process 
and organization of women artisan fishers of Sergipe, in the 
context of implementation of the Organization Strengthening 
Project Seafood Base. To support methodologically the 
preparation of this analysis it was necessary a literature which 
embodies the experience report of the technical team involved 
in political strengthening of actions in the Environmental 
Education Program with Coastal Communities (PEAC). 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo objetiva tecer uma breve reflexão sobre as ações do Projeto de 

Fortalecimento da Organização de Base de Marisqueiras, desenvolvido no interior do 

Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento Social (PPDS)6 do Programa de Educação 

Ambiental com Comunidades Costeiras (PEAC)7. 

O Projeto de Fortalecimento da Organização de Base de Marisqueiras tem como 

objetivo principal estabelecer processos formativos que contribuam para organização 

política das mulheres pescadoras artesanais. Nesse escopo, foi realizado em 2013, o I 

Encontro Inter-regional de Marisqueiras que culminou na aprovação de um documento 

denominado “pacto de lutas” em que estão elencadas as principais demandas da categoria, 

dentre elas a criação do Movimento Estadual de Marisqueiras em Sergipe a ser organizado 

através de uma comissão articuladora. Desde 2014 a equipe técnica vem realizando 

atividades de caráter formativo com a comissão articuladora. A intencionalidade é envolver 

essas mulheres na dinâmica de planejamento e execução do II Encontro Inter-Regional de 

Marisqueiras, ao passo que também estimula o processo de organização política através da 

criação do Movimento Estadual de Marisqueiras de Sergipe.  

Ancorado teoricamente na perspectiva do materialismo histórico dialético, o 

artigo está estruturado em duas partes, além da introdução e considerações finais. 

Primeiramente apresenta as principais concepções sobre educação ambiental, enfatizando 

a educação ambiental no licenciamento como estratégia de enfrentamento à questão 

ambiental e, por conseguinte, traz uma reflexão sobre o trabalho de formação política 

desenvolvido com a comissão articuladora do Movimento de Marisqueiras de Sergipe. 

 

2. A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL  

 

O atual modelo econômico produtivo e o avanço da deterioração dos recursos 

ambientais trouxeram grande preocupação com o meio ambiente e a sustentabilidade da 

vida planetária para os diversos espaços da vida social. Observa-se que nos últimos anos, a 

crise ambiental tem sido alvo de debates em conferências, nos espaços acadêmicos, nos 

                                                           
6
 O PPDS é um projeto executado pelo Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de 

Sergipe desde 2009, mediante convênio firmado com a Petrobras (UO-SE/AL). 
7
 Estabelecido como exigência da política pública de licenciamento ambiental das atividades off shore 

da Petrobras – Unidade de Operação Sergipe/Alagoas (UO/SEAL) da Petrobras, o PEAC desenvolve 
ações de mitigação e compensação junto a 92 comunidades no litoral de Sergipe e Bahia, com vistas 
a minimizar os impactos causados pela interferência das atividades marítimas de produção e 
exploração de petróleo e gás.   
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movimentos ambientalistas e pela mídia em geral. Contudo, é a partir dos anos setenta do 

século XX que os sujeitos sociais passam a pressionar o Estado através dos mecanismos 

de participação e movimentos sociais para dar respostas à chamada “questão ambiental8” 

(SILVA, 2008). Segundo Uema (2003, p. 29):  

 

Tem ficado cada vez mais evidente para os movimentos sociais que a saída para a 
chamada crise ambiental passa pela superação da estrutura de poder arcaica 
vigente em nosso país, pela democratização da sociedade brasileira, pelo 
enfrentamento das injustiças sociais e ambientais que, sabemos tem raízes comuns, 
são parte da mesma crise. 

 

Faz-se necessário destacar que é inegável que o Estado está, essencialmente, a 

serviço dos interesses dos grupos dominantes, mantendo um posicionamento desfavorável 

em relação à classe trabalhadora, no entanto, também é uma instância que tem que pautar 

consensos diante da pressão popular. E nessa correlação de forças, diante da 

efervescência da indignação popular frente aos diversos problemas ambientalmente 

instaurados pelo modo dilapidador de exploração dos recursos ambientais, o Estado cria 

aparatos legais que passam a regular o uso e manejo dos recursos ambientais. Todavia, 

não se poder perder de vista que tais mecanismos foram elaborados tomando como 

pressupostos a manutenção da ordem capitalista. 

Dentre o leque de legislações criadas para atender a pressão social na área 

ambiental, ressaltamos três aparatos legais que se complementam no processo do 

licenciamento ambiental9 e dão direcionamentos políticos acerca do trabalho realizado pelo 

projeto de Fortalecimento da Organização de Base de Marisqueiras, são eles: a Política 

Nacional do meio Ambiente (PNMA10) e a Constituição Federal de 1988. Esta por sua 

vez vai ratificar algumas diretrizes postas na PNMA, a exemplo a exigência de estudos de 

impactos ambientais e processos pedagógicos de educação ambiental. A PNMA e a própria 

Constituição Federal criam as bases para o surgimento de um terceiro regramento que 

servirá de resposta pública a “questão ambiental” e regula as práticas de educação 

ambiental, inclusive por dentro da seara da exploração dos recursos naturais, a chamada 

Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA11). Dentre seus objetivos fundamentais 

                                                           
8
 Silva (2008, p. 61) entende a “questão ambiental” como o conjunto das manifestações da 

destrutividade da natureza e seus desdobramentos sócio-políticos, para os quais a ação dos 
movimentos ambientalistas teve importância fulcral. 
9
 O licenciamento ambiental é um instrumento de gestão ambiental que estabelece condicionantes 

para as atividades econômicas poluidoras que se apropriam dos recursos naturais, exigindo o 
desenvolvimento de ações mitigadoras e compensatórias atreladas a programas e projetos 
ambientais com vistas a minimizar e compensar as comunidades pelos impactos ambientais 
ocasionados pelos empreendimentos. 
10

 Criada através da Lei nº 6.938, de 31 de Agosto de 1981. 
11

 Constituída a partir da Lei nº 9795 de 1999. 
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presentes no art. 5º, ressaltamos três que estão diretamente relacionados às ações 

interventivas desenvolvidas pelo Projeto de Fortalecimento Político, são eles:  

 

I - o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas 
múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, 
legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos; III - o estímulo e 
o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática ambiental e social; 
IV - o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, na 
preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade 
ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania (BRASIL, 1999, p. 
02). 

 

A PNEA compreende a educação ambiental como “processos por meio dos 

quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 

atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso 

comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade” (art. 01).  

Dentro do cenário das formas de enfrentamento à “questão ambiental”, a 

temática da Educação Ambiental tem ganhado grande destaque na sociedade 

contemporânea. Consequentemente surge na cena política e nos processos pedagógicos, 

diversas concepções de Educação Ambiental (EA) amplamente discutidas por vários 

teóricos. Silva (2008) assevera que a Educação Ambiental se transformou, de modo 

hegemônico, em uma das táticas empregadas pelo sistema capitalista no enfrentamento da 

chamada “questão ambiental”. Assim sendo, surge abrigada no discurso do 

desenvolvimento sustentável disseminando um novo projeto civilizatório atrelado a uma 

relação ética entre a sociedade e natureza.  

A supracitada autora destaca que na atual ordem capitalista existem duas 

vertentes ideopolíticas de prática da educação ambiental, uma de cariz instrumental e 

outra de viés emancipatório. A primeira vertente caracteriza-se pela falta de criticidade, 

posicionamento político e de análise conjuntural da "questão social". Limita-se a aspectos 

gestionários e comportamentais, impedindo que a ação pedagógica trabalhe no sentido de 

fortalecer a democracia e contribuir com a construção de uma nova relação sociedade – 

natureza, amparada nas reais condições materiais de igualdade social e de efetiva 

sustentabilidade. Esta abordagem é direcionada pelos pressupostos da ideologia 

hegemônica do capital que escamoteia a verdadeira essência da degradação ambiental, 

propagando a “questão ambiental” como uma problemática de cunho individual e 

transferindo para a sociedade a responsabilidade de preservação do meio ambiente, através 

de iniciativas pontuais. 

A segunda abordagem apreende a educação ambiental com uma dupla função: 

a de promover a participação nos processos de socialização humana e de desempenhar um 
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papel ideológico de tensionamento das bases da ordem vigente. Nas palavras de Silva 

(2008, p. 108 e 109)  

 

trata-se de localizar a ação pedagógica no interior das múltiplas dimensões que 
compõem a temática do meio ambiente – dimensão econômica, social, geopolítica, 
cultural e ecológica – questionando os pilares da organização da sociedade 
capitalista e sua natureza predatória do meio ambiente. 

 

Nesta perspectiva, a educação ambiental, objetiva instigar o desenvolvimento do 

senso crítico do ponto de vista ambiental, permitindo a apreensão da essência da “questão 

ambiental” e da realidade social ancorada na desigualdade social, na padronização cultural 

e no fetichismo da política ambiental. Apesar de não ser a abordagem hegemônica no 

debate da educação ambiental, esta vertente se fortalece ao passo que evidencia a 

incapacidade do sistema capitalista em solucionar a “questão ambiental”.  

A configuração destas duas vertentes nos possibilita ressaltar que há na cena 

política e ideológica do debate da “questão ambiental” duas perspectivas de educação 

ambiental, uma centrada nos pressupostos e manutenção da ordem vigente, que podemos 

chamar de Educação Ambiental Conservadora e outra que vai de encontro aos ditames 

do sistema capitalista, colocando em debate os pilares que geram a “questão ambiental”, a 

Educação Ambiental Crítica. Loureiro (2005, p. 69) corrobora ao afirmar que a Educação 

Ambiental crítica 

 

[...] é uma práxis educativa e social que tem por finalidade a construção de valores, 
conceitos, habilidades e atitudes que possibilitem o entendimento da realidade da 
vida e a atuação lúcida e responsável de atores sociais individuais e coletivos no 
ambiente. Neste sentido, contribui para a tentativa de implementação de um padrão 
civilizatório distinto do vigente, pautado numa nova ética da relação sociedade-
natureza. Dessa forma, para a real transformação do quadro da crise estrutural e 
conjuntural em que vivemos, a Educação Ambiental por definição, é um elemento 
estratégico na formação de ampla consciência crítica das relações sociais de 
produção que situam a inserção humana na natureza. 

 

É imperioso discutirmos sobre a educação ambiental no licenciamento, tendo em 

vista que a mesma ganhou notoriedade enquanto condicionante de licença ambiental e 

reconhecimento quanto à sua importância estratégica para a socialização de informações e 

conhecimentos, a autonomia dos grupos sociais, a participação popular e a democratização 

das decisões. Loureiro (2009, s/p) afirma que a educação ambiental no licenciamento  

  

[...] atua fundamentalmente na gestão dos conflitos de uso e distributivos 
ocasionados por um empreendimento, objetivando garantir: (1) a apropriação pública 
de informações pertinentes; (2) a produção de conhecimentos que permitam o 
posicionamento responsável e qualificado dos agentes sociais envolvidos; (3) a 
ampla participação e mobilização dos grupos afetados em todas as etapas do 
licenciamento e nas instâncias públicas decisórias. 
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Dentre as supracitadas vertentes, a educação ambiental no licenciamento está 

inserida no campo crítico do debate da “questão ambiental”. Conforme o IBAMA (2002, p. 

13-14) a Educação Ambiental no processo de gestão ambiental tem como pressuposto  

 

A construção de uma proposta de Educação Ambiental emancipatória e 
comprometida com o exercício da cidadania [...]. A prática educativa deve produzir 
autonomia e não dependência, os participantes do processo de ensino-
aprendizagem, com base na situação ambiental vivida, constrói coletivamente, uma 
agenda de prioridades. [...] (IBAMA, 2002, p.13 -14). 

 

Dessa forma, a prática educativa ambiental realizada no licenciamento ambiental 

busca a mobilização da sociedade para participar da luta pelo controle da apropriação dos 

recursos naturais, permitindo a participação dos sujeitos e das comunidades impactadas na 

gestão ambiental seja através de espaços de controle social e de tomada de decisões sobre 

a destinação dos recursos naturais, seja por meio de processos formativos que propiciam o 

debate acerca da realidade socioambiental e estimulam a organização coletiva para o 

enfrentamento aos conflitos socioambientais. 

Neste ínterim, se insere o trabalho realizado pelo Programa de Educação 

Ambiental com Comunidades Costeiras PEAC por intermédio do Projeto de Fortalecimento 

da Organização de Base das Marisqueiras. Este, por sua vez, tem a finalidade de contribuir 

com os processos coletivos de organização política das mulheres marisqueiras na tentativa 

de que a categoria se aproprie dos fundamentos e pressupostos da realidade 

socioambiental, bem como dos rebatimentos dos problemas ambientais na vida, no trabalho, 

na cultura e na organização política da classe pesqueira. Além disso, busca-se a afirmação 

da identidade das marisqueiras enquanto trabalhadoras da pesca com o intuito de fomentar 

nestes sujeitos da ação interventiva a reinvindicação dos direitos socioambientais e o 

acesso às políticas públicas, na perspectiva de modificar suas condições de vida e de 

trabalho.  

 

3. O TRABALHO DE FORMAÇÃO POLÍTICA DESENVOLVIDO COM A COMISSÃO DO 

MOVIMENTO DAS MULHERES MARISQUEIRAS DE SERGIPE12  

 

O IBAMA, em suas Orientações Pedagógicas enfatiza que o processo de 

educação ambiental deve possibilitar “ao indivíduo perceber-se como sujeito social capaz de 

compreender a complexidade da relação sociedade-natureza, bem como de comprometer-

                                                           
12

 Essa Comissão também é conhecida como “Comissão Organizadora do II Encontro Inter-Regional 

das Marisqueiras” por cumprir dois objetivos: fortalecer a organização das marisqueiras através da 
constituição do Movimento e envolver essas mulheres na preparação e execução do II Encontro. 
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se em agir em prol da prevenção de riscos e danos socioambientais causados por 

intervenções no ambiente físico natural”. (MMA, 2005, p. 3).  

Na perspectiva de atender tais orientações, o Projeto de Fortalecimento da 

Organização de Base das Marisqueiras, “propicia a problematização da realidade, das 

condições de vida e de trabalho das mulheres pescadoras e das relações de desigualdade 

na apropriação dos bens ambientais e sociais” (PEAC, 2013a, s/p). O processo formativo 

tem sido uma das ações contempladas no referido projeto, constituindo-se “como ação de 

socialização de conhecimentos que capacita os sujeitos a uma leitura crítica da realidade, a 

reconhecer-se enquanto sujeito de direitos e a lutar pelo acesso às políticas públicas” 

(PEAC, 2013a, s/p).  

Com o intuito de fortalecer o processo de organização política das marisqueiras, 

o projeto promoveu o I Encontro Inter-regional de Marisqueiras. O evento ocorreu nos dias 

21 e 22 de setembro de 2013 em Aracaju, e configurou-se num espaço importante para a 

participação e articulação das mulheres pescadoras. Neste encontro foi construído um Pacto 

de Lutas das Marisqueiras do Litoral Sergipano, no qual constam várias demandas da 

categoria como, por exemplo, acesso às políticas públicas, a equipamentos individuais e 

coletivos de segurança do trabalho, a defesa do meio ambiente sustentável, formas de 

organização e o fortalecimento de grupos de mulheres marisqueiras, enfim, a luta por 

melhores condições de vida e de trabalho. Estas demandas estão vinculadas a uma 

finalidade maior que é a criação do Movimento Estadual de Marisqueiras em Sergipe que 

vem sendo organizado através de uma Comissão Articuladora. 

Entendendo que esta comissão é um espaço singular para o desenvolvimento 

de ações de educação ambiental no licenciamento e ao mesmo tempo ambiente propício 

para fortalecer esse mecanismo de pressão popular, a equipe executora do Projeto 

convidou o grupo para, em conjunto, construir e organizar o II Encontro Inter-regional de 

Marisqueiras, passando esta a compor a Comissão Organizadora do citado encontro13.  

Esta estratégia foi planejada em virtude da grande fragilidade na organização 

política das mulheres marisqueiras, observada nas ações do projeto e ratificada no 

diagnóstico de vulnerabilidades de grupo de marisqueiras14, bem como na falta de 

articulação da comissão para desencadear processos de mobilização social com suas 

                                                           
13

 Na atualidade a comissão é constituída por uma representante de cada comunidade que esteve 
presente no I Encontro Inter-regional das Marisqueiras, a saber: Bairro Industrial, Mosqueiro e Areia 
Branca, localizadas no município de Aracaju; Rita Cacete e Apicum (Município de São Cristóvão), 
Carapitanga (Município de Brejo Grande), Porto do Mato, Praia do Saco, Muculanduba, e Tibúrcio 
(Município de Estância), Pedra Furada e Rua da Palha (Município de Santa Luzia do Itanhi), Pontal e 
Terra Caída (Município de Indiaroba) e a Sede do município de Pirambu, representantes das três 
regiões de abrangência do PEAC. 
14

 Pesquisa realizada entre 2013 e 2014 em 12 comunidades da área e abrangência do PEAC. 
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bases, na perspectiva de alavancar o movimento. Pretende-se com esta ação realizar um 

processo formativo, tomando como pressupostos as diretrizes e princípios da educação 

ambiental no licenciamento, com o objetivo de promover debates em torno das principais 

pautas de reivindicações presentes no pacto de lutas das marisqueiras e estimular a 

articulação tanto entre as integrantes da comissão, quanto desta com suas bases, na 

tentativa de contribuir para o fortalecimento da organização das marisqueiras no âmbito do 

Movimento.  

Concomitantemente ao desenvolvimento das atividades de formação buscar-se-

á construir as pautas do II Encontro, tanto a partir das discussões realizadas no espaço de 

formação com a comissão, quanto através dos repasses de informações, realizados pelo 

grupo, acerca das demandas propostas pelas comunidades para o citado evento. Com esta 

metodologia visa-se promover um encontro de marisqueiras a partir das demandas advindas 

desses sujeitos políticos. 

Não obstante entender que o processo formativo demanda ações de formação e 

organização política continuada – tendo em vista que é construído de forma lenta e gradual, 

com diferentes níveis de desenvolvimento, pois cada comunidade tem suas, especificidades, 

potencialidades e limitações – a dinâmica tem sido conduzida de modo a abordar questões 

como Gênero e Participação Política, Trabalho e Renda, Políticas Públicas, Saúde e 

Previdência e Meio Ambiente15. 

A metodologia utilizada nas reuniões formativas está estruturada em exposições 

dialogadas, exibição de vídeos, execução de dinâmicas de grupo, articulação e intercâmbio 

com membros de movimentos sociais, além de realização de místicas que propiciam refletir 

sobre a realidade vivenciada. Afora estas, são desenvolvidos “exercícios de articulação” - 

atividades que visam à articulação da comissão com suas bases na perspectiva de absorver 

as principais propostas de discussão das comunidades para compor a pauta do II Encontro 

e potencializar o movimento social da categoria. Aliada a esta metodologia, foram utilizados 

elementos e princípios da educação popular, principalmente no uso da linguagem, 

entendendo que esta é uma ferramenta político-pedagógica imprescindível no processo de 

fortalecimento político dos sujeitos sociais (PELOSO, 2012).  

Destacamos três discussões importantes realizadas nas reuniões formativas 

ainda em curso, a saber: o debate sobre gênero, destacando que no modo de produção 

capitalista a opressão de gênero se associa a exploração de classe, configurando processos 

                                                           
15

 Faz-se necessário destacar que as duas primeiras reuniões formativas foram executadas por 
dentro do projeto de intervenção de duas estagiárias do projeto, estudantes de serviço social em 
estágio curricular obrigatório, intitulado “Formação Política com a Comissão Organizadora do II 
Encontro Inter-Regional de Marisqueiras: „Nas águas da Organização: pescando Participação e 
Direitos!‟”. 
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de desigualdade social. Ao mesmo tempo em que a mulher avança nas suas conquistas, 

luta pela sua emancipação e consegue se inserir na esfera produtiva também se submete a 

processos de desigualdade de classe e de gênero, que se estendem à esfera privada, na 

qual a divisão das tarefas ainda permanece desigual e isso ocasiona uma intensa e 

exaustiva jornada de trabalho.  

A segunda foi provocada pela construção da linha do tempo, na qual foi 

demonstrado o percurso de luta das mulheres ao longo dos anos, como historicamente 

foram excluídas dos momentos decisórios e organizativos e as conquistas obtidas através 

de mobilizações e reivindicações coletivas. A terceira, que acreditamos ter sido a mais 

provocante, girou em torno do debate sobre movimento social, enfatizando inicialmente um 

panorama geral sobre sua definição e estrutura, sua importância como um mecanismo de 

luta da classe trabalhadora, bem como suas classificações teóricas. Debateu-se também 

sobre as dificuldades que os movimentos sociais têm para avançar na luta por seus 

objetivos, a exemplo da criminalização difundida pelos meios de comunicação – que 

acabam construindo uma falsa imagem destes mecanismos de participação popular –, a 

repressão estabelecida pelo Estado e a cooptação de líderes militantes.  

Ademais, o processo continuado de formação política tem propiciado um espaço 

de troca e intercâmbio com movimentos sociais e demais entidades representativas16, a 

exemplo no Movimento de Mulheres Camponesas (MMC) no Estado de Sergipe com o qual 

foi possível dialogar sobre o desafio de ser uma militante mulher na sociedade machista e 

patriarcalista, além de enfatizar as conquistas e dificuldades que o MMC obteve no 

enfrentamento às formas de exploração e expropriação do capital. Compreende-se que um 

movimento social não se estrutura por si só, havendo a necessidade de criar alianças com 

outros movimentos sociais para permanecer ativo na luta. Para além disso é necessário a 

construção de alianças para obter apoios institucionais, sejam eles jurídicos ou financeiros 

para a construção de espaços de formação, realização de atos políticos, marchas, 

encontros, conferências, assembléias, seminários, entre outras ações que fazem parte das 

estratégias de luta de um movimento social. Destaca-se nessa direção, o debate a respeito 

                                                           
16

 Destaque para produção, no âmbito do projeto, de material informativo que divulga movimentos 
sociais e os respectivos contatos, em nível nacional e local: Movimento de Pescadores e Pescadoras 
Artesanais do Brasil - MPP, Movimento de Mulheres Camponesas – MMC, Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, Movimento dos Pequenos Agricultores – MPA, Federação 
dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Sergipe - FETASE, Central Sindical e Popular – CSP 
Conlutas, Central Única dos Trabalhadores – CUT, Central dos Trabalhadores e das Trabalhadoras 
do Brasil – CTB, Movimento de Mulheres em Luta – MML, Movimento Organizado dos Trabalhadores 
Urbanos – MOTU, Levante Popular da Juventude, Marcha Mundial das Mulheres em Sergipe - 
MMM/SE, Conselho Pastoral dos Pescadores – CPP, Articulação Nacional de Pescadoras – ANP,  
Via Campesina, Movimento da Mulher Trabalhadora Rural – MMTR, Comunidade Quilombola em 
Sergipe, Movimento dos Sem Teto de Sergipe – MST, Movimento Sem Casa – MSC.  
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das estratégias utilizadas pelo Movimento de Pescadores e Pescadoras Artesanais em nível 

nacional. 

Observa-se no processo de formação e organização política das mulheres 

marisqueiras, que elas não foram historicamente instigadas a participarem de forma ativa 

nos espaços representativos. Todavia, é através da participação das massas populares e de 

seus mecanismos de representação direta que os sujeitos sociais podem confrontar o 

direcionamento político burguês, pressionando e se fazendo notar enquanto categoria de 

direitos (NOGUEIRA, 2005). Este posicionamento tem demonstrado que apesar da 

realidade parecer engessada, ela é passível de mudanças ou mesmo de transformações, 

pois ela é construída e reconstruída na dinâmica do real pelos atores sociais. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O processo até então desenvolvido demonstra o quanto é desafiador o estímulo 

à participação política das mulheres pescadoras/marisqueiras, haja vista a alta 

vulnerabilidade que permeia as suas relações sociais, políticas, econômicas e ambientais. 

Ao mesmo tempo em que têm necessidades reais de organização para enfrentar as 

diversas problemáticas que as condicionam a precárias condições de vida e de trabalho, há 

também uma grande dificuldade de articulação política, ocasionada, dentre vários fatores, 

pela excessiva jornada de trabalho (13 a 16 horas de trabalho). 

Avalia-se que o processo formativo realizado com a comissão, apesar de estar 

em fase inicial, já demonstra sinais positivos de práticas de participação política por parte 

das integrantes, na medida em que começam a mobilizar suas bases para a realização de 

pequenas reuniões, com o intuito de repassar o aprendizado colhido na reunião formativa e 

levantar novas informações acerca das demandas das comunidades. Outra observância se 

faz no fortalecimento dos vínculos entre os membros da comissão e no envolvimento das 

mulheres nas atividades, inclusive aquelas de articulações com entidades e movimentos 

sociais. 

Para além destas conquistas iniciais do processo pedagógico, a continuidade 

das atividades pode contribuir para a conquista de horizontes mais amplos, a exemplo da 

defesa das áreas de trabalho; a pressão frente ao Estado para que se aproxime das 

problemáticas ambientais que põem em risco o modo de vida e de trabalho das 

marisqueiras, como também para que intensifique o processo de fiscalização e preservação 

dos ambientes costeiros necessários à manutenção da atividade de mariscagem. Para tanto 
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urge a necessidade do grupo internalizar sua identidade de classe, ou seja, de se perceber 

parte de uma categoria e ampliar sua capacidade de luta. 

Nesta perspectiva, a educação ambiental no licenciamento, através dos espaços 

formativos, como o que se vem construindo com a Comissão Organizadora do Encontro das 

Marisqueiras, pode, em meio ás contradições que perpassam as políticas públicas, se 

traduzir num processo educativo potencializador da organização política desta categoria, de 

modo a fortalecer sua luta pelo acesso aos direitos socioambientais.  
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