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RESUMO 
 
O presente estudo, fruto da pesquisa intitulada “Diagnóstico de 
Vulnerabilidade de Grupos de Marisqueiras”, relata o processo 
e as condições de trabalho das marisqueiras de 12 
comunidades inseridas no Programa de Educação Ambiental 
com Comunidades Costeiras (PEAC). Além disso, destaca-se 
como os mecanismos legais e as políticas públicas existentes 
para a pesca artesanal intervêm sobre a atividade de 
mariscagem em Sergipe. O estudo contém caráter exploratório, 
metodologicamente baseado numa investigação bibliográfica e 
empírica. Evidenciou-se que o trabalho de mariscagem é uma 
atividade precarizada, agravada principalmente pela 
carcinicultura. As políticas públicas existentes para esse 
segmento são celetistas e excludentes. 
 
Palavras-chave: Mariscagem. Condições de Trabalho. 
Políticas Públicas. 
 
ABSTRACT 
 
It is reported in the text the process and working conditions of 
shellfish of twelve communities within the Environmental 
Education Program with Coastal Communities (ECCP) and how 
the legal mechanisms and the existing policy for artisanal 
fisheries in the State of Sergipe intervene on activity 
mariscagem. O contains exploratory study, methodologically 
based on a literature and empirical research. It was evident that 
there are two distinct groups of women working with the 
shellfish, however, resemble the poor working conditions, 
particularly aggravated by shrimp farming. The existing policy 
for this segment require bureaucratic procedures, hindering the 
access of shellfish. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Apresente reflexão é fruto dos resultados da pesquisa intitulada “Diagnóstico de 

Vulnerabilidade de Grupos de Marisqueiras”, realizada em 12 comunidades da área de 

abrangência do Programa de Educação Ambiental com Comunidades Costeiras (PEAC4), 

quais sejam: Bairro Industrial, Mosqueiro, Areia Branca (Aracaju); Rita Cacete (São 

Cristóvão); Carapitanga (Brejo Grande); Praia do Saco, Muculanduba, Tibúrcio (Estância); 

Pedra Furada, Rua da Palha (Santa Luzia do Itanhi); Pontal, Terra Caída (Indiaroba). 

 O referido diagnóstico foi realizado entre abril de 2013 e maio de 2014, no 

interior do Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento Social (PPDS) do PEAC, atualmente 

executado pelo Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe.  O 

intuito maior da pesquisa foi compreender como se estabelecem as interferências das 

atividades de produção e exploração de petróleo e gás da PETROBRAS sobre os grupos de 

marisqueiras do litoral sergipano, verificando se estas efetivamente alteram a possibilidade 

de reprodução social destes grupos. Para este fim, foi feita a análise acerca das condições 

da reprodução social e do modo de vida das marisqueiras, buscando entender as relações 

de gênero, participação política, trabalho e particularmente as condições ambientais. 

Para isso, o diagnóstico utilizou metodologia participativa estruturada em 03 

etapas de execução, a saber: Sistematização de dados e informações sobre as 

comunidades de Marisqueiras5; Inserção/Mobilização Comunitária6 – dentro desta etapa foi 

                                                           
4
 O PEAC “atende às condicionantes específicas de educação ambiental e compensação pela 

interferência na atividade pesqueira” (PEAC, 2009. p. 01), exigido junto à Petrobras, sob 
responsabilidade do IBAMA e executado pelo Departamento de Serviço Social da UFS. 
5
 Realização de levantamento de dados secundários sobre os municípios e comunidades da área da 

pesquisa, referentes à localização geográfica; hidrografia; economia; indicadores sociais; organização 
política; aspectos culturais e ambientais das localidades e respectivos distritos (extraídos de sites 
oficiais, como: ANP, InfoRoyalties, IPEA, Datasus, Sistema Firjan, etc. Além disso, foram coletadas 
informações em relatórios operacionais do PEAC, nas estatísticas pesqueiras 2010 e 2011 do Projeto 
de Monitoramento Participativo do Desembarque Pesqueiro (PMPDP) e em pesquisas realizadas por 
investigadores da UFS ou outros estudiosos, dentre outros). Também foram levantadas informações 
sobre as atividades de produção offshoreda PETROBRAS em Sergipe (contextualização das 
atividades da empresa, permeando, sobretudo, os campos marítimos da PETROBRAS e 
consideradas sobre as informações levantadas durante visita técnica a alguns campos terrestres da 
companhia) e aspectos gerais do estado de Sergipe, através de formulário construído para este fim. 
6
Foram realizadas visitas às comunidades, utilizando-se dos seguintes instrumentais: contato porta a 

porta,reuniões, observação participante com lideranças já reconhecidas ou não, munidas de um 
formulário construído para este fim. Nesta fase também fora coletadas informações sobre os aspectos 
gerais e socioambientais das comunidades, por meio de técnicas de pesquisa social qualitativa e 
quantitativa, como entrevistas semi-estruturadas e aberta, além de observação participante, 
subsidiadas por um instrumental elaborado para este fim. 
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desenvolvido o estudo de georreferenciamento, com o objetivo de contribuir com a análise7–

e o Diagnóstico Participativo com as Marisqueiras8. O montante total de contatadas na 

pesquisa foi de 3019 marisqueiras. O desencadeamento deste processo gerou um relatório, 

partindo-se de uma análise macro até chegar a uma análise mais específica por 

comunidade. Além disso, ainda está em execução uma etapa de retorno dos resultados 

sistematizados para as marisqueiras, a fim de que estas se reconheçam em todo o processo 

e validem os resultados.  

O texto em tela tem a finalidade de discutir sobre o processo e as condições de 

trabalho das marisqueiras das 12 comunidades, utilizando-se dos dados sobre o processo 

de trabalho na mariscagem sistematizados na supracitada pesquisa e entender como os 

mecanismos legais e as políticas públicas existentes para a pesca artesanal no Estado de 

Sergipe intervém sobre a atividade de mariscagem, fazendo-se uso de documentos 

bibliográficos e informações colhidas em sites oficiais. Para tanto, os dados serão 

analisados com base nos pressupostos sócio-históricos da perspectiva marxista. Em virtude 

das similaridades dos resultados entre as comunidades, as análises serão dispostas por 

grupo de trabalho e em determinados momentos por município, para melhor compreensão 

da realidade. 

 

2.  AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DAS MARISQUEIRAS 

 

O trabalho de mariscagem desenvolvido pelas mulheres marisqueiras da área de 

abrangência do estudo se divide em dois ramos de atividade: o primeiro, centrado no 

trabalho de mariscagem, está presente em 11 comunidades pesquisadas10e se caracteriza 

pela captura e beneficiamento de mariscos e crustáceos em rios e manguezais; e o 

segundo,voltado para o trabalho de mariscagem no beneficiamento do camarão sete-

barbas, produto advindo da pesca industrial, é realizado pelas marisqueiras de Bairro 

Industrial (município de Aracaju).   

                                                           
7
O estudo identificou as áreas de trabalho das marisqueiras dessas localidades; as áreas de restrição 

da mariscagem (turismo, carcinicultura) e as instalações off shore da PETROBRAS, sendo 
observadas as possíveis relações existentes entre esses ambientes. 
8
A pesquisa se utilizou dos resultados dos grupos de discussão promovidos no I Encontro Inter-

Regional de Marisqueiras, considerando-se que houve uma expressiva participação das marisqueiras 
da área da pesquisa nesse espaço. 
9
Inicialmente, foram contatadas mais de 100 mulheres entre as comunidades pesquisadas, 

posteriormente o levantamento de dados foi ampliado, abrangendo outras 201 mulheres. 
10

 Mosqueiro e Areia Branca (Município de Aracaju), Terra Caída e Pontal (Município de Indiaroba), 
Muculanduba, Tibúrcio e Praia do Saco (Município de Estância), Rita Cacete (São Cristóvão), 
Carapitanga (Brejo Grande), Rua da Palha e Pedra Furada (Município de Santa Luzia do Itanhi). 
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O primeiro tipo de trabalho de mariscagem se apresenta como uma atividade 

extrativista que, segundo Hironaka (1997, p. 03), “consistente na simples coleta, recolhida, 

extração ou captura de produtos do reino animal e vegetal, espontaneamente gerados [...]”. 

Desse modo, o trabalhador extrativista retira os elementos necessários para sua 

subsistência na natureza e transforma-o em trabalho social, sob qual se interpõe 

instrumentos rudimentares (PEDRÃO FERNANDES s/d), construídos manualmente pelas 

próprias marisqueiras. 

Nesse movimento, Almeida e Cruz (2011) salientam que o trabalho na 

mariscagem, na sua execução (stritu senso), apresenta-se nos moldes em que Marx (2008) 

delineou como sendo socialmente mais direta de intercâmbio entre o homem e a natureza, 

desenvolvendo as potencialidades humanas para transformá-la e suprir sua subsistência e 

ao mesmo tempo, transforma-se a si mesmo. 

A atividade de mariscagem acima descrita se caracteriza como um trabalho 

autônomo, em que as mulheres marisqueiras são detentoras dos meios de produção e 

independentes para escolher como e quando realizá-la.  Ainda nesse sentido, Silva (2011) 

assevera que o trabalhador autônomo desenvolve sua atividade sem vínculo empregatício e 

dependência, haja vista que escolhe as condições do trabalho, segundo seus critérios 

pessoais e de sua necessidade.  

Ao contrário das demais, as mulheres de Bairro Industrial não extraem os 

produtos nos mangues. Estas trabalham filetando o camarão dos capitalistas, instaurando 

mais valor à mercadoria de outrem. Desse modo, as marisqueiras desta localidade estão 

entrelaçadas no “véu” do trabalho informal, entendido por Suísso (2011, p. 02) como “o 

trabalho sem carteira assinada, à margem das leis trabalhistas”.  

Apesar das diferenças no processo e relações de trabalho, a atividade de 

mariscagem realizada pelos dois grupos de mulheres marisqueiras (trabalho autônomo e 

trabalho informal) demanda uma jornada intensa de trabalho, comumente realizada de 

segunda a sexta com uma carga horária média de 13 a 16 horas11 pelas mulheres que 

extraem o produto nos rios e manguezais e de segunda a sábado com carga horária acima 

de 8 horas pelas marisqueiras que beneficiam o camarão. 

Além desta jornada de trabalho, as mulheres marisqueiras,no geral, 

desenvolvem outras atividades secundárias à mariscagem em virtude da escassez 

moluscos e crustáceo sem suas comunidades. Estas atividades estão voltadas 

principalmente para a coleta de frutas típicas das regiões (principalmente a mangaba) e 

trabalhos de diarista. Além dessas atividades, há o cuidado com a agricultura familiar 

(plantação de feijão, milho, horta), trabalhos temporários (garçonetes em bares, 

                                                           
11

 Correspondentes à captura e beneficiamento. 
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restaurantes, comércio, babá, cozinheira), vendedoras de doces, ou seja, atividades que 

também estão às margens dos direitos trabalhistas. 

Soma-se a estas, o trabalho desenvolvido pelas marisqueiras no âmbito 

doméstico, no trato do lar, dos companheiros e dos filhos, vista como uma atividade 

tipicamente feminina, fruto de uma sociedade ainda com resquícios patriarcais. Uma 

característica essencial do trabalho doméstico, como versa Toledo (2001) é a de ser ele um 

mecanismo de alienação da mulher. Assim sendo, as tarefas domésticas 

 

[...] É o trabalho alienado em si mesmo, já que nem mercadorias produz. Seu 
resultado não é concretizado em coisas palpáveis que possam se contrapor à 
mulher enquanto trabalhadora doméstica. Ela se anula em objetos não-visíveis. É 
trabalho que se esvai em trabalho. Se a alienação vem com a separação do homem 
do produto do seu trabalho, um trabalho que não gera produto (como é o caso do 
trabalho doméstico) só gera trabalho, é um trabalho contínuo, sem fim (TOLEDO, 
2001, p. 47). 

 

Ávila (2002) destaca que o trabalho doméstico se cruza com o produtivo, 

dificultando a quantificação do tempo gasto para o desenvolvimento de cada atividade, 

assertiva confirmada pelo Diagnóstico que identificou a imprecisão da jornada de trabalho 

das marisqueiras das 12 comunidades.  

Diante dessa realidade, observa-se que estas trabalhadoras “vivem no e para o 

trabalho” não por escolha, mas por necessidade objetiva de sobrevivência, haja vista que a 

renda angariada mensalmente com o trabalho de mariscagem gira em torno de R$ 320,00 a 

R$ 400,00 (grupo de maior renda) e R$ 124,00 a R$ 200,00 (grupo de menor renda). Estes 

valores, por sua vez, dizem respeito ao período em que a captura está propícia, constatando 

que a renda arrecadada por essas mulheres é extremamente baixa, não condizendo com o 

esforço de trabalho nem ao valor dos mariscos no mercado. 

Corroborando com Toledo (2001, p. 58), “Hoje, [...] a mulher é o retrato daquilo 

em que o capital transformou a classe trabalhadora [...]: um[a] trabalhador[a] precári[a], 

disponível, com salários miseráveis, sem direitos trabalhistas e obrigad[a] a cumprir duas e 

até três jornadas para poder se manter”. 

Pari passu a essas questões, o estudo identificou que os ambientes de trabalho 

das marisqueiras vêm sendo palco de inúmeras alterações ocasionadas tanto por atividades 

produtivas (indústria do petróleo, carcinicultura, turismo, especulação imobiliária, dentre 

outros) quanto pelos produtos derivados destas atividades. Segundo as marisqueiras 

entrevistadas, tais mutações têm ocasionado dentre outras variáveis: a redução de suas 

áreas de trabalho, consequentemente o sufocamento da atividade – acarretando a 

progressiva retirada das mulheres da atividade de captura em algumas comunidades – ou 

mesmo a inserção em áreas circunvizinhas – sobrecarregando o ambiente marinho 
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destas –; a diminuição do quantitativo de mariscos; poluição e a instauração de 

conflitos de terra (espaço). 

Dentre todas essas vulnerabilidades, parcela significativa das entrevistadas, 

vêem a atividade de carcinicultura como o principal mecanismo de alteração dos ambientes 

de trabalho das marisqueiras, uma vez que é comum o desmatamento ou aterramento de 

mangues para dar lugar à atividade de carcinicultura, contribuindo, sobretudo, para a 

redução do espaço de trabalho dessas mulheres. Além disso, destacam o lançamento de 

produtos químicos nos mangues e rios provenientes dos viveiros de camarão, acarretando a 

mortandade dos mariscos. Conforme o estudo de georreferenciamento realizado por dentro 

do Diagnóstico, a maior concentração dos viveiros de camarão está localizada nas 

comunidades mais interioranas12.  

Corroborando com essa assertiva, Carvalho e Fontes (2007, p. 105) relevam que 

a atividade de carcinicultura provoca sérias consequências para a vida marinha, tais como a 

“supressão do ecossistema manguezal; mudanças no padrão de circulação hídrica do 

estuário e eutrofização do estuário, com as descargas dos efluentes dos viveiros sem 

tratamento prévio”. Esses impactos vão rebater diretamente na vida daquelas(es) que 

necessitam do trabalho de mariscagem para sobreviver, haja vista que “a atividade de 

carcinicultura fomenta a degradação ambiental e social, através da extinção de áreas de 

mariscagem – o que vai contribuir com a expulsão da população ribeirinha de suas terras 

tradicionais, afetando inclusive a segurança alimentar da localidade”(CUNHA, 2006, p. 

28).Essas alterações são evidenciadas por Costa & Santos(2010, p. 9) ao afirmar que:  

 

[...] a carcinicultura no litoral sergipano contribuiu para uma redução e extinção de 
habitats de numerosas espécies, o desmatamento de extensas áreas de manguezal 
causando interferência direta na produção e distribuição de nutrientes para o 
estuário e plataforma continental; extinção de setores de reprodução e alimento de 
moluscos, aves e peixes e diminuição da biodiversidade ao longo das bacias 
hidrográficas. Isso gera a expulsão de marisqueiras, pescadores e catadores de 
caranguejo de suas áreas de trabalho, ou tornam-se obstáculos a seu acesso, aos 
espaços produtivos do território, ao estuário e ao manguezal com a privatização de 
terras da União, tradicionalmente utilizadas para o extrativismo animal e vegetal. 

 

Além da criação de camarões de viveiros, esses ambientes estão sendo 

utilizados para: a construção de grandes e médios empreendimentos, seja de resorts, 

pousadas; o desenvolvimento de atividades ligadas à produção e exploração de petróleo e 

                                                           
12

 O georreferenciamento ainda evidenciou que as áreas de carcinicultura encontram-se distribuídas 
em três blocos: a primeira e com o maior número de viveiros, localiza-se na região da comunidade de 
Carapitanga (Brejo Grande); a segunda entre as comunidades de Muculanduba (Estância), Rua da 
Palha e Pedra Furada (Santa Luzia do Itanhi) e a terceira nas proximidades de Pontal (Indiaroba) 
onde se encontra a Lusomar, atualmente desativada. 
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gás; ocupações fundiárias, dentre outras13.Ações indiretas, mesmo que distantes do litoral, 

também podem impactar na distribuição e extensão dos manguezais (BEZERRA et al, s/d).  

Com o ambiente de trabalho cada vez mais restrito, seja pela poluição dos 

recursos hídricos, seja pela construção dos viveiros de carcinicultura e outros impactos 

difusos, esses grupos são obrigados a se deslocarem para outros locais em busca da 

extração de mariscos. Nesse caso, nota-se que as consequências da destrutividade dos 

recursos naturais adentram tanto na atividade de mariscagem desenvolvida pelas 

marisqueiras que capturam o produto, quanto na atividade de beneficiamento realizada em 

Bairro Industrial, tendo em vista que nesta comunidade o trabalho de captura se extinguiu 

em virtude das diversas problemáticas ambientais detectadas pelo estudo. Ademais, o atual 

trabalho de filetamento do camarão também tem sido alvo dos impactos ambientais, 

ocasionando a diminuição do quantitativo de espécies capturadas, consequentemente tem 

acarretado a redução do quantitativo de camarão para o beneficiamento.  

Percebe-se, portanto, que a ação humana tem ameaçado a sustentabilidade dos 

recursos naturais, assim como também a sobrevivência daqueles que tem na natureza a 

principal fonte de sobrevivência. Com a degradação ambiental das áreas costeiras, fica cada 

vez mais restrito o desenvolvimento das espécies marinhas e consequentemente, isso afeta 

diretamente a vida dessas trabalhadoras. Sem o produto para vender, estes grupos estão 

sujeitos a uma série de vulnerabilidades, sendo urgente a efetivação de políticas publicas 

que venham a garantir as condições de sustentabilidade do seu habitat. 

 

3.  A CONTRADITORIEDADE NA REGULAÇÃO AMBIENTAL E NAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS PARA A PESCA ARTESANAL NO ESTADO DE SERGIPE  

 

Conforme foi abordado no item anterior, as condições de trabalho dos grupos 

estudados nas 12 comunidades são altamente precarizadas, decorrentes também das 

péssimas condições ambientais, tendo a carcinicultura como a principal atividade 

impactante. Diante desse cenário, espera-se que os mecanismos de regulação e as políticas 

públicas responsáveis pela gestão ambiental sejam atuantes no sentido de proteger os 

recursos naturais e a sobrevivência daqueles que vivem desses ambientes. À luz dessa 

leitura, buscaremos refletir sobre a atuação do Estado frente às problemáticas ambientais 

que tem colocado em risco a vida e o trabalho das mulheres marisqueiras, bem como tecer 

algumas considerações acerca das políticas públicas presentes no contexto da pesca 

artesanal.  

                                                           
13

 Disponível em: http://canoadetolda.org.br/?page_id=9. Acesso em 05.12.2013. 

http://canoadetolda.org.br/?page_id=9
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Diante do exposto, é oportuno destacar dois descompassos que potencializam 

as vulnerabilidades das mulheres marisqueiras, principalmente no que diz respeito à 

sustentabilidade do trabalho de mariscagem enquanto meio de subsistência. O primeiro 

está centrado no processo de licenciamento dos ambientes costeiros para o 

desenvolvimento de atividades com potencial poluidor, como é o caso da carcinicultura. 

Uma vez que, na prática, no estado de Sergipe, os órgãos têm desconsiderado as 

comunidades tradicionais que vivem dos recursos naturais existentes nos manguezais e 

estuários. Esta discrepância se faz presente no momento da liberação das áreas marinhas –

, através de estudos que não tomam como parâmetros as atividades desenvolvidas na 

região – e na falta de fiscalização dos empreendimentos já instaurados. Exemplo 

emblemático é a resolução CEMA Nº50/2013 de 26 de julho de 2013 que dispõe sobre 

normas e critérios para o licenciamento ambiental de carcinicultura no estado de Sergipe.  

Este aparato no art. 1, parágrafo 1º assevera que a utilização de áreas de 

apicuns e salgados podem ser utilizados em atividades de carcinicultura, desde que levados 

em consideração alguns requisitos e aqui ressaltamos dois que estão diretamente atrelados 

à condição de vida destas trabalhadoras, a saber: a alínea II do referido parágrafo que 

pontua a “salvaguarda da absoluta integridade dos manguezais arbustivos e dos 

processos ecológicos essenciais a eles associados, bem como da sua produtividade 

biológica e condição de berçário de recursos pesqueiros” e a alínea VI que salienta o 

“respeito às atividades tradicionais de sobrevivência das comunidades locais”. 

Fica claro, portanto, a contraditoriedade existente na lei e na prática, 

principalmente no que diz respeito aos requisitos supracitados, haja vista que estes itens 

têm ficado em último plano no processo de licenciamento ambiental, na medida em que 

grandes áreas costeiras, incluindo os apicuns, têm sido devastadas para dar acesso ao 

cultivo do camarão.  

Ademais, não se observa que os apicuns são áreas adjacentes aos manguezais, 

consequentemente o despejo dos produtos químicos utilizados na atividade vai impactar 

todo o ecossistema que circunda o empreendimento. Não obstante haja normas para o 

tratamento e despejo dos efluentes, estas condicionantes muitas vezes não são cumpridas 

pelos produtores de camarão nas áreas estudadas. Em Sergipe, o órgão que licencia a 

atividade de carcinicultura, a ADEMA, entende que estes parâmetros não são executados 

em virtude da carcinicultura ser majoritariamente realizada por pequenos produtores que 

não se enquadram às normas. Contudo, há o posicionamento da instituição em defesa da 
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atividade, o qual assevera que os impactos ambientais provenientes desse tipo de 

carcinicultura são mínimos para a vida marinha local14.  

Outro agravante é ocasionado pela deficiência na fiscalização realizada pelos 

órgãos competentes, tanto pela precarização e desestruturação dessas entidades, quanto 

pelo direcionamento político do Estado que fundamentalmente se mantém desfavorável à 

classe trabalhadora e a serviço dos interesses dos grupos dominantes. Desse modo, é 

perceptível que a integridade dos manguezais, da biodiversidade e o respeito às atividades 

tradicionais de sobrevivência das comunidades não tem sido prioritário no processo de 

licenciamento dos manguezais no estado. 

Por outro lado, o segundo descompasso se apresenta no processo de 

formulação e acesso às políticas públicas voltadas para a pesca artesanal. Segundo 

estudos sobre a temática, as políticas públicas criadas para os pescadores artesanais 

possuem essencialmente um caráter creditício, operacionalizadas mediante a lógica do 

sistema financeiro, ou seja, uma política centrada no viés funcionalista do capital (ARAÚJO, 

et al, 2014). 

No cenário das políticas públicas o Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF) tem sido o principal mecanismo pensado para contribuir na 

geração de renda de pequenos produtores rurais e pescadores artesanais15, embora haja 

outras políticas, como o Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar 

(PGPAF), o Seguro da Agricultura Familiar (SEAF), o Garantia Safra, o Programa de 

Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO) e o Programa Nacional de Produção e 

Uso do Biodiesel (PNPB) que também estão diretamente ligados ao PRONAF. Este por sua 

vez, 

 

passou a ser entendido, especialmente pelos seus gestores governamentais, como 
a mola-propulsora de uma estratégia nacional de valorização da diversidade social 
da agricultura familiar e do meio rural. Nestes termos, sua missão fundamental seria 
combater as desigualdades sociais e regionais que marcaram as políticas estatais 
tradicionais voltadas para estimular a modernização tecnológica da agricultura 
brasileira (AQUINO &SCHNEIDER, 2010, p. 02).  

 

Todavia, apesar de destinar-se à geração de renda e melhoria da mão de obra 

familiar o modelo do programa se apresenta de maneira celetista e excludente, 

fundamentado em uma base produtivista e setorial, que atende um segmento (produtor) com 

poderio econômico elevado, com maior organização e apoio do Estado (Idem), tendo em 

                                                           
14

 Informações colhidas em visita ao órgão para levantamento de informação com vistas à subsidiar 
as análises do Diagnóstico de Vulnerabilidades. 
15

 O PRONAF foi criado em 28 de junho de 1996 através do Decreto nº 1.946 inicialmente para 
pequenos produtores rurais, contudo em 2004 se estendeu para a categoria dos pescadores e 
pescadoras artesanais. 
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vista que o acesso a esta política requer dentre várias exigências a elaboração de projetos, 

comprovação anual de renda, atendimento a requisitos bancários, ou seja, 

condicionalidades que estão distantes do público ora estudado, haja vista as difíceis 

condições de vida e de trabalho, já mencionadas. Para além destes problemas, destacam-

se 

 

[...] os elevados obstáculos burocráticos impostos pelo sistema bancário aos 
agricultores familiares com níveis de renda inferiores; a maior organização dos 
agricultores mais capitalizados; as pressões de empresas agroindustriais às quais 
estes produtores estão vinculados; a concentração de agências bancárias e 
cooperativas de crédito nos estados da região Sul; e a desarticulação e baixa 
inserção social dos produtores do Norte e do Nordeste (ABRAMOVAY & VEIGA, 
1999; BASTOS, 2006; SCHRÖDER & SOUZA, 2007 apud AQUINO & SCHNEIDER, 
2010, p. 10). 

 

Em outras palavras, os recursos pensados e destinados para a categoria de 

pequenos produtores e pescadores artesanais se distanciam da realidade de vida e de 

trabalho dos mesmos, principalmente das marisqueiras, que atentam por demandas mais 

imediatas de manutenção e estruturação da atividade, capacidade de comercialização dos 

produtos em feiras, mercados e demais espaços comerciais, aquisição de equipamentos de 

proteção individual e apetrechos de pesca, dentre outros. Desse modo, estas políticas não 

têm gerado mudanças no padrão social nem tão pouco diminuído as desigualdades sociais 

das marisqueiras, mas garantido os interesses de uma pequena parcela que possui 

condições de abarcar e bancar as exigências impostas por esse modelo de política pública. 

Neste ínterim, observa-se que os dois parâmetros apresentados (o processo de 

licenciamento ambiental e a formulação e desenvolvimento das políticas públicas) apesar de 

serem relevantes para o contexto político-social da classe pesqueira não têm cumprido seus 

objetivos, deixando às margens parcela significativa da classe trabalhadora.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O que se pode depreender desse cenário é que existem dois grupos distintos de 

mulheres que desenvolvem o trabalho de mariscagem, contudo estes se assemelham pela 

extensiva jornada realizada em precárias condições de trabalho, seja pelas más condições 

de higiene nos locais de beneficiamento, seja pelas problemáticas ambientais que interferem 

no ambiente costeiro, aliada a baixíssima renda que permite os mínimos para a 

sobrevivência familiar. 

Como se pode perceber, a rotina de vida dessas mulheres se faz em conjunto 

com o ecossistema estuarino, dependendo intensamente dos ambientais marinhos e 
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costeiros e de sua respectiva preservação para manter a atividade e consequentemente 

satisfazer suas necessidades humanas. Entende-se, portanto, que a preservação do meio 

em que vivem é uma sine qua non para a subsistência dessas populações. Todavia, o 

processo de dilapidação desses habitats vem sendo comandado principalmente pela 

atividade de carcinicultura, que além de alterar os ambientes costeiros e sua biodiversidade, 

reduz o espaço de trabalho das mulheres marisqueiras. 

Este cenário também é agravado pela incipiente relevância dada às 

problemáticas ambientais pelo Estado, que se espraia tanto pela inoperância de alguns 

mecanismos legais que tratem dos assuntos pertinentes à temática, quanto pelo 

direcionamento político a favor do grande capital. Soma-se a isto, o modelo celetista e 

excludente das políticas públicas voltadas para o setor pesqueiro, baseada 

fundamentalmente em procedimentos burocráticos. Foi possível observar que muitos desses 

modelos de créditos exigem muito além das possibilidades reais do público que acessa, o 

que contribui para o não acesso à política. 

Urge-se, portanto, a auto-organização das mulheres marisqueiras com vistas a 

exigir do Estado e seus diversos aparelhos a discussão do atual modelo de uso e 

apropriação dos recursos naturais, bem como questionar acerca do padrão de política 

pública destinada aos pescadores artesanais, que se apresenta altamente excludente e 

seletiva. Necessita-se de políticas pensadas e executadas atendendo as reais necessidades 

desses segmentos, na tentativa de preservar e fortalecer o trabalho de mariscagem, 

contribuindo com o desenvolvimento das comunidades que sobrevivem desta atividade, bem 

como a proteção dos recursos naturais. 
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