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Sonhar é preciso 

Sem sonhos, as pedras do caminho tornam-se 

montanhas, os pequenos problemas são insuperáveis, as 

perdas são insuportáveis, as decepções transformam-se 

em golpes fatais e os desafios em fonte de medo.  

Voltaire  disse que os sonhos e a esperança nos foram 

dados como compensação às dificuldades da vida. Mas 

precisamos de compreender que os sonhos não são 

desejos superficiais.Os sonhos são bússolas do coração, 

são projetos de vida. Os desejos não suportam o calor das 

dificuldades. Os sonhos resistem às mais altas temperaturas 

dos problemas.Renovam a esperança quando o mundo 

desaba sobre nós.  
 

 

Augusto Cury, in 'Nunca Desista dos Seus Sonhos'  
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OS PROGRAMAS SOCIAIS E SUA RELAÇÃO COM AS CONDIÇÕES DE 

TRABALHO E SAÚDE NA VIDA DAS MARISQUEIRAS E PESCADORES 

ARTESANAIS NO MUNÍCIPIO DE SALINAS DAS MARGARIDAS 

RESUMO 

Os pescadores artesanais e marisqueiras, devido à precariedade das condições de saúde e 

trabalho, estão expostos a esgotos sanitários e agroindustriais pelo contato com a lama, arenoso 

das praias e água do mar, que podem causar riscos de contaminação e infestações parasitárias, 

assim como atritos com objetos perfurantes e irritantes.Neste ínterim, configura-se o processo de 

exclusão social e de adoecimento relacionado ao trabalho que essas comunidades são 

submetidas.A relação dos programas sociais com a saúde e trabalho ainda é pouco explorada. Os 

programas sociais ou programas de transferência de renda fazem parte de um sistema de proteção 

social direcionado a todos os indivíduos, sejam eles pobres e vulneráveis. No caso das 

marisqueiras e pescadores artesanais, eles são cadastrados em alguns programas, em especial, o 

Bolsa Família e o benefício previdenciário   conhecido como Seguro-Defeso. O presente estudo 

buscou analisar as principais mudanças de valores, saberes e hábitos segundo especificidades dos 

programas sociais existentes em comunidades marisqueiras e pescadores em Salinas das 

Margaridas-Bahia no que se refere à proteção, à saúde e ao trabalho. O processo de investigação 

teve como estratégia a pesquisa qualitativa com abordagem etnográfica e utilizou-se como 

instrumentos a entrevista semiestruturada,observação participante e diário de campo. A coleta de 

dados foi realizada na sede (Salinas) e nos distritos de Conceição de Salinas e Encarnação, sendo 

entrevistados 17 trabalhadores, no período de julho a novembro de 2015. As categorias analisadas 

foram: Programas Sociais e Gênero/ Empoderamento; o Trabalho da pesca e os Programas 

Sociais; Programas Sociais como Dádiva; Restrição de Direitos Sociais/Insegurança/Decreto 

8425. Os resultados da pesquisa revelaram que   os programas sociais promoveram mudanças 

nas precárias condições de saúde e trabalho desses pescadores artesanais, contribuindo no 

processo de inserção social dessa categoria a partir da melhoria no seu capital físico, humano e 

social, como moradia, vestuário, alimentação e o acesso a bens e serviços. Verificou-se, portanto, 

melhoria das condições de trabalho, amenização das desigualdades sociais que os acometem e 

um maior empoderamento social, econômico e político desses trabalhadores na comunidade na 

qual vivem. 

Palavras – chave: Condições de saúde e trabalho; Programas Sociais; Marisqueiras e pescadores 

artesanais e Empoderamento. 



SOCIAL PROGRAMS AND THEIR RELATIONSHIP TO THE CONDITIONS OF 

WORK AND HEALTH IN  THE LIVES OF ARTISANAL FISHERMEN  IN THE CITY 

OF SALINAS OF DAISIES 

ABSTRACT 

Artisanal fishermen , due to the precarious health conditions and work, are exposed to sewage 

and agro by contact with the mud, sandy beaches and sea water, which can cause risk of 

contamination and parasitic infestations, as well as friction with piercing objects and irritants. In 

the meantime, configures the process of social exclusion and illness related to work that these 

communities are subjected. The relationship of health and social programs work is still little 

explored. Social programs or income transfer programmes are part of a social protection system 

geared to all individuals, whether they are poor and vulnerable. In the case of  artisanal fishermen, 

they are registered in some programs, in particular, the Family and the social security benefit 

known as Off-season insurance. The present study sought to analyze the main changes of values, 

knowledge and habits according to specifics of the social programs that exist in seafood and 

fishing communities in Salinas of daisies-Bahia with regard to protection, health and work.  the 

process of investigation had as qualitative research strategy with ethnographic approach and used 

as instruments to semi-structured interview, participant and field journal. Data collection was 

performed at Headquarters (Salinas) and in the districts of Conceição de Salinas and Incarnation, 

being interviewed 17 employees, during the period from July to November 2015. The categories 

analyzed were: Social Programmes and Gender/Empowerment; the fishery Work and social 

programs; Social programs as a gift; Social Rights restriction/Insecurity/8425 Decree. The survey 

results revealed that the social programs promoted changes in precarious conditions of health and 

work of these artisanal fisherfolk, contributing in the process of social inclusion in this category 

from the improvement in your physical, human and social capital, such as housing, clothing, 

feeding and access to goods and services. It appeared, therefore, improving working conditions, 

easing social inequalities that affect and a greater social, economic and political empowerment 

of these workers in the community in which they live. 

 

Keywords:  health and work; Social Programs;  artisanal fisherfolk and Empowerment. 

 

 

 



 

 

APRESENTAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

      A pesquisa intitulada: “os Programas Sociais e sua relação com as Condições 

de Trabalho e saúde na vida das Marisqueiras e Pescadores artesanais do munícipio 

de Salinas das Margaridas”, teve como perguntas que orientaram essa investigação : 

houve mudanças nas condições de saúde e trabalho das marisqueiras e pescadores 

artesanais após inclusão nos programas sociais? quais os principais impactos na 

redução das iniquidades na saúde e no seu processo de trabalho? 

      O referido estudo faz parte de um projeto intitulado “Condições de Trabalho da 

Pesca Artesanal de Mariscos, Riscos Ocupacionais e Doenças Relacionadas do 

Trabalho na Comunidade de Bananeiras, Ilha de Maré”, iniciado em 2005 sob a 

coordenação do Profº Drº Paulo Pena. 

       A inserção da autora no grupo de pesquisa foi em 2014, iniciando com uma visita 

de campo no distrito de Saubara que pertence ao município de Santo Amaro no mês 

de setembro, essa viagem configurou a oportunidade de conhecer   o trabalho da 

Marisqueira em todo o seu processo, desde a catação até o armazenamento. Foi um 

momento de acolhida e aprendizado para toda equipe, o contato com as lideranças 

da comunidade colaborou com a proposta do estudo qualitativo a ser iniciado. Nesse 

início de inserção no campo, caracterizou-se por um dos aspectos mais importante da 

pesquisa qualitativa, a observação participante (MINAYO,2014). 

        Essa experiência de observação participante, permitiu a pesquisadora         

conhecer a realidade socioeconômica desses trabalhadores e sendo uma 

possibilidade de exercitar a sua percepção no que se refere ao olhar, o ouvir e o 

escrever o contexto de vida e suas condições de trabalho e saúde. “Esses atos 

cognitivos decorrentes das ciências sociais assumem um sentido todo particular, de 

natureza epistêmica, uma vez que é com tais atos que logramos construir o nosso 

saber”. (OLIVEIRA,1998) 

              Naquele momento, foi visto quanto as marisqueiras e pescadores sofrem 

com exposição a riscos físicos, químicos e ergonômicos, com posições inadequadas 



em todo seu processo de trabalho. Observou-se os   aspectos culturais, sociais e 

comportamentais desses sujeitos no seu ambiente ocupacional, como hábitos, fala, 

usos e costumes, essas categorias são chamadas   representações sociais. 

Segundo Minayo(2014),“as representações sociais são categorias de  

pensamento,de ação e de sentimento que explicam, justificam ou questionam a 

realidade”.No diário de campo instrumento essencial nessa abordagem qualitativa, o 

pesquisador registra todas as informações do campo,formais e informais. Vale 

ressaltar que, o fato da autora  ser graduada em Serviço Social possibilitou uma visão 

diferenciada quanto a questão social a ser investigada. O trabalho de campo foi 

construído,como mencionado, a partir do contato com as lideranças das comunidades 

e visitas as residências das marisqueiras. 

         No entanto, foi necessário mudar o local de estudo para Salinas das Margaridas, 

pois, nessa comunidade já havia iniciado pesquisas relacionadas as condições de 

saúde e trabalho dos referidos interlocutores.Em maio de 2015 iniciaram as visitas de 

campo e posteriormente, as entrevistas, esse processo durou 07 meses, onde foi 

construída uma base empírica que contribui para a identificação de categorias 

importantes para a discussão em torno do tema proposto.A autora participou de 

reuniões organizadas pelas lideranças das associações, cooperativas e Secretaria de 

Saúde do município de Salinas.A pesquisadora teve contado com gestores da 

Secretaria de Ação Social que explicaram todo o processo de cadastramento dos 

beneficiários da bolsa família na cidade, assim como, esclarecimento das 

condicionalidades a serem cumpridas pela família candidata a inclusão no programa. 

O objetivo desses encontros foi conhecer a realidade do atendimento social e de 

saúde a esses trabalhadores e possíveis sujeitos da pesquisa.Outro aspecto 

importante, foi que  esse  contato com todos os atores sociais envolvidos nesse 

contexto,a pesquisadora teve a oportunidade  de explicar os objetivos do estudo e 

identificar os interlocutores interessados em contribuir com a mesma. 

      Nesse momento, vale ressaltar que, houve uma reciprocidade de intenções que 

proporcionaram uma troca de saberes que contribuiu para a sensibilização acerca da 

questão levantada. Os resultados da pesquisa foram organizados em um artigo sendo 

analisada as principais categorias encontradas e a sua relação com os objetivos a 

serem alcançados. Ao iniciar a investigação, a pesquisadora teve oportunidade de 

entender todo o contexto, conversando com as famílias beneficiadas direta ou 



 

indiretamente sobre as suas percepções, saberes e sentimentos  acerca dos 

programas. 

      A pesquisadora utilizou-se da pesquisa qualitativa, como mencionado,com 

abordagem etnográfica.Os pesquisadores qualitativos coletam os dados no campo e 

no local em que os participantes vivenciam a questão ou problema que está sendo 

estudado, mantendo o foco no entendimento do significado dado por esses 

interlocutores(CRESWEL,2010). 

      As entrevistas foram separadas em temas como seguro defeso,bolsa família 

Instrumentos de trabalho do pescador artesanal; saúde; significados e  crenças; 

família e comunidade (Apêndice B).O método de análise foi a Hermenêutica na 

perspectiva de interpretar aspectos culturais do cotidiano dos pescadores artesanais 

interlocutores desse estudo. A  hermenêutica é uma metodologia de interpretação que 

movimenta o processo de investigação, compreende o processo social a partir da 

análise de subcategorias como necessidade, força, consciência histórica, aspectos 

filosóficos, significado, símbolos, intencionalidade e empatia(MINAYO, 2014). 

       Vale ressaltar que as entrevistas foram gravadas e os interlocutores autorizaram 

a publicação através do Termo de Consentimento ,Livre e Esclarecido(Apêndice A). 

A escolha foi feita a partir da expressão da vontade dos participantes indicados pelas 

lideranças ou mobilizados nas reuniões mencionadas. As entrevistas foram transcritas 

e organizadas num quadro onde constava o tema e as respostas dos entrevistados. 

Na análise do material selecionado, observou-se emoção e expressões referentes 

aos temas. Afim de manter o sigilo da pesquisa, foram utilizados nomes fictícios. Gertz 

(2013) relata que, o pesquisador quando em empatia com o grupo ou indivíduos 

entrevistados, ele é um mediador entre significados seus e desses interlocutores. 

       Na análise temática das narrativas foram identificadas informações importantes 

sistematizadas em categorias, como: Programas Sociais e Gênero/ Empoderamento; 

Relação entre o Trabalho da pesca e os Programas Sociais; Saúde e Programas 

Sociais; Programas Sociais como Dádiva; Restrição de Direitos 

Sociais/Insegurança/Decreto 8425. 

      O presente estudo verificou que, esses benefícios de transferência de renda, em 

especial, a bolsa família e seguro defeso possibilitam a esses trabalhadores no 

acesso a bens e serviços assim como a amenização das desigualdades sociais. 
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Espera-se que o estudo seja   relevante para a comunidade cientifica, para a saúde 

coletiva e saúde do trabalhador por identificar representações sociais que irão ajudar 

a construir um novo olhar para a questão. A pesquisa foi submetida ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, 

sendo aprovada e protocolada sob nº1227953(Anexo I) 

 

 

1.OBJETIVOS  

 

      1.1. GERAL: 

 

 

 Analisar as principais mudanças de valores, saberes e hábitos destes 

trabalhadores no que se refere à proteção à saúde e ao trabalho segundo 

especificidades dos programas sociais existentes em comunidades 

marisqueiras e pescadores em Salinas das Margaridas-Bahia. 

 

 

  1.2. ESPECÍFICOS: 

 

 Identificar as percepções das marisqueiras e pescadores artesanais sobre 

os programas sociais e a relação com as condições de trabalho e saúde. 

 

 Entender as mudanças nas condições de saúde e trabalho das 

marisqueiras e pescadores artesanais após inclusão nos programas 

sociais verificando os principais impactos na redução das iniquidades na 

saúde e no seu processo de trabalho. 
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   2- INTRODUÇÃO 

 

 A comunidade ou grupos de marisqueiras e pescadores artesanais fazem   parte 

do universo de pessoas que precisam enfrentar a pobreza e superar situação de 

vulnerabilidade social, buscando condições de acesso aos direitos sociais básicos e 

de enfrentamento das iniquidades na saúde.Essas comunidades tradicionais da 

pesca e da mariscagem no Brasil, na sua grande maioria,são contempladas por 

programas sociais.Além da renda advinda da pesca, elas são cadastradas em alguns 

benefícios sociais,em especial,o programa Bolsa Família e Seguro Defeso 

(SHERER,2013). 

O Programa Bolsa Família,criado em 2003, cujo desafio era combater a exclusão 

social e a pobreza,através da unificação de todos os programas sociais e a criação 

de um cadastro único.O benefício concedido pela Previdência a esse trabalhador é o 

seguro defeso (Lei 10.779/2003).Este, serve aos pescadores ou marisqueiras que 

trabalham individualmente ou em regime de economia familiar,que têm suas 

atividades paralisadas no defeso marinho ou fluvial.A paralização obrigatória da pesca 

em um determinado período tem o intuito de garantir a preservação e a reprodução 

das espécies (SIMÕES,2011). 

Ao buscar entender estas questões, vale lembrar que a sociedade hoje,é 

marcada por “zonas de coerção” composta por integrados, chamados trabalhadores 

estáveis; vulneráveis, trabalhadores em situação de “risco”; desfilados os que estão 

fora da sociedade salarial.É cada vez mais crescente o número de pessoas que se 

encontram em situação de flutuação na estrutura social. São grupos à margem da 

sociedade salarial, da chamada “civilização do trabalho” (CASTEL,2013, p.569).No 

século  XIX,o pauperismo se tornou a questão social e foi combatida por ser uma 

situação que atingia toda a sociedade e havia a possibilidade de continuar por vários 

anos.Nesse contexto, a questão social pode ser entendida como: 

Conjunto das expressões das desigualdades sociais  da sociedade 

capitalista madura ,que tem uma raiz comum: a produção social é cada 

vez mais coletiva,o trabalho tornar-se mais amplamente social, 

enquanto a apropriação dos seus frutos se mantêm privada, 

monopolizada por uma parte da sociedade (IAMAMOTO,2013,p.27). 
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Atualmente,se  no termo exclusão que não significa  a falta de relação social 

mas, mas de um conjunto de relações sociais de que produz os excluídos que, na sua 

grande maioria,são os mais vulneráveis.Esse processo leva à uma situação de 

desestabilização dos estáveis, como dos trabalhadores  qualificados que tornaram 

precários e os  que  estão desempregados.Nesse período, o social assistencial 

transformou-se em uma construção de políticas com função integradora e protetora. 

Rosanvallon (1998) diz que: 

A evolução na direção da social democracia na Europa criou o Estado 

Providência onde deixou de existir as incertezas e sobressaltos 

assegurando-se a aposentadoria decente e tornando acessível a todos 

a melhor assistência médico-hospitalar. Essa modalidade de Estado 

representa a concepção da Social Democracia, que se baseia na ideia 

do compromisso social, unindo o Estado (o capital) e os sindicatos (a 

classe operária). Esta aceita não contestar as relações de produção (a 

instituição privada) em troca de uma Estado social redistributivo e a 

presença de negociações sociais (ROSANVALLON,1998, p.12). 

      Vale ressaltar que,os trabalhadores do meio rural, exceto os assalariados 

agrícolas, fazem parte de regimes especiais.No caso do Brasil, as marisqueiras e 

pescadores artesanais são considerados segurados especiais, por não haver a 

obrigação de contribuir para o acesso aos bens previdenciários.Os benefícios 

previdenciários assegurados por Lei para os trabalhadores da pesca são:auxílio 

acidente aposentadoria por idade ou por invalidez,pensão, auxílio-reclusão, auxílio-

doença no valor de 01(salário mínimo).O INSS (Instituto Nacional de Seguridade 

Social )só poderá conceder o benefício de acordo com as carências que dependerá 

do tempo de contribuição.Contudo, precisa de comprovação prevista em Lei.Há uma 

dificuldade de reconhecimento desses segurados especiais, pois, não é dada a 

importância devida a esses trabalhadores.Nesse contexto de conquista de direitos, o 

trabalhador artesanal deve ser orientado a buscar alternativas para comprovar a 

ocupação.  

A marisqueira pode solicitar a um servidor público que trabalhe na 

localidade e conheça sua ocupação que firme uma declaração pública 

atestando por quanto tempo exerce a atividade.Esse servidor pode ser: 

o agente de saúde, o médico do posto, o delegado da circunscrição 
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policial, o promotor de justiça ou até mesmo a diretora da escola e a 

colônia de pescadores, desde que registrada na Secretaria de Pesca e 

Aquicultura ou no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (FREITAS,2014, p.281). 

Sendo assim,a questão social foca a centralidade do suporte de identidade 

social e pertencimento à sociedade. Rosanvallon(1998),diz que:O Estado providência 

ativo busca acompanhar o enriquecimento da noção de direito social para encontrar 

o caminho do que poderia ser um novo direito de inserção na sociedade.A partir dessa 

premissa, afirma-se que tanto no Brasil quanto no mundo a assistência social é vista 

como uma política pública cujo objetivo é prover bens e serviços sociais básicos a 

população mais empobrecida.A promulgação da Constituição Federal de 1988 

representou um marco de ampliação e extensão de direitos sociais no Brasil. Nos 

anos que antecederam a essa nova Constituição ocorreram mudanças significativas 

com o surgimento de novos direitos.Referente aos direitos sociais, a assistência social 

passou a integrar o conjunto da seguridade social ao lado da saúde e da previdência 

ao ser reconhecida como direito de cidadania social e dever do estado. 

A previdência social se destina ao trabalhador formal. A 

assistência social tem operado de modo seletivo,aplicando teste de 

meios àqueles que demandam sua atenção.A saúde que, no caso 

brasileiro, tem contraparte na seguridade social, estabelece prioridades 

de atenção pelo risco da situação, cria filas de espera significativas ou 

agendamento com grandes intervalos de espera.A institucionalização 

no Brasil da proteção social contributiva, no formato seguro reconhecido 

como previdência social, tem quase um século de existência.Esse longo 

período não significa porém tempo de existência igualitária aos 

trabalhadores brasileiros, uma vez que ele é marcado por um processo 

de inclusão seletiva da força de trabalho formal 

(SPOSATI,2013,p.660) 

         Segundo Cariaga (2014),a seguridade social é entendida como um padrão  de 

proteção social de qualidade,com cobertura universalizada para situações de risco, 

vulnerabilidade ou danos dos cidadãos brasileiros.A seguridade social deve diminuir a 

falta de acesso do indivíduo e de sua família, atendendo contigências sociais como: 

pobreza, doença, velhice e desocupação.O processo de restruturação da reprodução 
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do capital com o trânsito da acumulação flexível trouxe grandes consequências para o 

mundo do trabalho e gerou a desproletarização do trabalho industrial(ANTUNES,2013). 

         Alguns estudos relatam que ,não cabe à política de assistência social atender 

totalmente  a questão social que interfere na força de trabalho. Mas, a seguridade social 

deve assegurar o equilíbrio do tripé da  social (saúde,previdência e assistência social). 

No atual contexto, o estado brasileiro concebe a proteção social no âmbito da 

seguridade social  considerando  no mínimo dois aspectos: garantia de renda e  como 

reprodutor social do individuo.A proteção social deve garantir as necessidades 

imediatas dos indivíduos de forma a manter essa reprodução social. 

Conforme o capital cresce,aumenta  também o “exército de reserva”,do 

mercado-“os supérfluos” e “inúteis”para o capital e o mundo:os sem 

terras,os sem –teto,os trabalhadores temporários e em situação de 

trabalho precário,os desempregados e os  não empregáveis 

(IAMAMATO,2001 apud CARIAGA,2014 ,p.68) 

Segundo Cariaga (2014),a seguridade social brasileira, prevista na Constituição 

Brasileira de 1988, é um   exemplo típico de política social contemporânea. Este autor considera 

que ela classifica, em sua essência, os não isentos e os isentos da obrigação do trabalho e 

destina a eles formas distintas e contraditórias de proteção social.Com isso, constitui-se a 

parcela da previdência social contributiva para a força de trabalho e a assistência social não 

contributiva para a não força de trabalho com os isentos socialmente da obrigação do trabalho 

(CARIAGA,2014,p.15)    

Essas mudanças estruturais e históricas foram determindas no final da década 

de 70,com a crise energética, a diminuição da produção industrial, o aumento da 

inflação, a queda do crescimento do comércio mundial, a expansão do desemprego 

estrutural e o aprofundamento da exclusão social.Os grupos mais atingidos são 

considerados mais vulneráveis: trabalhadores mais velhos, aposentados e 

pensionistas, mulheres chefe-de–família, negros, imigrantes,etc.Ao mesmo tempo   

em que ocorrem essas mudanças com ampliação de direitos, observa-se o aumento 

da pobreza e da exclusão social.Neste ínterim, entende-se outro tipo de “pobreza” 

que supera a pobreza crônica e a mera ausência de renda determinada pela situação 

de classe do indivíduo.Trata-se de condicionantes das desigualdades como idade, 

gênero,etnia,nacionalidade, religião, oportunidades de trabalho, etc (PEREIRA,1996). 
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           A conjuntura exigiu do setor assistencial práticas mais inovadoras devido às 

demandas impostas pela nova realidade nacional de transição democrática. A partir 

desse momento, a sociedade pressionou para respostas mais rápidas e efetivas rumo 

a uma política assistencial.Nesse sentido, a assistência deveria incluir direitos sociais, 

em especial, o direito de seguridade social e a garantia à saúde, à assistência e 

previdência social inscritas na Constituição Federal.No período posterior a 

promulgação da Constituição, houve importantes mudanças na previdência social. As 

restrições de verbas pagas pelo INSS numa perspectiva neoliberal reduziram o 

acesso aos serviços e benefícios oferecidos pela previdência. Essa desmotivação da 

sociedade foi devido a terceirização de serviços do INSS.Posteriormente, com o 

reordenamento dos direitos sociais foram contratados novos servidores e cancelada 

a terceirização que melhoram a oferta dos benefícios pagos pelo órgão 

(FREITAS,2014).Nesse contexto,os pescadores artesanais estariam nesse universo 

de trabalhadores desprotegidos e desfiliados da  sociedade salarial. Entretanto, a 

seguridade social garantiu três níveis de proteção: previdência social na condição de  

segurados especiais;assistência social;como beneficiários dos programas de 

transferência de saúde como o SUS a partir do  acesso as unidades básicas de saúde 

em cumprimento as condicionalidades ao cadastramento nos programas sociais 

 Com isso, a Constituição de 1988 em seu art.195 assegurou a às categorias dos 

trabalhadores rurais e ao pescador artesanal os disreitos previdenciários, quando 

exercem suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados 

permanentes, em qua a sua contribuição será baseada no resultado da sua 

comercialização da produção e consequente acesso aos benefícios da Lei 

(FREITAS,2014). A promulgação da Lei nº8.213, de 25.07.1991 foi um avanço no 

sistema previdenciário. Esse marco legal definiu a inclusão dos trabalhadores rurais 

e dos pescadores artesanais como segurados especiais. Eles foram reconhecidos 

como tendo os mesmos direitos dos trabalhadores urbanos e conseguiram assim, a 

equiparação de valores de benefícios com piso fixado em um salário mínimo. Os 

profissionais da pesca devem adquirir o Registro Geral da Pesca (RGP) e o Número 

de Identificação do Trabalhador (NIT), para garantir o acesso aos direitos 

previdenciários. 

Pescadores artesanais estão descritos na CBO (Classificação Brasileira de 

Ocupação) como sendo trabalhadores artesanais de pescado em áreas marítimas, 
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fluviais e lacustres. Suas funções consistem em: preparar as armadilhas de pesca e 

os apetrechos de captura; localizar concentrações de moluscos; remover a área ou o 

solo pantanoso a fim de retirar os moluscos ali existentes; retirar os pescados das 

águas; forçar a saída de crustáceos das grotas rochosas para capturá-los; colocar 

mariscos em local adequados, conservando apetrechos usados na captura do 

pescado. 

A marisqueira realiza, essencialmente, a coleta de mariscos em atividade 

artesanal sem divisão do trabalho e consequentemente, a marisqueira faz sua 

autogestão do trabalho.Controla o seu tempo de tarefas através das marés que 

impõem ritmos, intercorrências e a organização de suas atividades.A extrema 

condição de precariedade, desemprego ou alternativas de renda acabam impondo 

condições de ritmo excessivo às marisqueiras para garantir a sobrevivência quer na 

busca da venda de mariscos, quer no uso do mesmo para consumo. No momento do 

tratamento e cozimento do marisco, as condições de higiene são precárias devido à 

falta de água potável em algumas comunidades, ausência do uso de equipamentos 

de proteção como aventais, gorros e luvas. Devido a precariedade desse processo de 

trabalho, o marisco é vendido imediatamente.“Essa atividade não tem descanso 

semanal e o afastamento do trabalho ocorre em condições naturais, durante períodos 

de chuvas, adoecimento e parto.A miséria impede realização de pausas, mesmo 

como a autogestão e acelera o trabalho agravando riscos ergonômicos para 

LER/DORT” (PENA,2014, p.81). 

 Os pescadores artesanais e marisqueiras, devido à precariedade das condições 

de saúde e trabalho, estão expostos a esgotos sanitários e agroindustriais pelo 

contato com a lama, arenoso das praias e água do mar, que podem causar riscos de 

contaminação e infestações parasitárias, assim como atritos com objetos perfurantes 

e irritantes.Portanto, configura-se uma compreensão quanto o processo de exclusão 

social e de adoecimento relacionado ao trabalho que essas comunidades são 

submetidas.Essa manutenção de ritmos acelerados desses pescadores artesanais 

com poucas pausas para descanso, “procede da condição da miséria social em que 

necessitam produzir os mariscos a fim de garantir a sobrevivência da família. 

Geralmente, com ritmos extenuantes para assegurar uma renda de R$100,00 por 

mês” (PENA,2014, p.128). 
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Os programas sociais ou programas de transferência de renda fazem parte de 

um sistema de proteção social direcionado a todos os indivíduos, sejam eles pobres 

e vulneráveis. O objetivo fundamental é garantir seus padrões de vida frente a 

qualquer situação em que possam provocar rupturas ou sofrer reveses, 

desaquecimento da economia, gastos com a saúde, baixos níveis de aprendizado e 

produtividade e aglomerações urbanas precárias num país. “Esses Determinantes 

Sociais de Saúde (DSS), estão numa posição de destaque que norteiam ações de 

enfrentamento da saúde como uma questão de justiça, por meio de políticas públicas” 

(BUSS; PELLEGRINI FILHO,2007). 

A relação dos programas sociais com a saúde e trabalho das marisqueiras ainda 

era pouco explorada. Nessa perspectiva, essa pesquisa buscou respostas que que 

orientassem um estudo enfocando essa questão. No sentido de entender se houve 

mudanças nas condições de saúde e trabalho das marisqueiras e pescadores 

artesanais após inclusão nos programas sociais? Quais os principais impactos na 

redução das iniquidades em saúde e no seu trabalho?  

 A partir dessas inquietações da autora, a literatura e a experiência de campo no 

município de Salinas das Margaridas,a pesquisa verificou que os programas sociais, 

em especial, a bolsa família e os benefícios previdenciários,a exemplo do seguro 

defeso,permitiram um significativo   acesso a bens e serviços,promoveram mudanças 

nas condições de vida,trabalho e saúde desses trabalhadores e consequentemente, 

a diminuição das desigualdades sociais. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

         As marisqueiras e pescadores artesanais encontram-se em uma realidade 

social de vulnerabilidade, na sua dimensão micro social.Nessa reflexão acerca da 

prevenção, controle e assistência a esses grupos vulneráveis no sentindo de os 

mesmos reagirem diante das adversidades tanto a nível individual ou grupal é 

essencial, contextualizar aspectos referentes à relação entre os conceitos de 

vulnerabilidade,resiliência e proteção social. 

A situação de vulnerabilidade se caracteriza pela desigualdade social no acesso 

aos serviços sociais,como educação e saúde que refletem nas suas condições de 

saúde e trabalho (TRAD,2013).No que se refere a esse trabalhador artesana,o seu 

universo simbólico de condição de risco social assinala esta   vulnerabilidade social 

que se refere a falta de condições socioeconômicas desses trabalhadores que 

causam impactos nos seus aspectos individuais, institucionais e sociais.São 

exemplos das condições sociais e econômicas mais afetadas, o acesso à saúde, 

assistência social, educação, previdência social e, em geral, a garantia dos direitos 

humanos no contexto da situação sociopolítica e cultural da pessoa.“O eixo 

programático ou institucional inclui a análise ou avaliação das políticas públicas e 

programas voltados para a prevenção,controle e assistência dos grupos em questão. 

Inclui-se indicadores clássicos de avaliação de programas, como cobertura acesso, 

efetividade, qualidade, etc”(TRAD,2013, p.267). 

         Nesse contexto,o conceito de resiliência,ajuda a esclarecer  como essa 

população de marisqueiras e pescadores artesanais  enfrentam essas condições 

adversas e de exposição a riscos socioambientais,tando a nível individual como 

coletivo.Trad(2013)diz que a ,resiliência é como as pessoas e famílias respondem a 

essas diversidades e à proteção social,significa a mobilização de mecanismos 

formais e informais,sendo o primeiro advindo do Estado e o segundo,são papéis 

exercidos pelas famílias e redes sociais para prevenção e garantia de suporte aos 

cidadãos,no intuito de protegê-los diante situações não esperadas e adversidades 

decorrentes da sua realidade social. 

           A proteção social como mecanismo  formal é representada pela   assistência 

social, tanto no Brasil como no mundo.Ela é  vista como uma política pública cujo 
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objetivo é prover bens e serviços básicos a população mais empobrecida.Vale 

ressaltar que, a promulgação da Constituição Federal de 1988 representou um marco 

de ampliação e extensão de direitos sociais no Brasil, nos anos que antecederam a 

essa nova constituição ocorreram mudanças significativas com o surgimento de novos 

direitos. 

             Em referência aos direitos sociais verificou-se que a assistência social passou 

a integrar o conjunto da seguridade social ao lado da saúde e da previdência ao ser 

reconhecida como direito de cidadania social e dever do Estado. Essas mudanças 

estruturais e históricas ocorreram no final da década de 70, cita-se a crise energética, 

a diminuição da produção industrial, o aumento da inflação, a queda do crescimento 

do comércio mundial, a expansão do desemprego estrutural e o aprofundamento da 

exclusão social. 

            Os grupos mais atingidos são considerados mais vulneráveis: trabalhadores 

mais velhos aposentados e pensionistas,mulheres,chefe-de-famílias,negros, 

imigrantes, etc. Ao mesmo tempo que ocorrem essas mudanças com ampliação de 

direitos ocorre concomitante o aumento da pobreza e da exclusão social. Nesse 

ínterim, entende-se outro tipo de“ pobreza” que supera a pobreza crônica e a mera 

ausência de renda determinada pela situação de classe do indivíduo, refere-se a 

outros tipos de desigualdades como idade, gênero, etnia, nacionalidade, religião, 

oportunidades de trabalho, etc. (PEREIRA,1996). 

             O contexto exigiu do setor assistencial práticas mais inovadoras devido às 

demandas impostas pela nova realidade nacional de transição democrática. A partir 

desse momento, a sociedade demandou respostas mais rápidas e efetivas rumo a 

uma política assistencial. Essa proposta de assistência deveria incluir direitos sociais, 

em especial, o direito de seguridade social e a garantia à saúde, à assistência e 

previdência social inscritas na Constituição Federal. 

              A Previdência Social, antes da década de 60, beneficiava uma grande parte 

dos trabalhadores urbanos. A partir dessa década o Estado volta a dar assistência 

para os trabalhadores rurais.Em 1963, foi criado o Fundo de Assistência do 

Trabalhador Rural que em 1969, passou a ser denominada FUNRURAL.A 

Constituição Federal de 1988 definiu a previdência social como uma política que 



27 

garante o acesso a renda somado a outros meios de remuneração que garantam 

atender as principais necessidades das populações vulneráveis.Com isso, os 

trabalhadores pescadores artesanais e marisqueiros passaram a ser considerados 

como segurados especiais no Regime Geral da Previdência Social (RGPS), como 

também, os trabalhadores rurais. 

               No período posterior a promulgação da Constituição, houve importantes 

mudanças na previdência social. As restrições de verbas pelo INSS numa perspectiva 

neoliberal reduziram o acesso aos serviços e benefícios oferecidos pela previdência. 

Essa desmotivação da sociedade foi devido a terceirização de serviços do 

INSS.Posteriormente, com o reordenamento dos direitos sociais foram contratados 

novos servidores e cancelada a terceirização que melhoraram a oferta dos benefícios 

pagos pelo órgão (FREITAS,2014). 

Os trabalhadores rurais e pescadores, assim como, marisqueiros e 

caranguejeiros vivem em regime familiar e são semelhantes aos trabalhadores que 

no sistema previdenciário estão próximo ao de base familiar e às políticas 

assistenciais. Os pescadores e pescadoras artesanais sobrevivem em uma situação 

bastante precária e rudimentar em todo o processo de trabalho. Por conta disso, os 

direitos previdenciários são essenciais como medida protetiva e visam amenização 

das desigualdades sociais.O valor do trabalho dos marisqueiros pode ser definido 

pelo atravessador ou trocado no mercado, não há salário no processo e a família pode 

utilizar o próprio produto de trabalho, os mariscos e peixes, como alimentação quando 

não há o suficiente para comercializar. 

A concessão de benefícios amplia as possibilidades de mudanças na vida 

econômica e social, principalmente no que se refere à compra de novos apetrechos 

de pesca. “Alguns adquirem os alimentos necessários à subsistência de seu grupo 

doméstico e, muitas vezes, compram fiado os alimentos nas mercearias, assim como, 

televisão, motor de luz e roupas para si e seus familiares” (SCHERER,2013, p.144). 

Apesar do atendimento de algumas demandas do pescador artesanal, o seu 

contexto de assistência à saúde e do ambiente de trabalho está longe de ser ideal. 

As condições sociais de vida e trabalho comprometem a sua saúde e os fatores 

denominados de determinantes sociais da saúde estão relacionados ás questões 
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sociais, econômicas, culturais e étnicos (BUSS,2007). Nesse processo de discussão 

em torno das desigualdades sociais remete-se um conceito de iniquidades em saúde. 

Essa autora entende que: “Iniquidades são desigualdades em relação ao perfil da 

saúde que podem ser contornadas e que impedem os indivíduos de alcançar 

plenamente seu potencial de bem-estar e de realização de liberdades substantivas” 

(SHARAMM,2005, p.131). 

          Identificar os determinantes sociais que interferem na vida cotidiana desses 

profissionais, ajuda entender as causas que influenciam na busca de outras 

alternativas de combate a situação de vulnerabilidade social e a relação com 

possíveis mudanças decorrentes da introdução de programas sociais. “A saúde como 

problema da sociedade foi se consolidando como uma produção social, dependente 

de decisões políticas que assegurem a proteção contra riscos e outros fatores. Em 

outros termos reconhece-se a ligação entre a saúde e sociedade’’ (CARVALHO; 

BUSS,2008). 

Estes autores falam que, alguns estudos revelam o crescimento de 

análises no meio científico, principalmente na América Latina, que 

fazem alusão a conceitos marxistas com o intuito de destacar a 

complexidade das condições de vida e de trabalho com a expansão do 

sistema capitalista. A relevância dos DSS levou a discussões sobre as 

relações entre organização social e saúde das pessoas. Ao tratar dos 

DSS ,eles destacam quatro fatores que interferem na vida saudável das 

pessoas: - biologia humana (ou fisiopatologia do organismo humano);- 

condições sociais, econômicas e ambientais nas quais os indivíduos 

estão inseridos(vida social);-estilo de vida(hábito, costumes)e serviços 

de saúdes(cuidados com a saúde).O fator estilo de vida engloba hábitos 

pessoais e culturais que os indivíduos escolhem ter socialmente, sendo 

uma categoria de maior interferência na condição de saúde/doenças 

das pessoas (CARVALHO & BUSS,2008,p.139). 

 (....) Há modelos que ajudam a entender as relações de diversos 

fatores a serem estudados, dando ênfase as características de idade, 

sexo e genética, assim como, o acesso a serviços essenciais, como 

saúde e educação, estilos de vida e comportamentos. Explica que as 

pessoas em desvantagens sociais correm riscos diferenciados devido 
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às exposições e condições perigosas ou estressantes de trabalho 

(BUSS,2007, p.83). 

         Os referidos autores  , explicam  que esses fatores psicossociais tratam das 

experiências e percepções das pessoas, que podem gerar estresse e riscos à saúde. 

Aliado a esses, citam aspectos ecossociais como a integração de abordagens 

individuais e grupais, sociais e biológicas, história e ecologia. Por exemplo, uma 

categoria de análise como a baixa escolaridade é importante no processo para 

entender as desigualdades sociais. As decisões familiares sobre alimentação, 

cuidados como o corpo e prevenção de doenças têm um profundo impacto nas 

condições de saúde e trabalho. Outra reflexão relevante encontra-se no âmbito das 

pessoas desempregadas ou em situação ocupacional que comprometem o acesso a 

renda, em e serviços, ficam fragilizadas na sua autoestima, na interação social e a 

identidade pessoal provocando repercussões na sua vida ocupacional, são os 

chamados fatores psicossociais.  

 

O bem-estar de um indivíduo ou de sua família pode ser provido por 

meio de diferentes fontes, como mercado de trabalho (emprego e 

salário), provisão privada (poupança e seguro individuais),trabalho 

voluntário ou por meio de ação do estado (COBO,2012, p.19). 

 

          As ações do Estado estão inseridas no eixo da proteção social e em instituições 

públicas e privadas que visam amenizar situações de privação, risco social e 

vulnerabilidade (TRAD,2013).Desse modo, a garantia dos recursos para prover e 

cuidar das pessoas é feita através da interação público e privado.Essas instituições 

públicas referem-se ao Estado, cuja função é organizar, gerir e normatizar as políticas 

públicas, enquanto as instituições privadas são definidas como mercantil e não 

mercantil, quando se referem ao vínculo familiar. 

          Os sistemas de proteção são organizados de acordo com as condições 

políticas, históricas e culturais específicas de cada sociedade, e são organizadas em 

três modalidades: a tradição, a troca e a autoridade. Respectivamente, a primeira, tem 

como base a solidariedade, na fraternidade e na caridade; a segunda, são relações 

econômicas e a aquisição de bens e serviços.A terceira,refere-se à modalidade social  



30 

de proteção política.Os programas sociais ou políticas públicas  fazem parte da 

modalidade autoridade, ou seja,“ a proteção exercida pelo Estado é vista por meio de 

políticas públicas como o intuito de definir e executar medidas de caráter prescritivo, 

normativo e operativo, exercendo um poder de eleger e descriminar escolhas, objetos 

e grupos de destino” (TRAD,2013, p.272). 

           Vale ressaltar que,os programas de transferência de renda vêm se ampliando 

nos últimos anos, como novas estratégias e concepções que proporcionam mudanças 

significativas no entendimento da assistência socia.Ao longo prazo,possibilita a 

formação de capital humano e amenização da pobreza, como também, investimentos 

na área da assistência social e saúde.A estratégia do Programa Saúde da Família 

(PSF) e a Política de Humanização em Saúde são exemplos de ações que atendem 

essas premissas supracitadas. 

             As lutas de movimentos sociais e diversos grupo, como sindicatos,partidos 

políticos,intelectuais,profissionais liberais, igrejas, organizações públicas e privadas 

instituíram a proposta da Lei 8.747/93(Lei Orgânica de Assistência Social-LOAS) em 

favor das pessoas em situação de vulnerabilidade pública, criando e transformando 

para um novo cenário como novos atores, estratégias e práticas, assim como, novas 

relações institucionais e com a sociedade. 

       Nesse sentido,é importante entender como a política social brasileira está 

organizada na atualidade e como se organiza.Ela que está dividida em dois eixos 

principais:Proteção Social (seguridade social) e Promoção Social (geração de 

oportunidades).No caso da pesquisa, objeto do estudo em questão,os pescadores 

artesanais e marisqueiras estão inseridos no eixo de Proteção Social,onde estão 

cadastrados no Programa Bolsa Família e na previdência social, com o seguro defeso. 

Esse benefício tem ajudado a reduzir os níveis de pobreza absoluta e a 

desigualdade de renda,estudos epidemiológicos recentes verificaram a diminuição 

das taxas de mortalidade infantil na população e consequente, aumento da sua 

expectativa de vida, em especial,nos países em desenvolvimento com grandes 

desigualdades de renda após a inclusão das populações de baixa renda nos 

programas sociais (RASELLA ,2013).  
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No processo de inclusão dessas famílias é necessário estar condicionado  ao 

cumprimento de exigências ou contrapartidas para o recebimento do benefício.“Em 

geral,em termos  de frequência e desempenho escolar das crianças,o 

comparecimento aos serviços de saúde ,principalmente, crianças e grávidas “(Cobo, 

2012).Segundo que estabelece o cumprimento das condicionalidades na área de 

saúde e educação que permite o cadastramento das mesmas nos programas sociais. 

SILVA (2016), argumenta que há três concepções sistematizadas sobre 

condicionalidades: 

Condicionalidades ao acesso ampliação de direitos,trata-se de um 

mecanismo para combater a transmissão Intergeracional da pobreza, 

como inversão em capital humano ao articular o objetivo imediato de 

alívio à pobreza, representado pela transferência monetária para 

famílias pobres e extremamente pobres, com políticas estruturantes, 

com destaque à educação e à saúde.Condicionalidades enquanto 

negação de direitos,considera que as condicionalidades atribuídas 

aos PTRC, constituem infração ao direito essencial de sobrevivência de 

pessoas.Expressa uma visão oposta à anterior, considerando que a um 

direito não se deve impor contrapartidas,exigências ou 

condicionalidades.Entende-se que é obrigação do Estado ofertar os 

serviços necessários à garantia das condições essenciais para a 

sobrevivência,não admitindo o emprego de mecanismos de punição. 

Condicionalidades no tocante à questão política e imposição 

moralista conservadora, expressa o entendimento de que ninguém, 

principalmente, os pobres, pode receber um benefício do Estado sem 

contrapartida direta. Demanda, portanto, que os governos controlem e 

desliguem os beneficiários que não cumpram as exigências 

estabelecidas.Essa concepção fundamenta a culpabilização dos 

beneficiários pelo não cumprimento do que os programas determinam, 

sem considerar que a não obediência às condicionalidades possa 

decorrer da precariedade dos serviços, da omissão ou deficiência do 

próprio Estado (SILVA, 2016, p.164). 

Essa autora fala que, apesar dos impactos positivos sobre as famílias atendidas, 

esses programas apresentam seus desafios e problemas.Os serviços de saúde, 

educação e trabalho são insuficientes tanto no que se refere a qualidade quanto a 
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quantidade e, portanto, insuficientes para atender às necessidades das famílias 

beneficiárias.  

O importante é que o Estado, nos três níveis de governo garanta a oferta 

de serviços básicos suficientes e de boa qualidade para atender de 

forma satisfatória às necessidades da população. Por entender que se 

fossem disponibilizados e divulgados a população utilizariam sem ser 

imposto ou obrigatório(SILVA,2016, p.167). 

          Sendo assim,o atendimento dessas condicionalidades sugere um caráter 

“punitivo”segundo a análise dessa pesquisadora,fato esse,que podem levar ao 

agravamento das situações de vulnerabilidades e riscos sociais inerentes da rotina 

cotidiana das famílias atendidas pelo Bolsa Família.Ao perder o benefício, elas podem 

procurar a gestão do Bolsa Família para os devidos esclarecimentos e exposição dos 

motivos no sentido de garantia dos direitos. 

   O fato é que apesar desses problemas enfatizados, o programa social conta 

com uma grande aceitação da população.É uma política que avança na luta pela 

redistribuição da riqueza socialmente produzida no sentido de reduzir a desigualdade 

social e a erradicação da extrema pobreza no Brasil, promovendo a o reconhecimento 

e a justiça social, apesar dos grandes desafios a serem enfrentados.As desigualdades 

sociais se tornaram umas das maiores  preocupações globais e fazem parte de um 

dos temas de interesse que vem sendo abordado pelo regime internacional, no 

sentido de definir novas regras de relações entre os países (TRINDADE,2015). 

Com a globalização, houve para muitos grupos sociais uma ruptura de 

direitos consagrados ao longo do século XX, como alguns dos direitos 

humanos e sociais, como direito à educação, à saúde, entre outros, fruto 

da reorganização do sistema político-econômico de mercado, e 

acirramento das desigualdades e de padrões sociais de comportamento 

marcados por intolerância e preconceitos (TRINDADE,2015, p.103). 

Os conceitos de Reconhecimento e da Justiça Social são entendidos 

como princípios norteadores   da democratização das políticas públicas 

relativas ao sistema de proteção social com caráter universal, a saúde 

em especial (TRINDADE,2015, p.101). 
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Essa autora analisa a Teoria do Reconhecimento como um conceito que estuda 

a saúde no seu sentido ampliado, por exemplo, enfatiza  a formação de sentimentos 

de igualitarismo, dignidade e respeito a indivíduos e grupos.Ajuda os movimentos 

sociais e as políticas de identidade dando base para esses grupos direcionar suas 

demandas para políticas públicas, referente ao acesso e da conquista dos direitos 

políticos e sociais para minorias (FRASER,2002 apud TRINDADE,2015). 

Baseado nas informações anteriores,entende-se que a justiça social é 

alcançada na medida em que as demandas das pessoas são satisfeitas na sua 

totalidade ou de forma proporcional.No caso dos beneficiários dos programas sociais, 

não há distribuição de recursos sociais como saúde e educação que atendam e 

resolvam a questão social em sua totalidade.Esses cidadãos não são vistos como 

iguais, pois trata-se de uma   dívida da sociedade em relação às contribuições desses 

trabalhadores para a produção de riquezas, reproduzindo cada vez mais as distâncias 

sociais. 

3.1 – CONTEXTUALIZAÇÃO DA QUESTÃO SOCIAL NA PERSPECTIVA DOS 

TRABALHADORES DA PESCA ARTESANAL 

Na Europa, a “ questão social” eclodiu na segunda metade do século XIX, após 

a Revolução industrial e levou a uma crise na concepção idealista-liberal da sociedade 

e do Estado. Isso motivou a burguesia buscar uma solução para resolver essa questão 

a partir de adequadas intervenções de reforma social para impedir o avanço do 

Estado socialista.Nesse modelo, emergiu a noção de Estado com a responsabilidade 

de assegurar a proteção social para manter o bem-estar dos seus membros.A 

compreensão das condições de existência das comunidades em situações de miséria 

social, agentes e vítimas da Revolução Industrial, ocorreu no século XIX na Inglaterra 

(CASTEL,2013).Caracteriza-se assim como questão social quando a sociedade ou 

nação vivencia o risco e a coesão social que a configura. 

O desemprego em massa,a instabilidade das situações de trabalho para 

trabalho precário e desmantelamento da proteção social criaram novas categorias de 

pessoas:multiplicação de indivíduos que ocupam na sociedade a posição de 

inempregáveis,desfiliados,dissociados,desqualificados e  supérfluos. 
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A sociedade hoje é marcada por “zonas de coerção” composta pelos: 

integrados chamados trabalhadores estáveis; vulneráveis trabalhadores 

em situação de “risco”;desfiliados – os que estão fora da sociedade 

salarial É cada vez mais crescente o número de pessoas que se 

encontram em situação de flutuação na estrutura social. São grupos de 

indivíduos à margem da sociedade salarial, da chamada “civilização do 

trabalho” (CASTEL,2013). 

A condição do assalariado tornou-se a base da “sociedade salarial”moderna. O 

lugar ocupado pelo assalariado mede a possibilidade de ruptura.As sociedades 

contemporâneas ficam apreensivas e traz para a posição prioritária os temas 

relacionados a vulnerabilidade, exclusão, segregação, precariedade e desfiliação. 

Tornar-se uma sociedade refém da condição assalariada era sinônimo de degradação 

da condição humana.Por exemplo, o artesão arruinado, o agricultor falido, o aprendiz 

que não chegava a mestre.Neste contexto atual do assalariado é caracterizada  uma 

diferente condição da trabalhadora autônoma e artesanal das marisqueiras.No 

entanto, essa situação não a retira da condição de vulnerabilidade. O assalariamento 

em crise é precário, com a possibilidade de desemprego. 

Atualmente,fala-se no termo exclusão que não significa a falta de relação social 

mas trata-se de um conjunto de relações sociais de toda a sociedade.Os excluídos 

são vulneráveis na grande maioria e trata-se de uma situação de desestabilização 

dos estáveis, dos trabalhadores qualificados que se tornaram precários e os que estão 

desempregados(CASTEL,2013).O social assistencial após esse período transformou-

se em uma construção de políticas com função integradora e protetora.O Estado 

Social é importante na resposta ao risco e a situação de vulnerabilidade, a partir 

dessas obrigações que a lei impõe, no caso, novo regime de proteção social.Apesar 

da análise do autor referir-se à realidade francesa, ele pontua reflexões ou conceitos 

quanto ao papel do Estado no tratamento da questão social na realidade brasileira, 

em especial, a elaboração de políticas públicas e de uma cultura política baseada na 

abordagem referente aos direitos constitucionais (CASTEL,2013).A compreensão dos 

problemas que as nações enfrentam necessita de uma contextualização de todos os 

processos que antecede. 
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 A evolução na direção da social democracia na Europa criou o Estado 

Providência onde deixou de existir as incertezas e sobressaltos 

assegurando-se a aposentadoria decente e tornando acessível a todos 

a melhor assistência médico-hospitalar” (ROSANVALLON,1998, p.12).  

         Na França encontram-se regimes autônomos para atender os artesãos, 

profissionais e comerciantes.Os trabalhadores do meio rural, exceto os assalariados 

agrícolas,fazem parte de regimes especiais.Assim como no Brasil,as marisqueiras e 

pescadores artesanais são considerados segurados especiais. 

Esses segurados são especiais  por não haver a obrigatoriedade  de 

contribuição para o acesso aos benefícios previdenciários ,sendo ,para 

tanto a comprovação  do exercício daquelas atividades  laborativas 

previstas em lei.Ressalte-se,contudo,que  há benefícios  que só serão  

concedidos àqueles segurados  que contribuem à Previdência (como 

aposentadoria por tempo de contribuição) ,nesses casos,a lei possibilita 

,como prevê  a Constituição ,ao segurado especial a faculdade de 

contribuir  com o percentual de 2,6%(2,5% para a previdência social 

mais 0,1% para o financiamento  das prestações  por acidente de 

trabalho)incidente sobre o valor bruto da comercialização  de sua 

produção (FREITAS,2014,p.276). 

A nova questão social foca na centralidade do suporte de identidade social e 

pertencimento à sociedade.Nesse contexto de trabalhadores sem trabalho, a questão 

social   prevê  uma organização social desse trabalho com o suporte do “Estado de 

providência ativo que busca acompanhar o enriquecimento da noção de direito social 

par encontrar o caminho do que poderia ser um novo direito de inserção na sociedade” 

(ROSANVALLON,1998). 

Há uma tendência no entendimento da nova questão social em remunerar a 

exclusão.A análise parte da convicção de que o desemprego, por exemplo, pode durar 

muito e possibilitar uma perspectiva de instalar uma rede de proteção social mínima. 

O Estado Providência assumiu nas décadas de 1960 e 1970, a proteção dos cidadãos 

que não podiam trabalhar por conta de uma incapacidade mental, física ou por 

acidente.“Estado providência compensa as perdas de renda (por desemprego, 

doença, aposentadoria), assume diretamente algumas despesas (com a saúde) e 
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diferentes benefícios às pessoas desprovidas de recursos”(ROSANVALLON,1998, 

p.93). 

No Brasil, o contexto mais contemporâneo da questão social é envolvido em 

consequências políticas e econômicas, em decorrência do processo de globalização 

e da implantação da concepção neoliberal tanto a nível nacional e internacional,  

propiciando às famílias uma exposição a situações de vulnerabilidade e de risco 

social.A  Política Nacional de Assistência Social (aprovada pela Resolução nº 145, de 

15 de outubro de 2004) visa incorporar demandas presentes na sociedade no que se 

refere a responsabilidade política na busca da efetivação da assistência social como 

direito de cidadania e responsabilidade do Estado cujo fundamento é concebido a 

partir da análise dos conceitos supracitados.A zona de vulnerabilidade é diretamente 

proporcional ao crescimento do desemprego e que a condição de assalariado está 

vinculada à proteção aos riscos sociais. Essa vulnerabilidade social é definida como 

“uma zona intermediária instável, que conjuga a precariedade do trabalho e a 

fragilidade dos suportes de proximidade” (CASTEL,2013, p.24). 

Esses conceitos de vulnerabilidade e risco social são essenciais no processo de 

contextualização do universo pesqueiro e de grande relevância na constituição das 

categorias de estudo desses trabalhadores.A questão principal está vinculada à 

situação de pobreza, que seria responsável pela condução desses sujeitos à exclusão 

e ao “risco”.Associado aos modos de comportamento, a situação de moradia, a 

discriminação, cotidiano divergente dos ideais, saberes e valores que são divergentes 

aos conhecimentos técnicos ou especializado, processo que leva a esses 

marisqueiros e marisqueiras aos estereótipos da visão como população de 

vulneráveis ou que vivem em situação de risco. 

Os trabalhadores artesanais não estão na categoria dos desfiliados, pois, nunca 

foram assalariados.O fato de estarem associados nas colônias são incluídos no 

universo da filiação ,pois, há um simbolismo incorporado às suas crenças e valores 

próprios do seu ambiente de trabalho.Contudo, vulneráveis na sua condição  

enquanto grupo social devido à insuficiência de recursos para atender suas 

necessidades.Essa falta de condições de  suprir as demandas básicas refletem uma 

questão social  que retrata a sua falta de acesso a  bens e serviços   que promovam 

uma melhoria do seu capital social . 
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Bourdieu (1980) define capital social  como um “conjunto  de recursos  atuais  ou 

potenciais que estão  vinculados a um grupo,por sua vez ,constituído por um conjunto 

de agentes que não são dotados de propriedades comuns,mas,também são unidos 

por relações  permanentes e úteis “ 

Assim, os trabalhadores da pesca artesanal vivem insuficiência de capital físico, 

capital humano e capital social.No primeiro refere-se à busca de bem-estar, ex: 

moradia, terra ou território de pesca, máquinas, animais, poupança, crédito, seguro e 

proteção.O segundo  menciona trabalho ativo e o valor agregado em educação e 

saúde, principalmente, na condição física para o trabalho assim como qualificação.O 

terceiro  trata do contato, acesso à informação, confiança e participação. 

 

3.2 – OS PESCADORES ARTESANAIS E SUAS CONDIÇÕES DE SAÚDE E 

TRABALHO 

No universo cultural dessas famílias de pescadores e pescadoras existem 

valores e conhecimentos materializados na rotina prática da pesca que garantem a 

manutenção e conservação dos principais ambientes pesqueiros.  

O homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo 

teceu,assumo a cultura como sendo essas teias e a sua análise; 

portanto, não como experiência experimental em busca de lei,mas como 

uma ciência interpretativa,à procura do significado (GEERTZ,2013, p.4). 

 Há 40 anos a medicina do trabalho tradicional está institucionalizada para o 

regime de trabalho assalariado pela CLT. A saúde do trabalhador está completando 

24 anos e vem sendo organizada pelo SUS.Contudo, com relação aos pescadores 

artesanais inexistem programas que assegurem seus direitos à saúde no trabalho. No 

seu cotidiano, esses trabalhadores resgatam tradições centenárias e que sobrevivem 

ao tempo. No seu ambiente de trabalho não delimitam seus territórios da coleta de 

mariscos e pesca, podendo perder espaço para grandes indústrias,tornando-se mais 

complicado as condições de determinação dos processos saúde/doença ,assim como 

saúde e doenças do trabalho. 
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Os pescadores e pescadoras artesanais vivem e exercem o seu ofício em 

condições de trabalho precárias ocasionando grandes esforços físicos que agravam 

e causam riscos à saúde que podem causar doenças do trabalho e sofrer acidentes. 

Essas populações apresentam riscos ergonômicos resultantes de esforços repetitivos 

e longas jornadas de trabalho devido à necessidade de atenuar a situação de 

vulnerabilidade social na qual vivem(PENA,2014).Além disso,não recebem 

atendimento adequado para diagnosticar essas doenças, não há centro de 

reabilitação profissional e nem ações de prevenção de doenças e acidentes de 

trabalho.Sem reconhecimento de doenças e acidentes, esses trabalhadores 

considerados especiais pela Previdência Social não têm direito ao afastamento por 

incapacidade que possibilite a recuperação de agravos.As políticas públicas não dão 

prioridade à saúde do trabalhador no que tange ao suporte e assistência curativa e 

preventiva diante das situações de risco que os acomete. 

Apesar de sua tradição de lutas sociais, os pescadores artesanais não têm uma 

participação significativa no controle social do SUS e tão pouco da saúde do 

trabalhador.Pois, há uma falta de visibilidade dos agravos referentes dos riscos 

permanentes a sua saúde, ao contrário do que ocorre com os trabalhadores das 

industrias e de serviços. 

A vulnerabilidade social “ é uma zona intermediária, instável, que conjuga a 

precariedade do trabalho e a fragilidade dos suportes de proximidade.Para vários 

grupos populares as condições precárias das condições de trabalho são 

compensadas pela rede de proteção” (CASTEL,2013, p.24).Em situação de crise 

econômica,desemprego e aumento do subemprego,dilatam a zona de vulnerabilidade 

avançando sobre a zona de integração e estimulam a desfiliação das relações 

artesanais de trabalho.Esse termo refere-se a uma desqualificação, uma invalidação 

social ou dissociação que fragiliza situações conquistadas e sinaliza a condição 

popular com selo da incerteza e infortúnio. 

No caso dos trabalhadores da pesca artesanal,no que se refere a saúde do 

trabalhador,há uma luta dessa categoria em manter uma visibilidade e 

reconhecimento dos agravos que a acometem.São compostas de mulheres, homens 

e crianças que estão expostas aos diversos riscos que geram o adoecimento e 

desprovidos da saúde.Vivem em condições de vida precárias nas áreas de educação 
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e saúde, em moradias sem saneamento básico, situações de pobreza ou relativa. 

Ainda assim, conseguem manter a sua tradição milenar, valorizando saberes perante 

a sociedade terciária e industrial. 

Avaliar as relações do trabalho pesqueiro e a saúde não se limita a questão da 

patologia e de promoção da saúde. No caso específico, é preciso considerar o modo 

de realização do trabalho no âmbito social e histórico-cultural.Esses trabalhadores 

não são assalariados, não estão submetidos às leis de contrato de trabalho e sim, as 

regras das corporações de ofícios e as leis de ordenação do trabalho quando 

existentes.Toda atividade é controlada por eles, tanto na concepção quanto na 

execução do seu trabalho,considerando seu saber próprio em todas as etapas da 

produção e o produto final é o peixe ou marisco. 

Diante disso, retrata uma importante diferença com as categorias que vende sua 

produção em troca de um salário.Ou seja, não tem equipamento de proteção 

individual, coletiva, não faz exames periódicos e nem admissão, ao contrário dos 

assalariados. Ele é autônomo quanto a sua proteção à saúde, o contrato é feito entre 

a venda do produto ao consumidor ou atravessador.O ganho do trabalho deveria 

garantir as despesas com a compra de equipamento e a prevenção das doenças 

ocupacionais, contudo, diante das condições precárias desse recurso, não há como 

dar conta, sem compromisso do Estado em apoiá-lo. 

O riscos ocupacionais são aqueles que causam danos à saúde do trabalhador, 

citam-se agentes físicos,químicos,biológicos e riscos mecânicos e de acidentes, 

riscos psicossociais e riscos ergonômicos.Estes últimos são referentes a gestão do 

trabalho e sua organização, a exemplo: uso inadequado de equipamentos, devido a 

posturas incorretas; condições precárias referentes a luminosidade,ventilação 

acústico e conforto térmico,trabalhos noturnos,ritmos excessivos de trabalho e 

cobranças exacerbadas de produtividade,entre outros. 

A doença do trabalho é caracterizada pelos efeitos da  exposição exaustiva a 

riscos ocupacionais.A diferença das doenças ocupacionais e outras doenças, é que a 

primeira para ser tratada necessita que o doente seja afastado do ambiente de risco 

presente no seu local de trabalho no intuito de garantir que a doença se agrave. Cabe 

ao seguro previdenciário garantir o pagamento de benefícios a esse trabalhador a fim 
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de manter a sua família até o seu retorno ao trabalho. No caso do pescador artesanal 

não há indicação do nexo referente a doença ocupacional pela falta de suporte 

diagnóstico e reconhecimento dessas patologias, como mencionado anteriormente. 

O processo de vida desses indivíduos deve ser compreendido a partir de certas 

rupturas, em decorrência de crises e perturbações vivenciadas.Esse processo é 

marcado por afastamentos e diferenças, e não por aspectos relacionados a renda, 

profissão e nível de formação.É preciso analisar as histórias de vida que conduziram 

às situações de exclusão, considerando o aspecto individual de cada um.O conceito 

de exclusão remete definir os problemas sociais relacionados a população 

estudadaConforme Rosanvallon (1998) : 

 Exclusão não é um novo problema social, mas uma outra maneira de 

descrever as dificuldades na criação de solidariedades dentro do 

conjunto social, seja dos indivíduos entre si, seja dos grupos. 

(ROSANVALLON,1998, p.154). 

 Questões referentes  à saúde do trabalhador,fundamentaram esse estudo 

acerca das mudanças nas condições de vida,trabalho e saúde na vida das 

marisqueiras e pescadores sujeitos dessa pesquisa. 

4 – Caracterização Geográfica da Comunidade de Salinas da Margarida –Ba e 

dos sujeitos de estudo. 

           Salinas da Margarida é um município localizado no Recôncavo baiano a 265 

km de Salvador (capital baiana). As principais vias de acesso para chegar ao 

município é através do sistema ferry-boat ou das rodovias BR-101 e BR-

324,passando pela rodovia BA-001.O município faz divisa com os municípios de  

Maragogipe, Jaguaribe, Vera Cruz ,Saubara e Itaparica. Forma-se o município pela 

sede, Salinas e os distritos de Conceição de Salinas, Barra do Paraguaçu, 

Encarnação e Cairu (MOTA,2012). 
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Figura I –Mapa da Baía de Todos os Santos – Município de Salinas da 

Margaridas – BA.

 

 Fonte: Google Maps. 

            O munícipio de Salinas da Margarida tem uma população total de 13.456 

habitantes ,os dados do Censo demográfico de 2010 apontam que esses números são 

distribuídos em 3.833 domícilios permanentes  com uma média  de 3,5 pessoas por 

domicilio (Mota,2012). A principal fonte de renda de Salinas refere-se ao trabalho formal 

na prefeitura e a carcinocultura ,estas atividades  atendem   uma pequena parcela  da 

população do município. Contudo,a maioria da população possue ocupações divididas 

entre  o artesanato,a pesca artesanal e um comércio local pouco significante.É fato que, 

muitos trabalhadores formais  buscam a  maré  no sentido de complementar a renda 

familiar . Ainda essa mesma autora diz que: 

“O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH) de Salinas da 

Margarida, elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) no Brasil para medir,sinteticamente, o 

desenvolvimento humano a partir de dados referentes à longevidade 

(expectativa de vida ao nascer), educação (índice de analfabetismo e 

taxa de matrícula) e renda (produto interno bruto per capita), é de 0,66, 
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numa variação de zero a um, classificado como médio desenvolvimento 

humano.O munícipio tem 17,5% da sua população em situação de 

pobreza de acordo com os critérios do Cadastro Único, instrumento que 

identifica e caracteriza as famílias com renda mensal de até meio salário 

mínimo por pessoa ou de três salários mínimos no total. Além disso, 

cerca de 56% da sua população vive em situação de vulnerabilidade 

social,de acordo com o mesmo critérios.Os dados do Cadastro Único 

possibilita conhecer a realidade socioeconômica dessas famílias, 

trazendo informações de todo o núcleo familiar, das características do 

domicílio e das formas de acesso a serviços públicos essenciais. Essas 

informações são utilizadas, prioritariamente, para seleção de 

beneficiários e integração de programas sociais do Governo Federal, 

como a bolsa família (Mota,2012, p.39) 

                              

5 - METODOLOGIA 

Esta pesquisa faz parte de um projeto intitulado “Condições de Trabalho da Pesca 

Artesanal de Mariscos, Riscos Ocupacionais e Doenças Relacionadas do Trabalho 

na Comunidade de Bananeiras, Ilha de Maré”, iniciado em 2005 sob a coordenação 

do Prof. Paulo Pena, em associação com projeto recente sobre “Saúde, ambiente e 

sustentabilidades de trabalhadores da pesca artesanal” de responsabilidade da Profª 

Rita Franco Rêgo. 

A pesquisa foi executada no município de Salinas das Margaridas localizada no 

Recôncavo do Estado da Bahia. Foram feitas 17 entrevistas (sendo 16 marisqueiras 

e 01 pescadores). Não foi possível fazer com outros pescadores, por conta do horário 

de trabalho dos mesmos, a maioria estavam na maré ou estavam envolvidos com a 

organização e venda do pescado.Vale ressaltar que, eles iniciam a sua jornada de 

trabalho muito cedo e retornam,geralmente, no final da tarde.A escolha dos 

participantes foi motivada por duas ações: Primeira, como apoio das lideranças, a 

pesquisadora participou de uma série de reuniões nas associações e cooperativas no 

município de Salinas e em seus distritos de Encarnação e Conceição de Salinas. 

Segunda, os interlocutores foram indicados por alguma marisqueira ou liderança. 
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 A população de estudo selecionada estava na faixa etária de 25 a 60 anos; do 

sexo masculino e feminino; com número de filhos, netos e sobrinhos, em torno de 03 

por família, na faixa etária entre 05 a 30 anos.Quanto ao benefício vinculado, os 

grupos entrevistados estavam cadastrados, a maioria, no programa bolsa família e no 

seguro-defeso.O Levantamento dos dados empíricos foi realizado no período de 

setembro a dezembro de 2015. 

         Foram selecionadas mulheres para o estudo por ser da responsabilidade delas 

o recebimento do bolsa-família e por elas trabalharem nas atividades de mariscagem 

O fato de ter escolhido mulheres  foi motivado em decorrência do processo de trabalho 

da mariscarem,onde  a grande maioria são mulheres.Os homens ficam responsáveis 

pela pesca e no momento das entrevistas estavam cumprindo a rotina da pesca em 

alto mar.Entretanto ,apesar de ter entrevistado 16  marisqueiras foram utilizadas  parte 

dos instrumentos transcritos,no total de 07 entrevistas.Na investigação  o pesquisador 

manteve uma postura de respeito as narrativas,desenvolvendo uma escuta sensível 

e empática com os atores sociais .Ao mesmo tempo, na fase de transcrição, deu 

ênfase as entrevistas que estavam condizentes com os objetivos da pesquisa .  

Nas transcrições foram utilizados nomes fictícios no sentido de manter o sigilo 

das informações em acordo  com as normas da comissão de ética em pesquisa. Vale 

a pena ressaltar, que a pesquisa foi realizada no município de Salinas e distritos de 

Conceição e Encarnação.  

       Este estudo se caracterizou por uma estratégia de investigação de natureza 

qualitativa com abordagem etnográfica, utilizando-se de instrumentos como a 

entrevista semiestruturada,observação participante e diário de campo. Para 

elaboração do roteiro de entrevista semiestruturada foram escolhidos temáticas em 

acordo com os objetivos da pesquisa como: seguro defeso, bolsa família, tempo de 

mariscagem,trabalho crenças,família e significado (valor e importância) e foram 

incluídas subtemas, como instrumentos de trabalho, valor desses benefícios, 

características das comunidades, decreto 8425, religião, informações sobre drogas e 

prostituição. Para a maioria dos subtemas não houve dificuldades de expressão, pois, 

devido ao clima de confiança e empátia estabelecido, foram respeitas as suas 

crenças, valores e percepções dos problemas em geral. Contudo,os subtemas drogas 

e prostituição foram evitados pelos atores, embora tivessem fatos no cotidiano que 
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estabeleciam relações com os recursos dos benefícios sociais.Alguns relatos 

transcritos   demonstraram  que pescadores e marisqueiras eram  “coagidos” a 

utilizarem o seguro defeso e a bolsa família para pagar dívidas para  o tráfico de 

drogas ilícitas  com o intuito de proteger  o filhos usuários dessas substâncias. Quanto 

a prostituição,relataram que não sabiam de nada referente e nem sua relação com os 

programas sociais.  

        O método de análise utilizou da hermenêutica na perspectiva de interpretar 

aspectos culturais do cotidiano   dos pescadores e pescadoras artesanais sujeitos do 

estudo. A hermenêutica é uma categoria que movimenta o processo de investigação, 

compreende o processo social a partir da análise de subcategorias como liberdade, 

necessidade, força, consciência histórica, aspectos filosóficos, significado, símbolos, 

intencionalidade e empatia (MINAYO,2014). 

          A análise constituiu no extrato das narrativas categorizadas por meio dos 

sentidos relacionadas aos objetivos centrais do estudo. Essas categorias foram 

submetidas a procedimentos de análise teóricas no sentido de compreender os 

sentidos dos núcleos significativos das narrativas categorizadas. 

Análise:1- Texto das narrativas codificados por meio de palavras 

chaves e núcleos significativos para cada entrevista;2-

sistematizados em categorias, condensando os sentidos.3-As 

categorias empíricas-êmica foram ordenadas coerentemente 

envolvendo o conjunto das entrevistas.4-Cada categoria foi 

analisada em conformidade com o marco teórico do estudo, 

qualificando conceitos com recursos da literatura. 

Segundo Minayo (2014, p.178),  “ as categorias são conceitos classificatórios. 

Constituem-se como termos carregados de significação, por meio dos quais a   

realidade é pensada de forma hierarquizada. Todo ser humano classifica a sociedade 

e os fenômenos que vivencia”.A escolha do método de análise, contribuiu para a 

pesquisadora compreendeu a importância de colocar a si mesmo no lugar do outro. 

Na abordagem hermenêutica, a unidade temporal é o presente onde se marca o 

encontro entre o passado e o futuro, ou entre o diferente e a diversidade dentro da 
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vida atual mediada pela linguagem que pode ser transparente ou compreensível, 

permitindo a chegar a um entendimento(MINAYO,2014). 

As categorias êmicas considerou a visão interna dos observados que olharam 

internamente com uma postura particular,única e analítica. Tratou-se de procurar 

compreender como os membros desse grupo cultural entenderam as próprias 

manifestações  culturais(ROSA,2012). 

 Na coleta de dados foram aplicadas entrevistas semiestruturadas. Neste 

instrumento constaram questões com uma abordagem das categorias de análise 

essenciais que contemplaram  os objetivos elencados e a pergunta da pesquisa. Os 

interlocutores  discorreram  e verbalizaram seus pensamentos e reflexões sobre os 

temas abordados. O questionamento foi profundo e subjetivo, levando ambos a um 

relacionamento recíproco de confiabilidade. O pesquisador desenvolveu a pesquisa 

considerando a habilidade da escuta. 

A observação participante foi essencial na abordagem qualitativa. Nesta 

pesquisa, antes de elaborar o trabalho foi preciso ter um planejamento prévio por 

conta dos horários da execução do processo de trabalho considerando a amplitude 

das marés ou como dizia os interlocutores: “ maré cedeira ou tardeira”.  Com a 

utilização do diário de campo, foi feito um roteiro com palavras chaves que ajudaram 

a criar um clima de confiança, empatia e colaboração. 

O roteiro ocorreu de uma observação descritiva ou dirigida. Na primeira, a 

abordagem foi livre e o pesquisador focou no seu objeto. A segunda, a observação foi 

dirigida, nesse caso os tópicos precisam ser formulados de acordo com a realidade 

empírica. A medida que as palavras chaves iam sendo pontuadas e deixando que os 

interlocutores declarassem a sua fala, o roteiro foi ficando mais condizente como a 

proposta da pesquisa e estimulou uma escuta mais sensível, fazendo desse momento 

um espaço de troca de saberes e vivências tanto do pesquisador quanto os sujeitos 

da pesquisa. 

No caso da investigação, objeto desse estudo se aproxima da abordagem 

descritiva.O diário de campo foi utilizado, no sentido de observar o processo de 

trabalho, as relações sociais e interpessoais,a participação nas colônias de 
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pescadores na qual estão cadastradas e todas as etapas do cotidiano da mariscagem 

e da pesca,assim,como suas condições de moradia, saúde, trabalho e riscos 

ocupacionais e convivência com a comunidade. 

Diário de campo é instrumento de pesquisa em que se registra no caderno as 

informações que não resultem das entrevistas formais.A observação retrata 

conversas informais, comportamentos, cerimoniais, festas, instituições, gestos, 

expressões que digam respeito ao tema da pesquisa. Essa observação foi feita e 

registrada no diário de campo, como reuniões, intervenções na cooperativa e 

interação com as lideranças. As entrevistas foram gravadas na íntegra com categorias 

expressas pelos pescadores e pescadoras artesanais e foram observadas e 

organizadas de acordo com as representações sociais selecionadas a partir das falas 

dos trabalhadores da pesca artesanal. As visitas ao local do estudo foram registradas 

no diário de campo, que envolveu observação do trabalho das marisqueiras, reuniões 

na cooperativa, feiras de saúde, visitas ao Hospital Municipal, à Secretaria de Saúde 

e Secretaria de Ação Social visitas a outras comunidades da região de Salinas como 

Encarnação, Conceição ,etc. As categorias  verificadas foram referentes à percepção 

das marisqueiras e pescadores sobre os programas sociais para identificar mudanças 

de comportamento e de proteção à saúde. Assim como, as melhorias nas condições 

de saúde e trabalho após os programas sociais. No roteiro para a entrevista 

semiestruturada serão contempladas duas temáticas gerais: a) Programas sociais, 

trabalho, saúde) Crenças, valores e significados conforme roteiro em anexo (Apêndice 

B) 

As principais categorias encontradas foram: programas sociais e gênero/ 

empoderamento; entre o trabalho da pesca e os programas Sociais; programas 

sociais como dádiva; restrição de direitos sociais/insegurança/decreto 8425. 
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6 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

        6.1 Programas Sociais e Gênero/Empoderamento 

        Essa categoria foi presente nas entrevistas e possibilitou a reflexão sobre o 

empoderamento da mulher na estrutura familiar e social; a sobrecarga de trabalho 

doméstico; a complementação de renda como o seguro defeso e bolsa família;o 

acesso a bens e serviços como também, a valorização do papel das marisqueiras a 

partir da obtenção da carteira da pesca.Tais subtemas selecionados fazem referência 

à questão do gênero nesse universo pesqueiro.Desse modo, foi enfatizado o papel 

da mulher em assumir os cuidados das pessoas,da casa e da comunidade e isto 

reflete em dupla jornada de trabalho que representam obstáculos à sua participação 

social e política. 

       As atividades cotidianas ficam divididas em cuidar da casa, dos filhos e organizar 

a rotina da mariscagem em atendimento a todo o processo de trabalho.A grande 

maioria das entrevistadas herdaram essa dinâmica dos familiares, muitas são 

sobrinhas,filhos e filhas de pescadores e marisqueiras.Algumas podem viver sozinhas 

com os companheiros ou com os filhos. Vale ressaltar que, se o horário da maré é 

favorável à pesca, as atividades domésticas são antecipadas para a noite anterior. 

Como podemos perceber nos relatos a seguir: “Minha família nasceu no berço da 

maré,a depender da hora que chegasse, meu pai, colocava a todos nós, para preparar 

o peixe” (E2, Vilma). 

         Nesse contexto observa-se uma sobrecarga de atividades da mulher, como a 

dupla jornada. A sobrecarga de trabalho doméstico foi relatada em algumas 

entrevistas. Como exemplo que segue a fala da marisqueira Maria: “A maioria das 

mulheres é que aguentam a casa. Os homens não fazem nada, praticamente. Tem 

um que ajuda, outros não aqui, quem trabalha mesmo, são as mulheres"(E1, Maria). 

Porém, as mulheres estão construindo sua identidade permanentemente como 

participantes ativas em reuniões da comunidade, filiação à Colônia de Pescadores e 

Pescadoras, e conquistando espaços como cidadãs de direitos quanto ao acesso aos 

programas e benefícios sociais. Ainda assim, a longa jornada de trabalho na 

mariscagem e afazeres domésticos são marcas de uma identidade de sofrimento 

dessas trabalhadoras do mar e do mangue. 
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        Nesse estudo observou-se de fato, uma importante participação da mulher nos 

rendimentos da família enquanto marisqueira e também,responsável pelo cuidado 

alimentar doméstico, em geral oriundo do mangue.O produto desse trabalho é 

destinado ao consumo  e ao mercado ,em  especial,nas associações e colônias 

(PENA,2014). 

         Verificamos que, as marisqueiras vivem em uma situação que se assemelha ao 

isolamento social pelo seu ambiente de trabalho. Debruçadas sobre o arenoso do mar 

e o mangue, passam longo tempo sob o sol escaldante na coleta de mariscos. São 

jornadas de cerca de 14 horas entre o trabalho do mangue e da casa.Muitas levam 

seus pequenos filhos e ali param para comer. A noção de isolamento social é atribuída 

pela intensa jornada e a falta de oportunidade de outras formas de participação no 

mercado de trabalho. Entende-se, quando uma pessoa vive um confinamento social 

pode ocasionar a sua invisibilidade e consequentemente, falta de relevância social. 

         O cadastramento nesses programas sociais contribuiu para que esses 

trabalhadores da pesca artesanal se integrassem no processo de inserção social que 

possibilitou algum empoderamento social, cultural e político na comunidade na qual 

vivem. Essa constatação de uma nova categoria, o empoderamento ou 

“empowerment” retrata o processo de fortalecimento e busca de direitos desses 

grupos sociais. Segundo Gohn (2004), esse conceito pode ser referido como 

processos de mobilizações e práticas destinadas a promover e impulsionar grupos e 

comunidades no sentido do seu crescimento, autonomia e melhoria progressiva de 

suas vidas. Os programas de transferência de renda estão destinados às famílias e 

aos indivíduos, estão condicionados às ações de prestação de serviços, 

principalmente em educação, saúde e trabalho (SILVA,2005). 

         Os trabalhadores da pesca artesanal que foram entrevistados expressam que a 

bolsa família e o seguro defeso lhes permitiram redução da sobrecarga de trabalho e 

melhoria da vida socioeconômica, conforme relatos: 

Esses benefícios me ajudam muito. Antigamente, eu fazia duas marés 

(cedeira e tardeira), hoje, só faço uma maré” (E.7, Celena); 

“Antigamente, o marisco era salgado e nem a ganhadeira tinha 

geladeira ou freezer, hoje, não tem uma marisqueira e ganhadeira que 

não os tenha na sua casa” (E.4, Simone); “Quando eu receber o seguro 
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defeso, vou investir. Antes, vivia da ajuda de outros pescadores. Agora, 

vou ter meu próprio barco. Esse seguro possibilitou que muitos 

pescadores investissem e contratassem outros pescadores. Eu fui um 

exemplo, comprei televisão, arrumamos a casa. Hoje, temos minha 

canoa própria” (E.5, Wilson); “ Não tem uma marisqueira e ganhadeira 

que não tenha uma geladeira ou freezer. Esses benefícios me ajudam 

muito. Antigamente, eu fazia duas marés (cedeira e tarde irá). Hoje, só 

faço uma maré” (E.4, Simone). “É uma injeção de gás para estas 

mulheres marisqueiras para sua autoestima, fica lá em cima” (E.7, 

Celena). 

As marisqueiras e pescadores artesanais tem moral e crédito nas lojas 

e clínicas de Salinas e Santo Antônio de Jesus.Hoje, quem tem carteira 

de desconto, acho que dá um lucro as clínicas e lojas. A marisqueira e 

o pescador têm um crédito amigo. Bate Lage, arruma casa. O pescador 

vai as clínicas e tem desconto de 10%, a carteira da pesca é valiosa, é 

um documento, o pescador é valorizado” (E.1, Maria). 

Compramos muitas coisas (cavador, ripicher). Antes, pegava o marisco 

com a colher. Houve sim, mudança no trabalho (E.4, Nicete). 

Eu marisquei muito tempo, tive uma vida dura todo mundo levava e 

vivia, não tinha geladeira, salgava o marisco. Meus filhos recebem 

seguro defeso e bolsa família, construíram uma casa. Para entregar o 

marisco é melhor, ter a casa toda rebocada. Minha filha é empregada 

doméstica, ganha pouco, teve esse negócio da lama do vazamento de 

gás, recebe as 4 parcelas e construiu uma casa, graças a deus. Com 

bolsa família, paga água, luz e compra gás. Antes dos programas 

sociais era mais precário, as mariscadeiras e pescadores não tinham 

televisão grande (E.1, Maria). 

Antigamente, a pescaria era no remo, hoje, é no motor (E.5, Wilson). 

 A bolsa família ajuda muito. É por percentual de filhos.É uma ajuda 

nessa baixa de mariscos.Abaixou muito o preço, uma humilhação.Ela 

ajuda nas despesas, água, luz e outras. Desde os 13 anos marisco, 

nasci em Maragojipe.Minha mãe pegava siri, mapele, sururu, ostra, 

aratu, tudo. Aqui, só não pego peixe, mas, sarapitinga, aratu, etc. 
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Antigamente, era balaio e panela, ninguém tinha tanta panela para 

levar. Hoje, você leva curripicheu ou gererê( E.1,Maria). 

 

 A seguir serão demonstradas num Quadro demonstrativo  das  principais 

mudanças nas condições de Trabalho e Saúde na vida das  marisqueiras e 

pescadores artesanais após a inclusão dessas famílias nos programas sociais.  

 

 FIGURA II – Quadro  Demonstrativo das principais mudanças nas condições de 

trabalho e saúde na vida das  marisqueiras e pescadoras artesanais do município de 

Salinas das Margaridas após inclusão nos programas sociais, em 2015. 

Instrumentos de 

trabalho 

Melhorias nas 

condições de saúde 

Melhorias nas condições de Saúde 

1- Bicicleta * 

        *antes trazia o 

marisco na cabeça  

- Diminuição da 

sobrecarga no que 

tange ao transporte do 

marisco  da maré para 

casa.  

- Redução dos riscos físicos e 

psicossociais. 

- Diminuição do risco de patologias da 

coluna e do aparelho locomotor 

emgeral  

2-  Geladeira * 

      * antes salgava o 

marisco para conservar 

-  Extinção do uso da 

salga para conservar o 

marisco 

-  Redução das idas a 

maré . 

 

- Aumento das pausas das idas a maré, 

descanso diário e semanal e  

dimininuição  da exposição a riscos 

ambientais,químicos,físicos,biológicos 

e ergonômicos. 
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Intrumentos de Trabalho Melhorias nas condições 

de trabalho 

Melhorias nas condições 

de saúde 

                - - Aumento da produção e 

consequente, aumento da 

renda  

- Melhoria das condições de 

higiene 

- Aumento do autocuidado e 

cuidado com a família 

3-Currupicheu ou gererê* 

*antes era panela 

- Redução da sobrecarga,ao 

não uso de panelas para 

carregar o marisco 

-Diminuição do risco de 

patologias da coluna e do 

aparelho locomotor em geral 

4 – Cavador ou Ripicher* 

*antes era colher 

- Maior agilidade na retirada 

do marisco do arenoso, 

facilitando a dinâmica da 

catação no processo de 

trabalho 

 

 

Instrumentos de Trabalho Melhorias nas condições 

de trabalho 

- Melhorias das condições 

de saúde 

5- Canoa própria * 

*antes barco de terceiros  

- Autonomia no momento da 

comercialização do pescado 

ou marisco 

- Conquista da autonomia e 

autoestima (empoderamento) 

 - Agilidade no processo de 

trabalho, menos esforço . 

-Diminuição dos movimentos 

repetitivos na atividade de 

remo em canoas 

-Redução dos riscos 

ergonômicos como : LER 

(lesões por esfoço refetivos) 

 

    FONTE :  PENA ,2014 
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As narrativas expressam uma melhoria na conservação do marisco e no avanço 

das relações de mercado referente à compra e venda do pescado,como também, 

possibilitou uma maior autonomia do pescador artesanal diante do atravessador e um 

crescimento tanto material como social que tem influenciado no fortalecimento da sua 

autoestima e valorização na comunidade na qual vive.Os programas sociais promovem 

uma integração desses trabalhadores que se encontravam excluídos e demandavam 

bens essenciais à sua sobrevivência. 

Sobre o aspecto da melhoria das condições para a construção do processo de Justiça 

Social, Nancy Fraser (2002), explica que: 

A Justiça social surge como um conceito que liga duas dimensões do 

ordenamento social – a dimensão da distribuição e a dimensão do 

reconhecimento.Do ponto de vista distributivo, a injustiça surge na 

forma de desigualdades semelhantes às da classe, baseadas na 

estrutura econômica da sociedade.A quintessência da injustiça é a má 

distribuição, em sentido lato, engloba não só a desigualdade de 

rendimentos, mas também, a exploração, a privação e a marginalização 

ou exclusão dos mercados de trabalho.Do ponto de vista do 

reconhecimento, a injustiça pragmática neste caso é do falso 

reconhecimento, no sentido amplo, abarcando a dominação cultural, o 

não –reconhecimento e o desrespeito (FRASER,2002, p.4). 

          As políticas públicas referentes aos benefícios sociais promovem uma 

microdistribuição de uma renda básica para esses trabalhadores, mas ainda assim, 

apesar de amenizar a desigualdade social,garantem em parte o reconhecimento 

desse trabalhador, portanto, um falso reconhecimento.É fato que,as populações 

menos favorecidas sempre foram submetidas ao controle dos interesses das 

chamadas classes dominantes,direitos sociais são garantidos, estrategicamente, no 

sentido de promover igualdades e prevenir possíveis revoltas e revoluções populares 

(FRASER,2002 apud TRINDADE,2015).Essa autora enfatiza que: 

As demandas por igualdade de posições e redistribuição remetem a 

uma estrutura social marcada por sistemas e conflitos de classe. 

Prioriza-se a igualdade social, não porque os indivíduos sejam vistos 

como iguais, mas devido à dívida da sociedade em relação às 

contribuições dos trabalhadores para a produção de riquezas.Ou seja, 
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a igualdade de posições concedida nas sociedades liberais, em especial 

aos mais pobres, não consiste essencialmente na redução de distâncias 

sociais, mas, sim, em formas de reproduzi-las.Com isso, os 

mecanismos institucionais estabelecidos em sociedades regida pelo 

modelo de igualdade de posições realizam uma forma de justiça cuja 

eficácia é restrita (TRINDADE,2015, p.111). 

          Na década de 1990, o governo brasileiro, começou a adotar programas de renda 

mínima associados à frequência escolar das crianças(iniciativas no âmbito municipal e 

pelo governo federal como Programa Bolsa Escola), que implementou para o Programa 

Bolsa Família, em 2004,adicionado às novas condicionalidades(vacinação e 

acompanhamento de grávidas e nutrizes).Esse programa Bolsa promove o benefício 

de famílias em situação de pobreza extrema. São registradas no Cadastro Único para 

Programas Sociais (CadÚnico),cujo instrumento possibilita que o governo tenha 

informações sobre as famílias em situação de pobreza e seleciona-as para diversos 

programas sociais que são executados pelas diversas áreas administrativas 

(COBO,2012, p.21). 

           Essas condicionalidades fazem parte da inclusão do indivíduo das camadas 

mais socialmente vulneráveis da população, age como uma proteção social.De fato, os 

programas de transferência de renda, segundo a pesquisa, ajudaram as marisqueiras 

e pescadores a ter acesso aos bens e serviços, assim como, permitiram a garantia da 

manutenção e sustento da família no pagamento de água, luz, compra de alimentos, 

moradia, educação e saúde gerando possibilidades de mudança na forma de ver o 

mundo.Na comunidade em estudo, os moradores compram no pequeno comércio local, 

para pagar depois, ou “fiado” pois com o recebimento dos benefícios sociais, os 

moradores adquirem crédito com os comerciantes do município.A bolsa família e o 

seguro defeso, além dessas garantias ajudam na compra de outros bens de consumo 

como: televisão, geladeira, bicicleta, canoa e obtenção de novos apetrechos de pesca. 

        Contudo,ainda são excluídos da participação coletiva entre os envolvidos no 

processo decisório político e social.Enfrentam obstáculos no reconhecimento de todo o 

seu processo de trabalho pela sociedade e relatam sofrimento, privação e humilhação. 
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Ajuda porque é mais feijão na mesa.Se não fosse o que temos aí, hoje 

tinha mais feijão e nem carne. Depois da maré vermelha (contaminação 

química nos anos 2004), passamos muita privação (E.5,Wilson). 

Minha vida mudou bastante.Até catar lixo, já fiz.Graças a deus e o 

seguro defeso nunca desisti. Meu sentimento é de orgulho pelo que me 

faço sinto pescadora artesanal, sou feliz como meu trabalho 

(E.7,Celena). 

Eu morrendo de fome, chorando, engolia o choro.D.Sisse, pegava o 

marisco e depois pagava. Só depois de uma semana. Porque não 

tínhamos geladeira e nem freezer.Tínhamos que esperar muito para 

vender o marisco, tínhamos que salgar para não perder.Antigamente, 

eu não comprava nada, a mariscadeira não tinha crédito (E.3,Joana). 

Meu sonho era ter uma casa, não tinha geladeira,pedia as pessoas para 

guardarem minhas coisas de comida e o marisco para vender.Hoje, 

tenho minha casa e minha geladeira. Botei janela, porta e agora, fiz 

minha cozinha.Minha vida melhorou (E.7,Celena). 

         O Programa Bolsa Família está organizado e como os valores são distribuídos 

para essas famílias na atualidade.Segundo dados do MDS-Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, conforme a seguir : a Bolsa Família  como 

valor  e a composição do benefício monetário é representado por cinco tipos e variados 

benefícios: Benefício Básico, no valor de R$77,00 por mês ,que é concedido para 

famílias extremamente carentes; Benefício Variável à gestante(fornecido à família da 

grávida por 09 meses- o tempo de gestação)- no valor de R$35,00;Benefício Variável  

que é concedido a famílias que tenham na constituição crianças e /adolescentes de 0 

a 15 anos – com limite de cinco benefícios por família; Benefício Variável Nutriz 

concedido a famílias com crianças até 06 meses; Variável vinculado ao adolescente 

entre 16 e 17 anos, cujo valor pago pelo governo é de R$42,00 – por cada adolescente 

e a cada mês- com limite de dois por família ;Benefício para superação de extrema 

pobreza ,com renda per capita de até R$77,00-sendo avaliado caso a caso para 

garantir que as famílias ultrapassem esse limite  de renda da extrema 

pobreza(BRASIL,2016). 
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         Em referência ao Seguro Defeso, outro benefício citado na entrevista ,é um 

Seguro Desemprego previsto na Lei Nº 10.779/2003,ele é concedido somente a 

pescadores profissionais que em virtude da paralisação da sua atividade  pesqueira de 

forma artesanal ,ajuda na garantia da preservação da espécies por se tratar  de uma 

concepção ecológica no sentido de conservação  do meio ambiente .Vale ressaltar que 

o IBAMA(Instituto Brasileiro dos Recursos Naturais Renováveis) é o órgão responsável 

por esse acompanhamento e a  gestão do recurso é viabilizada pelo MAPA -Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (BRASIL,2015). 

          Esses benefícios são semelhantes no que tange a contribuição na renda desses 

trabalhadores,permitindo um maior acesso e ampliação na conquista de direitos e 

divergentes, quanto ao conceito.O programa social visa uma conquista individual e 

familiar na medida que promove mudanças na vida dos beneficiários numa perspectiva 

micro social e o seguro defeso amplia a sua abrangência para uma mudança na 

perspectiva macrossocial de Educação Ambiental da comunidade. 

           É fato que, esses benefícios sociais são   um apoio à capacidade protetiva das 

famílias para cuidar de seus membros. No caso dos interlocutores dessa pesquisa, eles 

ajudam aos mesmos a garantir a satisfação de suas necessidades básicas.Em meio a 

tantos elementos do cotidiano, observa-se a estratégia da conservação dos alimentos 

para a venda do produto.Os dados empíricos denotam a salga como a maneira 

tradicional de conservar e a substituição desta, por refrigeração e congelamento.A 

introdução de geladeira e freezers na região dinamizou este comércio ampliando a 

venda e reduzindo a participação de atravessadores(ganhadeiras). 

  As ganhadeiras destinavam-se a levar os mariscos e pescados 

coletados para o mercado de Salvador com o intuito de comercializá-

los,já que não havia consumidores suficientes no munícipio de origem,e 

os pescadores e marisqueiras locais não dispunham de condições de 

conservação e armazenamento adequadas para manter  os mariscos 

próprios para o consumo por muito tempo.As viagens longas e,muitas 

vezes ,pouco exitosas,obrigando a ganhadeira a voltar para a casa com 

boa parte do marisco que levara.Conhecida em outras regiões como 

atravessador,abarcador,intermediário,canal,mediador,etc(MOTA,2012,

p.44) 
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          Os benefícios sociais estão implícitos, pois geram renda direta para garantir a 

subsistência e o atendimento às demandas cotidianas.Nesse sentido, os benefícios 

sociais reduzem a pobreza extrema, em consequência,a sobrecarga exaustiva do 

trabalho na maré. 

 

6.2 -Relação entre o Trabalho da Pesca e Programas Sociais 

       Neste contexto de excesso de atividade e de dupla jornada da mulher na família 

dos pescadores pode gerar uma sobrecarga de trabalho. Categoria trabalho da pesca 

e programas sociais possibilitou uma melhor compreensão do cotidiano da pesca e a 

sua relação com os programas sociais, assim observou-se em campo, a cooperação 

desses benefícios nas mudanças no processo de trabalho com o aumento da renda 

familiar e a diminuição do esforço físico no exercício do trabalho do pescador artesanal. 

Por exemplo, a compra de uma bicicleta seja ela nova ou usada contribuiu com a 

diminuição da sobrecarga no que tange ao transporte do marisco da maré para casa e 

a redução dos riscos físicos e psicossociais.A bicicleta passa a ser o transporte de 

mariscos e consequentemente, contribui com aumento da renda, a partir da venda na 

feira, a particulares, aos atravessadores e para o consumo próprio.: 

Uma pessoa sem bolsa família, sem seguro defeso faz o quê? 

Antigamente, pegava na cabeça, agora tenho umabicicleta, onde ajuda 

a carregar o marisco, pega mais marisco uns 4 kg. Consegue tirar 20,00 

para uma família com marido e duas crianças. Se não for assim, passa 

necessidade.Hoje, pegamos mais. Antigamente, só pegava 01 kg (E2, 

Vilma). 

Houve uma baixa de preço, para comprar comida, pagar luz.A 

ganhadeira compra o marisco por 5,00 e vende para as pessoas por 

15,00.É muita humilhação (E1, Maria). 

         Como visto acima,o atravessador,na figura da ganhadeira,ainda é uma 

personagem presente para os que não tem outro recurso.Diante disso, constata-se uma 

importante diferença com as categorias que vende a sua produção em troca de um 

salário.Ou seja, não há equipamento de proteção individual, coletiva, não há exames 

periódicos e nem admissão, ao contrário dos assalariados.Ele é autônomo quanto a 
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sua proteção à saúde, o contrato é feito entre a venda do produto ao consumidor ou 

atravessador.O contrato social é o valor do trabalho que está contido na e entrega do 

produto ou no serviço prestado, que é vendido ou trocado por outro equivalente no 

mercado (MOTA; PENA,2014).O ganho do trabalho deveria garantir as despesas com 

a compra de equipamentos e a prevenção das doenças ocupacionais, contudo, diante 

das condições precárias desses recursos, não há como dar conta, sem o compromisso 

do Estado em apoiá-lo. É nessa perspectiva que os PTRC (Programas de Transferência 

de Renda) ajudaram a esses trabalhadores no sentido de garantir o atendimento de 

suas demandas básicas. 

           Esse cadastramento na bolsa família exige das famílias beneficiárias algumas 

regras ou contrapartidas para o recebimento de benefícios,as chamadas 

condicionalidades.Pode-se citar a frequência e desempenho escolar dos filhos assim 

como, o comparecimento aos serviços de saúde de crianças e de gestantes 

(COBO,2012, p.54).Conforme relato, a bolsa família e o seguro defeso permitiram que 

esses trabalhadores, em especial a mulher reduzisse o tempo de mariscarem e 

consequentemente houve a redução de exposição de riscos para a saúde. São riscos 

físicos, químicos, biológicos e psicossociais.A exposição às altas pressões 

atmosféricas e intempéries, umidade e lama do manguezal, chuvas e riscos 

ergonômicos, como o trabalho em pé por tempo prolongado, esforço físico e 

movimentos repetitivos e monótonos.Também, a ausência de pausas e posturas como 

concentração de esforços em regiões do corpo: coluna lombar, principalmente. 

Ademais de crianças em fase de desenvolvimento (trabalho precoce de crianças em 

atividades de pesca e mariscarem) (PENA,2014). 

         A doença do trabalho é caracterizada pela exposição exaustiva a riscos 

ocupacionais.A diferença das doenças ocupacionais e outras doenças, é que a primeira 

para ser tratada necessita que o doente seja afastado do ambiente de risco presente 

no seu local de trabalho o intuito de garantir que a doença se agrave.Cabe ao seguro 

previdenciário garantir o pagamento de benefícios a esse trabalhador a fim de manter 

a suas necessidades até o seu retorno ao trabalho.Martins & Pena (2014), faz as 

seguintes considerações: 

No caso do pescador artesanal, a alternativa de procedimento se coloca 

no plano do estabelecimento do nexo causa para efeito de 
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reconhecimento na Previdência, utilizando-se da Comunicação de 

Acidente de Trabalho (CAT), trata-se de um documento que notifica os 

acidentes de trabalho a Previdência Social. Como o pescador não tem 

empregador por não ser assalariado, mas tem direito ao seguro 

previdenciário e acidentário essa comunicação de acidente ou doença 

de trabalho pode ser emitida pelo próprio pescador ou familiar ou ainda 

pela Colônia de pescadores. O médico que atender o pescador e 

diagnosticar a doença do trabalho deve preencher a parte médica 

específica. No relatório deve estabelecer o nexo entre a doença e as 

condições de trabalho ou os riscos identificados no trabalho artesanal 

(MARTINS & PENA, 2014, p,98) 

         As marisqueiras e pescadores artesanais encontram-se em uma realidade social 

de vulnerabilidade, na sua dimensão micro social. Nessa reflexão acerca da prevenção, 

controle e assistência, é essencial contextualizar aspectos referentes à relação entre 

os conceitos de vulnerabilidade, resiliência e proteção social. 

          A vulnerabilidade encontra-se em ambientes ou contextos sociais mais frágeis. 

A resiliência é como as pessoas e famílias respondem a essas diversidades e a 

proteção social, significa a mobilização de mecanismos formais e informais; o primeiro 

advindo do Estado e o segundo, são papéis exercidos pelas famílias e redes sociais 

para a prevenção e garantia de suporte aos cidadãos, no intuito de protegê-los diante 

de situações não esperadas e adversidades decorrentes da sua realidade social. Esses 

conceitos de vulnerabilidade e risco social são essenciais no processo de 

contextualização do universo pesqueiro e de grande relevância na constituição das 

categorias de estudo desses trabalhadores. 

            A questão principal está vinculada a situação de pobreza, que seria responsável 

pela condução desses sujeitos à exclusão e ao “risco”.Associado aos modos de 

comportamento, situação de moradia, discriminação, cotidiano divergente do ideais, 

saberes e valores, assim como,aos conhecimentos técnicos ou especializados, 

processo que leva a esses trabalhadores aos estereótipos da visão como população de 

vulneráveis ou que vivem em situação de risco. 

            Os pescadores e pescadoras artesanais sobrevivem em uma situação precária 

e rudimentar em todo processo de trabalho.Por conta disso, os direitos previdenciários 
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são essenciais como medidas protetivas e visam a amenização das desigualdades 

sociais. 

A bolsa família ajuda muito. É por percentual de filhos. É uma ajuda 

nessa baixa de mariscos. Abaixou muito o preço, uma humilhação. 

Ajuda nas despesas, água, luz e outras. Desde os 13 anos marisco, 

nasci em Maragogipe. Minha mãe pegava siri, mapele, sururu, ostra, 

aratu, tudo. 

Compramos muitas coisas (cavador, ripicher). Antes, pegava o marisco 

com a colher. Houve sim, mudança no trabalho (E.4,Nicete) 

Eu marisquei muito tempo, tive uma vida dura todo mundo levava e 

vivia, não tinha geladeira, salgava o marisco. Meus filhos recebem 

seguro defeso e bolsa família, construíram uma casa. Para entregar o 

marisco é melhor, ter a casa toda rebocada. Minha filha é empregada 

doméstica, ganha pouco, teve esse negócio da lama do vazamento de 

gás, recebeu as 4 parcelas e construiu uma casa, graças a Deus. Com 

bolsa família, paga água, luz e compra gás. Antes dos programas 

sociais, era mais precário, as Maris cadeiras e pescadores não tinham 

televisão grande, sofá (E.1, Maria). 

Antigamente, a pescaria era no remo, hoje, é no motor (E.5 ,Wilson). 

 

          Diante da vulnerabilidade social, é possível refletir sobre os problemas que 

envolvem os trabalhadores e suas famílias, como: - o desemprego em massa, a 

instabilidade das situações de trabalho precário e o desmantelamento da proteção 

social que criaram novas categorias de pessoas: multiplicação de indivíduos que 

ocupam na sociedade a posição de inempregáveis, desfiliados, dissociados, 

desqualificados, os supérfluos e inúteis para o mundo. 

           O trabalho da mariscarem é considerada uma atividade de economia familiar, 

isto é, exercida pelos componentes da família, sendo indispensável para a sua 

subsistência e o crescimento econômico desse grupo. O processo de trabalho é 

exercido em condições de mútua dependência e participação dos membros sem a 

necessidade de contratar empregados permanentes. Os trabalhadores rurais e os 
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pescadores, assim como, marisqueiros e caranguejeiros vivem em regime familiar e 

são semelhantes aos trabalhadores que no sistema previdenciário estão próximos aos 

considerados de base familiar e ás políticas assistenciais. Os pescadores e pescadoras 

artesanais sobrevivem em uma situação precária e rudimentar em todo o seu processo 

de trabalho, não tendo equipamentos de proteção individual, coletiva, não fazem 

exames periódicos e nem de admissão, ao contrário do assalariado. Ele é autônomo 

quanto a sua proteção de saúde, o contrato é feito entre a venda do produto ao 

consumidor ou atravessador. O ganho do trabalho deveria garantir as despesas com a 

compra de equipamentos e a prevenção das doenças ocupacionais, contudo, diante 

das condições precárias desses recursos, não há como dar conta, sem compromisso 

do Estado em apoiá-lo. 

 Por conta disso, os direitos previdenciários são essenciais como medida protetiva 

e visam amenização das desigualdades sociais.O valor do trabalho dos marisqueiros 

pode ser definido pelo atravessador ou trocado no mercado. Não há salário no processo 

e a família pode utilizar o próprio produto do trabalho, os mariscos e peixes, como 

alimentação.Nesta pesquisa foi constatado que apesar dessa falta da assistência à 

saúde, em especial, a ocupacional.Os programas sociais promoveram um maior acesso 

aos bens e serviços, entre eles, cita-se os serviços de saúde privados, entre outros. 

Hoje, não tem uma marisqueira e pescadores que não tenha moral nas 

lojas, tem crédito,porque os donos de lojas sabem que vão receber tanto 

aqui como no município de Santo Antônio. Acho que dá muito lucro nas 

clínicas, quem tem a carteira tem desconto para tratar doenças, dores 

e qualquer tipo de doenças ginecológicas.E hoje, não tem uma Maris 

cadeira, por pior que ganhe, que não tenha sua geladeira e freezer. As 

Associações se fizeram, os pescadores estão no auge, as lojas, 

facilitam tudo, tem bastante crédito. Basta ter carteira. Quem dá mais 

lucro as clínicas são as mariscadeiras. Muitas associações ganharam. 

Por isso que vem recursos porque tem pescadores e marisqueiras 

cadastradas nelas (E1, Maria). 

        No seu cotidiano,esses trabalhadores resgatam tradições centenárias e 

sobrevivem com saberes provenientes da época da escravidão. No seu ambiente de 

trabalho não delimitam seus territórios da coleta de marisco e pesca, podendo perder 

espaço para grandes indústrias,tornando-se mais complicado as condições de 
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determinação dos processos saúde/doença assim como a saúde e doenças do 

trabalho. 

Como visto antes, os pescadores e pescadoras artesanais vivem e exercem o seu 

ofício em condições de trabalho precárias ocasionando grandes esforços físicos que 

agravam e causam riscos à saúde. Essas populações apresentam riscos ergonômicos 

resultantes de esforços repetitivos e longas jornadas de trabalho devido a necessidade 

de atenuar a situação de vulnerabilidade social na qual vivem (PENA, 2014). 

A gente recebe essa quentura toda.O médico disse que estou com 

vários problemas de saúde, dores na coluna e dores na perna. Compro 

remédio para minhas dores nos braços, nas costas e pernas, com o 

dinheiro do seguro defeso. Guardo sempre para isso (E7,CELENA) 

        Somado a essa realidade,esses trabalhadores não recebem atendimento 

adequado para diagnosticar essas doenças, não há centro de reabilitação profissional 

e nem ações de prevenção de doenças e acidentes de trabalho.Sem esse 

reconhecimento de doenças e acidentes, esses trabalhadores considerados 

segurados especiais pela Previdência Social não tem direito ao afastamento por 

incapacidade que possibilite a recuperação de agravos. 

         As políticas públicas não dão prioridade à saúde do trabalhador no que tange     

ao suporte e assistência curativa e preventiva diante das situações de risco que os 

acomete.Também, os pescadores artesanais não têm uma participação significativa 

no controle social do SUS e tão pouco da saúde do trabalho.Pois, há uma falta de 

visibilidade dos agravos referentes dos riscos pertinentes a sua saúde, ao contrário 

do que ocorre com os trabalhadores das indústrias e de serviços,conforme comentado 

em parágrafos anteriores. 

         A vulnerabilidade social é “uma zona intermediária, instável, que conjuga a 

precariedade do trabalho e a fragilidade dos suportes de proximidade.Para vários 

grupos populares as condições precárias das condições de trabalho são 

compensadas pela rede de proteção” (CASTEL, 2013, p.24). 

         Em situação de crise econômica, o desemprego e o aumento do subemprego, 

dilata a zona de vulnerabilidade avançando sobre a zona de integração e estimula a 

desfiliação das relações artesanais de trabalho.Esse termo refere-se a uma 
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desqualificação,uma invalidação social ou dissociação que fragiliza situações 

conquistadas e sinaliza a condição popular como o selo da incerteza e infortúnio.  

          No caso dos trabalhadores da pesca artesanal no que se refere a saúde do 

trabalhador,há uma luta dessa categoria em manter uma visibilidade e 

reconhecimento dos agravos que a acometem. São compostos de mulheres, homens 

e crianças que estão expostas aos diversos riscos que geram o adoecimento e 

desprovidos da saúde. Vivem em condições de vida precária nas áreas de educação 

e saúde, em moradias sem saneamento básico, situações de pobreza extrema ou 

relativa. Ainda assim, conseguem manter a sua tradição milenar, valorizando saberes 

perante a sociedade terciária e industrial. 

         Avaliar as relações do trabalho pesqueiro e a saúde não se limita a questão da 

patologia e de prevenção da saúde. No caso específico, é preciso considerar o modo 

de realização do trabalho no âmbito social e histórico-cultural.Esses trabalhadores 

não são assalariados, não estão submetidos às leis de contrato de trabalho e sim, as 

regras das corporações de ofícios e as leis de ordenação do trabalho quando 

existentes.Toda atividade é controlada por eles, tanto na concepção quanto na 

execução do trabalho, considerando seu saber próprio em todas as etapas da 

produção e o produto final é o peixe ou o marisco. 

 

    6.3 – Programas Sociais como Dádiva 

         A categoria mencionada surgiu a partir de uma análise de uma narrativa que 

classificou os programas sociais como uma “benção de deus”. Pois, alguns relatos 

desses trabalhadores fazem uma comparação do que conseguiam comprar ante e 

depois dos programas sociais, citando como os programas sociais ajudam até no seu 

empoderamento econômico, ampliando seu crédito no município.Como vimos o fato 

de terem mais acesso e ampliarem o seu poder de compra, estabeleceu-se uma 

relação de confiança do comércio local e um tratamento diferenciado.Outra questão 

também a ser relevada, foi o que significou para esses trabalhadores, principalmente 

as mulheres como interlocutora que melhor utiliza os benefícios dos programas. 

Observou-se em muitas reflexões da pesquisa que esses trabalhadores não 

reconheciam a importância do PBF como um programa de transferência de renda e 
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sim, com um significado de ajuda, de uma “benção” e não como direito.Essa 

marisqueira tinha um perfil de participante do processo, mas, sempre fazia o resgate 

da herança familiar e das dificuldades que enfrentou, sempre comparando as suas 

condições de vida antes e depois do benefício.Conforme fala a seguir: 

A bolsa família é uma benção para quem recebe, é pouco, mas ajuda a 

vida das pessoas. Em 2009, recebi minha benção, antes minha casa 

era de taipa agora, ela é de tijolo (E1, Maria). 

 Em contrapartida,outras com um nível de empoderamento e participação 

política e social na comunidade, tiveram uma postura de compreender a Bolsa Família 

e o Seguro defeso como um direito e não como presente. De acordo com esse relato: 

Eu me sinto contemplada e realizada para adquirir os meus direitos (E2, Vilma). 

         Essa marisqueira exerce um papel de liderança na comunidade e verificou-se 

por conta de sua vivência como militante na defesa dos direitos dos pescadores e 

marisqueiras avaliou a Bolsa Família com uma percepção acerca do entendimento do 

processo político e econômico atual e o reconhecimento da importância dos 

benefícios na vida e na saúde desses trabalhadores, demonstrando um sentimento 

de contemplação e realização. 

A crença desses trabalhadores da pesca é compreendida como uma devoção 

pelo mar. Assim, como uma herança cultural compartilhada por essas famílias de 

pescadores e marisqueiras.No diário de campo nas visitas a comunidade foi 

observado as correlações de forças dentro das associações, cada um com interesses 

individuais. Falta de união entre todos os envolvidos nesse processo, tanto filiados 

como as lideranças.Outro relato que foi relevante, foi afirmar que tem pessoas que 

são cadastradas e não atendem o perfil para ser beneficiária, isto é, tem uma renda 

acima da determinada no programa e inclusive, não são pescadores artesanais.Tal 

como pode ser verificado nesses depoimentos: 

Quando temos amor pelo mar, é uma crença, uma mística. Este acesso 

aos direitos é força, é luta, é um direito da gente, pescadoras artesanais 

(E2, Vilma). 
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Minha família nasceu no berço da maré, a depender da hora que 

chegasse meu pai, colocava a todos nós, para preparar o peixe (E3, 

Joana). 

Muita gente que não precisa, não é pescador, não vai para a maré, tem 

mercado. Estão cadastrados na bolsa família (E7, Celena). 

Há muita falta de união entre todos os envolvidos na Associação (E1, 

Maria). 

No universo cultural dessas famílias de pescadores e pescadoras existem 

valores e conhecimentos materializados na rotineira prática da pesca que garantem 

manutenção e conservação dos principais ambientes pesqueiros.  

O homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo 

teceu, assumo a cultura como sendo essas teias e a sua análise, 

portanto, não como ciência experimental em busca de leis, mas como 

uma ciência interpretativa à procura do significado (GEERTZ,2013, p.4). 

 Ávila (2013),fez uma pesquisa semelhante sobre os significados dos programas 

sociais para as famílias,neste trabalho ela relata que as beneficiárias compartilham a 

ideia generalizada na sociedade brasileira de que direitos são privilégios, como base 

da concepção de justiça social.  

Os direitos, ou mesmo, os benefícios advindos de uma política pública, 

são entendidos como algo que se “ganha” e que se “perde”, porque 

alguém dá – “ o governo”, “Deus”, ou a Assistente Social. Percebem 

como um privilégio daqueles que “conseguem” (ÁVILA,2013, p.113). 

Outra questão observada na pesquisa, foi o fato de relatarem que o benefício 

não atende as suas demandas sociais, econômicas e de lazer em plenitude. Mas, 

colabora para amenizar a pobreza na qual vivem.“Esse benefício é pouco, mas, ajuda. 

Faz muita diferença para as pessoas, quando recebe compra no mercadinho, paga 

despesas água, luz e ainda dar para relaxar, fazer uma farrinha” (E1, Maria). 

Fraser (2002), fala que a injustiça social tem ocorrido devido ao aumento das 

desigualdades e a diversas privações as quais repercutem na perda da capacidade 

no que se refere a seu auto interpretação, que acaba tendo consequências nas 
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fragilidades das identidades e dos vínculos políticos.A luta do reconhecimento se 

contrapõe a isso, apoiada na indignação e na formulação de denúncias em torno das 

contradições social(TRINDADE,2015). 

    Essa autora estuda a Teoria do Reconhecimento e explica que: 

O reconhecimento possibilita formação de sentimentos de igualitarismo, 

dignidade e respeito às diferenças entre indivíduos e grupos. Apresenta-

se de forma objetiva ao direcionar demandas políticas públicas 

referentes à ampliação do acesso e do usuário dos direitos políticos e 

sociais.Relaciona-se à política de identidades e se articula com 

movimentos sociais,dando base para lutas pelo reconhecimento legal e 

moral de direitos,especialmente para minorias,como direitos de gênero 

(TRINDADE,2015, p.103). 

Essa teoria relata que a interdependência do reconhecimento em relação à 

justiça social exige uma justiça que norteie tanto perspectivas distributivas como de 

reconhecimento recíproco.Baseada nessa discussão,o pescador artesanal sugere um 

entendimento que o benefício social promove um auto realização que possibilita uma 

inserção social, refletida na conquista do empoderamento econômico e social diante 

das dificuldades cotidianas.A partir dessa perspectiva, há uma ampliação de direitos. 

A próxima categoria a ser analisada que foi identificada na pesquisa,refere-se a 

um sentimento de insegurança com relação a perda de direitos.Alguns interlocutores, 

principalmente, as marisqueiras estão preocupadas de perderem direitos 

conquistados ao longo da sua trajetória.Em especial, com relação a sua identidade 

como pescadora artesanal. 

 

 

 

 

 



66 

6.4 – “Querem tirar esse direito”:insegurança e restrições de direitos 

sociais 

Em conformidade com os resultados da pesquisa em questão, uma categoria  

encontrada estimulou  reflexão sobre os papéis exercidos pela mulher nesse mundo 

da pesca e a perda  da identidade  dessa trabalhadora  por conta do decreto 

8425/2015.DECRETO Nº 8.425, DE 31 DE MARÇO DE 2015 

Regulamenta o parágrafo único art.24 e o art.25 da Lei nº11.959,de 29 

de Junho de 2009,para dispor sobre os critérios para inscrição  no 

Registro Geral da Atividade Pesqueira e para a concessão de 

autorização,permissão ou licença para o exercício da atividade 

pesqueira. 

 

          Houveram relatos a respeito da restrição do recebimento do benefícios,como 

seguro defeso e bolsa família para pescadores artesanais.Como visto,segundo esse 

decreto,a  marisqueira deixa de ter registro como pescadora artesanal para ser 

apoiadora da pesca.De acordo com o relato  a seguir,teremos uma noção  da 

repercussão que essa decisão tem trazido para a vida dessas trabalhadoras da pesca. 

Esse negócio de apoiadora da pesca,não existe,isso tá errado.No 

dendê fala-se que as mulheres trabalham mais que os homens 

(E7,Celena). 

Como é que isso está certo,ela precisa de ser apoiada e não 

apoiadora.Desde as 04 horas da manhã,fica na ativa até as 09 horas.É 

um processo de não sentar (E1,Maria) 

 

           O decreto dispensa a inscrição do RGP das pescadoras artesanais de 

subsistência que praticam atividade de pesca com fins de consumo doméstico ou 

escambo sem fins de lucro,perdem a categoria como pescadora artesanal para serem 

consideradas apoiadoras  ou assistentes da pesca,essas denominações  emergiram a 

partir do olhar  e da interpretação da marisqueira.A questão emergente é que elas se 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.425-2015?OpenDocument
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sentem injustiçadas tanto pela perda da identidade social como pescadora artesanal e 

também, dos direitos conquistados ao longo do seu contexto histórico e social.Essa 

decisão traz um impacto negativo na vida das marisqueiras,pois,não poderão requerer 

os direitos previdenciários,assim como, não terão acesso ao Seguro Defeso,a bolsa 

família e demais benefícios assegurados em decorrência da sua não inscrição no RGP. 

        Pelo visto  há uma insegurança diante da perda desses benefícios,essa pesquisa 

ocorreu em 2015 no mesmo ano que houve os movimentos  das marisqueiras em 

Brasília ,onde esses trabalhadores adentraram o Ministério da Pesca com intuito de 

pressionar mudanças nesse decreto. O decreto nº8425,de 31 de março de 2015 

(anexo III),o órgão responsável pela aplicação dessa deliberação é o Ministério da 

Pesca e Aquicultura.Cita no seu Caput central dividindo as categorias de trabalhadores 

da pesca conforme assegura nos artigos II e III do referido instrumento legal: 

       Art.2º são categorias de inscrição no RGP: 

I - pescador e pescadora profissional artesanal – pessoa física ,brasileira ou 

estrangeira,residente no país,que exerce a pesca  com fins comerciais de forma 

autônoma ou em regime de economia familiar,com meios de produção próprios ou 

mediante contrato de parceria ,podendo atuar de forma desembarcada ou utilizar 

embarcação de pesca com arqueação bruta menor ou igual a vinte; 

II - pescador e pescadora profissional industrial – pessoa física,brasileira ou 

estrangeira, residente no país,que exerce a pesca com fins comerciais de forma 

autônoma ou em regime de economia familiar,com meios de produção próprios ou 

mediante contrato de parceria,podendo atuar de forma desembarcada ou utilizar 

embarcação de pesca com arqueação bruta menor ou igual a vinte; 

III  - armador e armadora de pesca – pessoa física ou jurídica que apresta embarcação 

própria ou de terceiros para ser utilizada na atividade  pesqueira ,pondo-a ou não a 

operar por sua conta. 

IV  - embarcação de pesca – aquela pertencente a pessoa física ou jurídica,brasileira 

ou estrangeira, que opera,com exclusividade ,em uma ou mais das seguintes 

atividades: 
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        a)pesca; 

        b)aquicultura; 

        c)conservação do pescado; 

        d)processamento do pescado; 

        e)transporte do pescado; 

        f)pesquisa de recursos pesqueiros; 

 

V- pescador amador ou esportivo e pescadora amadora ou esportiva – pessoa 

física, brasileira ou estrangeira,que pratica a pesca com finalidade de lazer ou 

desporto,com equipamentos ou petrechos previstos em legislação específica,sem fins 

comerciais. 

VI- aquicultor e aquicultura – pessoa física ou jurídica que exerce a aquicultura com 

fins comerciais; 

VII- empresa pesqueira – pessoa jurídica,constituída de acordo com a legislação,que 

se dedica,com fins comerciais ,ao exercício da atividade pesqueira; 

VIII-trabalhador e trabalhadora de apoio à pesca artesanal –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 de 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;e 

IX- aprendiz de pesca – pessoa física com mais de quatorze e menos de dezoito que 

atua  de forma desembarcante ou embarcada como tripulante em embarcação de 

pesca,observadas as legislações trabalhistas,previdenciárias,de proteção à criança e 

ao adolescente e as normas da autoridade marítima. 

     Parágrafo único.A pessoa jurídica registrada nas categorias de aquicultor ou de 

armador de pesca estará automaticamente inscrita na categoria empresa pesqueira. 
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Art;3º .As pessoas físicas ou jurídicas,nacionais ou estrangeiras,e os proprietários ou 

responsáveis pelas embarcações de pesca deverão solicitar,ao Ministério da Pesca e 

Aquicultura,a inscrição no RGP em uma das categorias previstas no art.2º e a  

concessão de autorização,permissão ou licença para exercer atividade pesqueira no 

Brasil. 

      Parágrafo único .Ficam dispensados da inscrição de que trata o caput 

I - pescadores e pescadoras de subsistência que praticam da atividade da pesca com 

fins de consumo doméstico ou escambo sem fins de lucro e utilizando-se petrechos 

previstos em legislação específica; 

II - pescadores amadores e pescadoras amadoras que utilizam linha de mão ou caniço 

simples 

III – Índios e índias que praticam a atividade pesqueira para subsistência 

A fim de contextualizar o entendimento sobre a compreensão das questões que 

tem levado a esse medo e insegurança quanto a perda desses benefícios, vale a pena 

discutir o que seja o Seguro Defeso.Esse benefício é o mais conhecido pelo pescador 

artesanal, trata-se de um  seguro-desemprego concedido a esses trabalhadores  na 

época do defeso.Ele é concedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego aos 

pescadores e apresenta uma característica peculiar ,é o único benefício da previdência 

social que não  é administrado pelo INSS.Segundo  Klotz (2014),“é uma assistência 

financeira temporária concedida ao pescador profissional que exerça sua atividade de 

forma artesanal,individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o 

auxílio eventual de parceiros que teve suas atividades paralisadas  no período do 

defeso”. 

O medo de perder o benefício para as mulheres significa um retrocesso tanto no 

que se refere ao seu empoderamento e quanto a perda da identidade,já comentado 

anteriormente.Fato esse, que tira toda a autonomia da mulher nesse universo 

pesqueiro.Analisemos as falas a seguir: 
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As marisqueiras estão correndo o risco de perder o seguro defeso por 

conta do decreto 8425(E1, Maria) 

Se as mulheres perderem esse benefício, vão sofrer de baixa estima. 

Se perderem o benefício vão ficar presas aos maridos (E7, Celena). 

É um direito da gente, é um direito nosso, querem tirar esses direitos. O 

defeso é um direito não um presente (E2, Vilma) 

As marisqueiras são trabalhadoras que exercem o seu ofício de forma autônoma 

ou em regime familiar,atuando nesse processo de forma artesanal.Como visto 

anteriormente,elas trabalham em três turnos entre tarefas domésticas e o processo de 

trabalho que vai desde a catação até  a venda do marisco.Portanto,essa conquista de 

ser pescadora artesanal foi fruto de uma história de lutas e empoderamento nesse 

contexto social do universo pesqueiro.Assim,ampliou-se o sentimento de pertencimento 

à uma profissão e tornou-se   efetiva como sinônimo de participação e organização da 

categoria que  vem fortalecendo  o processo de conquista de cidadania e consequente, 

autonomia dessas trabalhadoras. 

Contudo,apesar de todas essas conquistas, a mulher marisqueira teme pela sua 

perda do poder local que foi ao longo do tempo, configurado em um processo de 

empoderamento,motivado pelos processos de mobilizações e práticas que foram 

destinadas a impulsionar estes grupos e comunidades no sentido de seu crescimento, 

autonomia e melhoria progressiva de suas vidas (GOHN,2004). 

Para esse autor, perder o poder na comunidade, reflete no capital social que 

interfere nas relações entre esses trabalhadores afetando a coesão social, a 

solidariedade e as forças emancipatórias.Essas representações sociais precisam existir 

no sentido de garantir o respeito pelas diversidades locais e o fortalecimento dos laços 

de pertencimento e identidade política e sociocultural. 

É importante lembrar,conforme discutido anteriormente,que a inserção dos 

pescadores e marisqueiras nos programas sociais, possibilitou uma melhor perspectiva 

de acesso a bens e serviços, que promoveu benefícios diretos e indiretos.Os primeiros, 

representados por bens móveis e imóveis e o segundo, refere-se à valorização desses 

trabalhadores no comércio local.Essa tentativa, por conta do decreto, de ameaçar o 
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descarte desses direitos já conquistados,poderá gerar um retrocesso na vida desses 

trabalhadores em decorrência da impossibilidade de inserir-se nos programas e 

consequentemente, exclusão social.Este autor diz que,“exclusão não é um novo 

problema social,mas uma outra maneira de descrever as dificuldades na criação de 

solidariedades dentro do conjunto social, seja dos indivíduos entre si, seja dos grupos” 

(ROSANVALLON,1998, p.154).A exclusão social desses trabalhadores é uma das 

consequências dessa perda de direitos, pois, provoca uma perda econômica 

significativa e a capacidade de movimentar o comércio do município,provocando 

mudanças nas suas vidas em decorrência desse retrocesso. 

Conforme vimos, a mulher participa no processo de desenvolvimento da pesca 

artesanal, direta ou indiretamente, desde o preparo dos apetrechos até o tratamento do 

pescado ou marisco para comercialização.Contudo, as dificuldades de contabilizar o 

seu tempo de trabalho enfrentam a desvalorização e invisibilidade do seu labor 

(ALBUQUERQUE; FISCHER,2010).O relato a seguir expressa como a marisqueira tem 

visto essa questão da não valorização e do não reconhecimento do trabalho da mulher: 

E isso é bom? não acredito que seja como que eles querem é apagar a 

mulher da vida ativa. O homem fica dormindo, apoiar… (faz uma pausa). 

Que o homem recebe apoio, isso é pilantragem, isso é 

fraude.Antigamente,a mulher ficava na sombra do homem, o que é 

isso? está errado.Não tem nada de apoiadora quem faz mais é a 

mulher. Como é que o homem tem direito a essa carteira e a mulher não 

tem.Que dizer, a mulher faz tudo, e passa agora para apoiar ninguém 

apoia nada, cada um tem o seu. Seria apoiadora, se o homem fizesse. 

Vai voltar ao século atrás é?!!!está errado isso.Tão dizendo aí que para 

o ano, a mulher não vai mais ter direito ao Seguro Defeso. Não sei como 

vai ficar. Agora uma pessoa sem bolsa família, sem seguro defeso, faz 

o quê? (E1, Maria). 

Na análise verificou-se a insegurança quanto as perdas de direitos,isto por quê, 

sendo apoiadora da pesca deixa a categoria como pescadora artesanal e consequente, 

restrição de alguns direitos havendo, portanto, um retrocesso.Por exemplo: - Perde o 

direito de fazer o RGP (Registro Geral da Atividade Pesqueira);-Direito à exploração 

sustentável dos recursos pesqueiros;Direito à filiação à Previdência Social e do trabalho 

(Direito à indenização em caso de dano ambiental;Seguro defeso;Auxílio-doença; 
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Auxílio-doença por acidente de trabalho;Aposentadoria por invalidez; Aposentadoria 

por idade;Salário maternidade;Pensão por morte; Salário –família, entre outros.Outras 

falas selecionadas retratam esse medo, essa insegurança: 

Houve um movimento em Brasília com vários pescadores e 

marisqueiras, invadimos o Ministério da Pesca, ficando por 3 dias para 

pressionar, Bahia Ceará e Pernambuco presentes.O direito é da gente, 

é um direito nosso, querem tirar esses direitos (E2, Vilma). 

Visto que,no momento do defeso e sem a carteira da pesca,elas não terão acesso 

a bens e serviços,como garantir crédito no comércio local para viabilizar o atendimento 

de suas necessidades básicas e outras demandas.“O defeso é o período em que 

acontece a reprodução das espécies aquáticas, sendo essencial para a preservação 

da fauna” (KOETZ, 2014,p.110). Mendes explica que: 

Essa desvalorização está ligada a falta de reconhecimento das atividades que 

realizam e as desigualdades de gênero existente entre homens e mulheres, 

uma vez que há uma legitimação cultural que fazem com que as mulheres 

pareçam subordinadas aos homens (MENDES, p.45 ,2016) 

A Justificativa do governo federal diante dessas medidas,que impactaram num 

retrocesso na vida dessas trabalhadoras, foram para coibir falsos pescadores que estão 

tendo fácil acesso ao RGP.Pode-se dizer que, tais medidas tomaram uma conduta 

contraditória,pois,não estão punindo os corruptos do sistema, mas, restringindo direitos 

conquistados pelas mulheres que estão inscritas desde 24 de julho de 1991(Lei nº 

8.212/91),onde o pescador artesanal foi introduzido na Previdência como segurado 

especial.  

Diante disso,o medo dessas trabalhadoras é justificado.Pois, elas saíram da 

categoria de segurados especiais e terão que atender as medidas burocráticas 

previstas pela Previdência Social contribuindo como qualquer trabalhador para adquirir, 

por exemplo,aposentadoria por tempo de contribuição.É válido ressaltar que essa 

medida punitiva,como já dito, visa identificar os falsos pescadores.Porém,o que foi visto 

na pesquisa, é que tem prejudicado os verdadeiros pescadores artesanais.Conforme  

verificado nessa fala a  seguir: “Muita gente que não precisa, não é pescador, não vai 

para a maré, tem mercado.Estão cadastrados na bolsa família” (E7,Celena) 
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7- CONCLUSÃO 

A pesquisa foi relevante por analisar aspectos referentes as condições de 

trabalho e saúde dos pescadores artesanais compreendendo essa relação a partir da 

inclusão nos programas sociais ou programas de transferência de renda.Os relatos 

verificaram que esses trabalhadores viviam em condições precárias de sobrevivência, 

sem garantia e atendimento a demandas básicas, como alimentação, moradia digna, 

educação, saúde e lazer. Essa situação de vulnerabilidade social e de grande risco a 

saúde desses trabalhadores, gerou uma necessidade de buscar recursos que 

pudessem transformar a realidade dos mesmos. 

A inserção desses trabalhadores nos programas sociais, contribuiu para a sua 

inclusão social,melhorando seu capital físico, humano e social.Pois,a bolsa família e o 

seguro defeso,ajudaram aos pescadores artesanais,mudar a sua condição de moradia, 

vestuário, alimentação,contribuiu para o acesso à educação e saúde, e possibilitou uma 

maior participação e empoderamento dos mesmos na sociedade na qual vive.Outro 

aspecto importante,foi que apesar de todas as conquistas ao longo do tempo,verificou-

se uma insegurança na perda dos benefícios.Pois, o Decreto 8425, tem mobilizado a 

população de pescadores, em especial, das marisqueiras.Que correm o risco de 

perderem a sua identidade social.Contudo, com o processo histórico e político desses 

homens e mulheres que vivem do mar.Não se intimidaram em buscar as lideranças 

políticas e da comunidade,para o enfrentamento dessa situação e garantir a 

permanência dos benefícios. 

Portanto,o enfrentamento das dificuldades é constante, porque esses benefícios, 

ajudaram a ampliar e aumentar o seu poder de compra e conquistaram reconhecimento 

na comunidade  com a carteirinha do pescador e crédito garantido em todo comércio 

local.As pescadoras ao longo do tempo,vem fortalecendo a sua identidade tanto na 

questão de gênero quanto nas  conquistas dos espaços significativos na comunidade. 

Sendo assim,essa pesquisa contribuiu,principalmente,para reduzir os agravos na 

saúde dessas trabalhadoras,onde verificou-se que com os programas sociais,as 
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mulheres marisqueiras,reduziram a necessidade de idas a maré,conquistaram mais 

autonomia e um maior empoderamento social,cultural e político na comunidade.  

.Enfim,a pesquisa foi relevante, por quê foi capaz de demonstrar  que os 

programas sociais,aumentou o acesso aos bens e serviços,motivando a comunidade a 

cuidar e acompanhar melhor a sua saúde.Outra constatação,foi a diminuição do 

cumprimento da rotina diária   a maré que  proporcionou uma  redução da exposição 

aos riscos  físicos,químicos,biológicos e ergonômicos.Ressalta-se que,houve  um 

aumento da renda  que contribuiu tanto na  melhoria das condições de trabalho e saúde 

desses pescadores e pescadoras  artesanais, quanto  proporcionou uma amenização 

dos possíveis agravos que possam comprometer a  sua saúde ocupacional. 
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APÊNDICE A -  Termo de consentimento livre e esclarecido 

                                                    (TCLE) 

 

 Você está sendo convidada a participar do projeto de pesquisa “Programas Sociais e 
condições de Trabalho e Saúde para Marisqueiras e Pescadores Artesanais” Essa pesquisa 
tem como responsável o Professor Paulo Gilvane Pena do Programa de Pós-graduação em 
Saúde, Ambiente e Trabalho da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia 
(UFBA) quer saber quais as mudanças ocorreram nas suas condições de vida e trabalho após 
a inclusão nos Programas Sociais. 
 
 Sua participação se dará respondendo algumas perguntas e pode levar 
aproximadamente de 40 minutos. Caso você permita, suas respostas serão gravadas. Para que 
seu nome não seja identificado, a gravação receberá um número. A hora da entrevista será 
marcada por você, em um local reservado, apenas com a sua presença e o membro da equipe 
da pesquisa que lhe fará as perguntas. 

 

Você tem direito de aceitar ou não participar desta pesquisa e livre e pode desistir de 

participar a qualquer momento, sem precisar dizer o motivo da desistência e sem prejuízo para 

seu trabalho, sua vida profissional ou pessoal.  As perguntas podem lhe deixar com vergonha 

ou lhe cansar. Para isso, você pode pedir um tempo, deixar de responder qualquer pergunta ou 

desistir de vez de participar da pesquisa. 

 

Sua participação pode ajudar a compreender significados dos programas sociais para 

as marisqueiras e pescadores artesanais de comunidades pesqueiras do Recôncavo da Bahia 

e sua relação com a saúde e trabalho dessa população. Conhecer esses significados 

possibilitará o melhor entendimento dos problemas vivenciados por vocês nas suas condições 

de vida e trabalho. Os resultados deste estudo serão publicados na forma de artigos científicos, 

em periódicos e revistas científicas, além de ser apresentado para a comunidade estudada. 

 

 Qualquer dúvida ou problema que você apresente durante este estudo, você poderá 

procurar o pesquisador responsável, o Professor Paulo Gilvane Pena, no Programa de Pós-

Graduação em Saúde Ambiente e Trabalho (PPGSAT), telefone: (71) 3286-5574, e-

mail:pena@ufba.br, no endereço: Faculdade de Medicina da Bahia, Largo do Terreiro de Jesus, 

s/n, Pelourinho, Centro Histórico de Salvador, ou o Comitê de Ética em Pesquisa que aprovou 

esta pesquisa, o CEP FMB/UFBA, no telefone: (71) 32835564, e-mail:  cepfmb@ufba.br, no 

endereço: Largo do Terreiro de Jesus, s/n, Centro Histórico, Salvador, Bahia.  

 Este termo está em duas vias e uma via deve ficar guardada com você. 

 

 Após a leitura você entendeu e concorda com essa pesquisa, assina abaixo. 

__________________________                            _______________________________ 

 Assinatura do participante                                       Assinatura do pesquisador 

Salvador, _____/____/2015 

 

mailto:pena@ufba.br
mailto:cepfmb@ufba.br
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APÊNDICE B – Roteiro de Entrevista Semiestruturada 

 

 

Nome: 

Número: 

Temáticas: Seguro Defeso, Bolsa Família, Tempo de Mariscagem, Trabalho,   

Crenças, Família e Significado (valor; importância) 

 

1. Fale sobre o Seguro Defeso 

 

 2. E a Bolsa Família? 

 

 3. Desde quando marisca? 

 

 4. Fale sobre a saúde antes e após o recebimento da Bolsa Família e Seguro 

      Defeso. 

 5.  Esses programas sociais ajudam no cuidado da saúde? 

 

  6. E o decreto 8425, vocês estão sabendo de alguma coisa no que se refere a  

      passar de categoria da pesca artesanal para apoiadora da pesca? 

 

  7. Fale um pouco dos instrumentos de trabalho, como era antes e depois dos  

       Benefícios sociais? 

 

  8. Qual o valor desses benefícios, a sua importância? 

 

   9. E a religião, como está agora, após os benefícios? 

 

  10. E as drogas e prostituição em Salinas, como você ver isso,nesse momento  

         de mudança com esses benefícios? 

 

   11. E a sua relação com a comunidade? Fale um pouco da sua vida. 
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ANEXO I-  PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 

 

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: PROGRAMAS SOCIAIS E CONDIÇÕES DE TRABALHO E SAÚDE PARA 

MARISQUEIRAS E PESCADORES ARTESANAIS 

Pesquisador: Paulo Gilvane Lopes Pena Área 

Temática: 

Versão: 1 

CAAE: 48791315.0.0000.5577 

Instituição Proponente:FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA 

Patrocinador Principal: Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado da Bahia - FAPESB 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 

1.227.953 

 

FACULDADE DE MEDICINA DA  
BAHIA DA UFBA  
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Apresentação do Projeto: 

Projeto de qualificação de mestrado da aluna o PPgSAT Cláudia Maria de Quadros Guedes. 

Os pescadores artesanais e marisqueiras, devido à precariedade das condições de saúde e trabalho, estão expostos 

a esgotos sanitários e agroindustriais pelo contato com a lama, arenoso das praias e água do mar, que podem 

causar riscos de contaminação e infestações parasitárias, assim como atritos com objetos perfurantes e irritantes. 

A manutenção de ritmos acelerados desses pescadores artesanais com poucas pausas para descanso procede da 

condição da miséria social em que necessitam produzir os mariscos a fim de garantir a sobrevivência da família. 

Geralmente, com ritmos extenuantes para assegurar uma renda pequena. Os programas sociais ou programas de 

transferência de renda fazem parte de um sistema de proteção social direcionado a todos os indivíduos, sejam eles 

pobres e vulneráveis. A relação dos programas sociais com a saúde e trabalho ainda é pouco explorada. Nessa 

perspectiva, formulam-se a perguntas que orientam essa pesquisa: Houve mudanças nas condições de saúde e 

trabalho das marisqueiras e pescadores artesanais após inclusão nos programas sociais? Quais os principais 

impactos na redução das iniquidades na saúde e no seu processo de trabalho 

Endereço: Largo do Terreiro de Jesus, s/n  

Bairro: PELOURINHO CEP: 40.026-010  

UF: BA Município: SALVADOR  

Telefone: (71)3283-5564 Fax: (71)3283-5567 E-mail: cepfmb@ufba.br  

ina 01 de 
Trata-se de um estudo observacional qualitativo onde 20 moradores do município de Saubara (recôncavo 

baiano) do estudo (10 marisqueiras e 10 pescadores artesanais) onde estes serão, em um sistema de troca, 

expostos à questões abertas (questionário anexado – ÉTICO) sobre o impacto dos programas sociais sobre a vida 

econômica. 

Objetivo da Pesquisa: 

GERAL 

Identificar as percepções das marisqueiras e pescadores artesanais sobre os programas sociais e a relação com as 

condições de trabalho e saúde. 

... analisar as principais mudanças valores, saberes e hábitos destes trabalhadores no que se refere à proteção à 

saúde e ao trabalho segundo especificidades dos programas sociais existentes em comunidades pesqueiras do 

Recôncavo do Estado da Bahia. 
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SECUNDÁRIO: 

Entender as mudanças nas condições de saúde e trabalho das marisqueiras e pescadores artesanais após 

inclusão nos programas sociais verificando os principais impactos na redução das iniquidades na saúde e no seu 

processo de trabalho. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

RISCOS: 

“O participante da pesquisa terá 40 minutos, aproximadamente, para responder as questões. As respostas serão 

gravadas com a permissão do sujeito do estudo. O nome não será identificado e nem o endereço. A gravação 

receberá um número. A hora da entrevista será marcada pelo mesmo. O local será reservado, apenas com a 

presença do participante e do pesquisador. O sujeito da pesquisa terá o direito de aceitar ou não participar da 

pesquisa, sendo livre para desistir sem prejuízo para seu trabalho, vida profissional ou pessoal. As perguntas 

podem deixar com vergonha ou cansado. Diante disso será dado um tempo, podendo deixar de responder a 

qualquer pergunta ou desistir da pesquisa.” BENEFÍCIOS: 

“O estudo analisará as principais mudanças valores, saberes e hábitos destes trabalhadores no que se refere à 

proteção à saúde e ao trabalho, a partir de sua inserção nos programas sociais existentes em comunidades 

pesqueiras do Recôncavo do Estado da Bahia.” 

Página 02 de 
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Trata-se de um protocolo que faz parte de um projeto intitulado “Condições de trabalho da pesca artesanal de 

mariscos, riscos ocupacionais e doenças relacionadas no trabalho da comunidade de bananeiras, Ilha de Maré, 

iniciado em 2005 sob a coordenação do Prof. Paulo Pena, em associação com projeto recente sobre “Saúde, 

ambiente e sustentabilidades de trabalhadores da pesca artesanal de responsabilidade da profa. 

Rita Rêgo, bem argumentado e embasado cientificamente. Não há óbices éticos. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

TCLE:  em convite para participação, refere-se à confidencialidade, objetivos, justificativas, retirada do 

consentimento e do estudo, riscos, refere sobre os benefícios, fala sobre 2 cópias do documento. 

ADEQUADO. 

ORÇAMENTO: R$ 555, orçamento próprio; contrapartida presente, ADEQUADO. 

Cronograma: ATUALIZADO, ADEQUADO. 
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Recomendações: 

Não há recomendações. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Não há pendências. 

 

 

Considerações Finais a critério do CEP: 

- O participante da pesquisa tem a liberdade de recusar-se a participar ou de retirar seu consentimento em 

qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma e sem prejuízo ao seu cuidado (Res. 466/12 CNS/MS) e deve 

receber uma cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, na íntegra, por ele assinado. 

- O pesquisador deve desenvolver a pesquisa conforme delineada no protocolo aprovado e descontinuar o 

estudo somente após análise das razões da descontinuidade pelo CEP que o aprovou (Res. 466/12 

Endereço: Largo do Terreiro de Jesus, s/n  

Bairro: PELOURINHO CEP: 40.026-010  

UF: BA Município: SALVADOR  

Telefone: (71)3283-5564 Fax: (71)3283-5567 E-mail: cepfmb@ufba.br  

CNMS)S/, aguardando seu parecer, exceto quando perceber risco ou dano não previsto ao participante 

o cronograma, observar que o início do estudo somente poderá ser realizado após aprovação pelo CEP, 

conforme compromisso do pesquisador com a resolução 466/12 CNS/MS. 

- O CEP deve ser informado de todos os efeitos adversos ou fatos relevantes que alterem o curso normal do 

estudo. É papel do pesquisador assegurar medidas imediatas adequadas frente a evento adverso grave ocorrido 

(mesmo que tenha sido em outro centro) e enviar notificação ao CEP e à Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

- ANVISA - junto com seu posicionamento. 

- Eventuais modificações ou emendas ao protocolo devem ser apresentadas ao CEP de forma clara e sucinta, 

identificando a parte do protocolo a ser modificada e suas justificativas. 

-Relatórios PARCIAIS devem ser apresentados ao CEP-FMB SEMESTRALMENTE E FINAL  na conclusão do projeto. 
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-Assegurar aos participantes da pesquisa os benefícios resultantes do projeto,seja em termos de retorno 

social,acesso aos procedimentos,produtos ou agentes da pesquisas (466/12 CNS/MS). 

Endereço: Largo do Terreiro de Jesus, s/n  

Bairro: PELOURINHO CEP: 40.026-010  

UF: BA Município: SALVADOR  

Telefone: (71)3283-5564 Fax: (71)3283-5567 E-mail: cepfmb@ufba 

 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

TCLE / Termos de 

Assentimento / 

Justificativa de 

Ausência 

TCLE_PARA_CEP.pdf 27/08/2015 

18:47:02 

Paulo Gilvane Lopes 

Pena 

Aceito 

Projeto Detalhado / 

Brochura 

Investigador 

PROJETO_DE_QUALIFICACAO_VERS 

AO_FINAL_PARA_CEP.pdf 

27/08/2015 

18:47:18 

Paulo Gilvane Lopes 

Pena 

Aceito 

Folha de Rosto images.pdf 31/08/2015 

02:47:30 

Paulo Gilvane Lopes 

Pena 

Aceito 

Informações Básicas 

do Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 

ROJETO_558543.pdf 

31/08/2015 

02:59:13 

 Aceito 

Situação do Parecer: 

Aprovado   

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

SALVADOR, 15 de Setembro de 2015 

 

Assinado por: 

Eduardo Martins Netto 

( Coordenador) 
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ANEXO  II 

 
 
 
 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 
Centro de Documentação e Informação 

 
 

DECRETO Nº 8.425, DE 31 DE MARÇO DE 2015 
 
 

Regulamenta o parágrafo único do art. 24 e o 
art. 25 da Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009, 
para dispor sobre os critérios para inscrição no 
Registro Geral da Atividade Pesqueira e para a 
concessão de autorização, permissão ou licença 
para o exercício da atividade pesqueira.  

 
 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, 
caput, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto no Decreto-Lei nº 
221, de 28 de fevereiro de 1967, no parágrafo único do art. 24 e no art. 25 da Lei nº 11.959, de 
29 de junho de 2009,  

 
DECRETA:  
 
Art. 1º Este Decreto dispõe sobre os critérios para inscrição no Registro Geral da 

Atividade Pesqueira - RGP e para a concessão de autorização, permissão ou licença para o 
exercício da atividade pesqueira, nos termos do parágrafo único do art. 24 e do art. 25 da Lei 
nº 11.959, de 29 de junho de 2009.  

§ 1º O RGP é o instrumento prévio que habilita a pessoa física ou jurídica e a 
embarcação de pesca ao exercício da atividade pesqueira no Brasil.  

§ 2º A atividade pesqueira no Brasil só poderá ser exercida por pessoa física, jurídica 
e embarcação de pesca inscrita no RGP e que detenha autorização, permissão ou licença para 
o exercício da atividade pesqueira.  

§ 3º Compete ao Ministério da Pesca e Aquicultura as ações previstas no caput.  
 
Art. 2º São categorias de inscrição no RGP:  
I - pescador E pescadora profissional artesanal - pessoa física, brasileira ou 

estrangeira, residente no País, que exerce a pesca com fins comerciais de forma autônoma ou 
em regime de economia familiar, com meios de produção próprios ou mediante contrato de 
parceria, podendo atuar de forma desembarcada ou utilizar embarcação de pesca com 
arqueação bruta menor ou igual a vinte;  

II - Pescador e pescadora profissional industrial - pessoa física, brasileira ou 
estrangeira, residente no País, que exerce a pesca com fins comerciais, na condição de 
empregado ou empregada ou em regime de parceria por cotas-partes em embarcação de pesca 
com qualquer arqueação bruta;  
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III - armador e armadora de pesca - pessoa física ou jurídica que apresta embarcação 
própria ou de terceiros para ser utilizada na atividade pesqueira, pondo-a ou não a operar por 
sua conta;  

IV - Embarcação de pesca - aquela pertencente a pessoa física ou jurídica, brasileira 
ou estrangeira, que opera, com exclusividade, em uma ou mais das seguintes atividades:  

a) pesca; 
b) aquicultura; 
c) conservação do pescado; 
d) processamento do pescado; 
e) transporte do pescado; e 
f) pesquisa de recursos pesqueiros; 
V - Pescador amador ou esportivo e pescadora amadora ou esportiva - pessoa física, 

brasileira ou estrangeira, que pratica a pesca com finalidade de lazer ou desporto, com 
equipamentos ou petrechos previstos em legislação específica, sem fins comerciais;  

VI - Aquicultor e aquicultora - pessoa física ou jurídica que exerce a aquicultura com 
fins comerciais;  

VII - empresa pesqueira - pessoa jurídica, constituída de acordo com a legislação, 
que se dedica, com fins comerciais, ao exercício da atividade pesqueira;  

VIII - trabalhador e trabalhadora de apoio à pesca artesanal - 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 de 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; e  

IX - Aprendiz de pesca - pessoa física com mais de quatorze e menos de dezoito anos 
que atua de forma desembarcada ou embarcada como tripulante em embarcação de pesca, 
observadas as legislações trabalhistas, previdenciária, de proteção à criança e ao adolescente e 
as normas da autoridade marítima.  

Parágrafo único. A pessoa jurídica registrada nas categorias de aquicultor ou de armador de 

pesca estará automaticamente inscrita no Quadro  Demonstrativo das principais 

mudanças nas condições de trabalho e saúde na vida das  marisqueiras e pescadoras 

artesanais do município de Salinas das Margaridas após inclusão nos programas 

sociais, em 2015. 

 

 

categoria empresa pesqueira.  
 
Art. 3º As pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, e os proprietários 

ou responsáveis pelas embarcações de pesca deverão solicitar, ao Ministério da Pesca e 
Aquicultura, a inscrição no RGP em uma das categorias previstas no art. 2º e a concessão de 
autorização, permissão ou licença para exercer atividade pesqueira no Brasil.  

Parágrafo único. Ficam dispensados da inscrição de que trata o caput:  
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I - pescadores E pescadoras de subsistência que praticam da atividade de pesca com 
fins de consumo doméstico ou escambo sem fins de lucro e utilizando petrechos previstos em 
legislação específica;  

II - Pescadores amadores e pescadoras amadoras que utilizam linha de mão ou 
caniço simples; e  

III - índios e índias que praticam a atividade pesqueira para subsistência.  
 
Art. 4º O pedido de inscrição no RGP será dirigido às Superintendências Federais da 

Pesca e Aquicultura - SFPA ou aos Escritórios Regionais do Ministério da Pesca e Aquicultura da 
unidade da federação em que o interessado ou interessada reside ou possui domicílio.  

Parágrafo único. O pescador e a pescadora profissional artesanal deverão informar, 
em seu pedido de inscrição no RGP, se exercem a pesca como atividade exclusiva, principal ou 
subsidiária, na forma de ato conjunto do Ministério da Pesca e Aquicultura e do Ministério da 
Previdência Social.  

 
Art. 5º Para o exercício da atividade pesqueira, observadas as regras de 

ordenamento e do uso sustentável dos recursos pesqueiros, o Ministério da Pesca e Aquicultura 
poderá conceder:  

I - Permissão de atividade pesqueira, para:  
a) transferência de propriedade da embarcação ou de modalidade de pesca; 
b) construção, transformação e importação de embarcações de pesca; e 
c) arrendamento de embarcação estrangeira de pesca; 
II - Autorização de atividade pesqueira, para:  
a) operação de embarcação de pesca; 
b) realização de torneios ou gincanas de pesca amadora; e 
c) coleta, captura e transporte, por aquicultor e aquicultora, de organismos 

aquáticos silvestres com finalidade de reposição de plantel de reprodutores e de cultivo de 
moluscos aquáticos e macroalgas; e 

III - licença de atividade pesqueira, para:  
a) pescador e pescadora profissional artesanal; 
b) pescador e pescadora profissional industrial; 
c) pescador amador ou esportivo e pescadora amadora ou esportiva; 
d) aquicultor e aquicultora; 
e) armador e armadora de pesca; 
f) instalação e operação de empresa pesqueira; 
g) trabalhador e trabalhadora de apoio à pesca artesanal; e 
h) aprendiz de pesca. 
 
Art. 6º Para obtenção de autorização, permissão ou licença de atividade pesqueira, 

o interessado ou interessada deverá entregar no pedido de inscrição no RGP:  
I - Formulário preenchido;  
II - documentos definidos em ato do Ministério da Pesca e Aquicultura; e  
III - comprovante do pagamento de taxa prevista no Decreto-Lei nº 221, de 28 de 

fevereiro de 1967.  
§ 1º A obtenção de autorização, permissão ou licença não exime o interessado ou a 

interessada do cumprimento das demais normas aplicáveis ao exercício da atividade a ser 
realizada.  
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§ 2º No ato da concessão de autorização, permissão ou licença, o Ministério da 
Pesca e Aquicultura orientará os interessados e as interessadas sobre os procedimentos 
adicionais que deverão adotar, inclusive junto aos demais órgãos de fiscalização, visando ao 
exercício regular de suas atividades.  

§ 3º Os documentos a serem exigidos no pedido de renovação de autorização, 
permissão ou licença de atividade pesqueira serão definidos em ato do Ministério da Pesca e 
Aquicultura.  

§ 4º Para fins de comprovação das subcategorias dispostas no parágrafo único do 
art. 4º, o Ministério da Pesca e Aquicultura poderá, a qualquer tempo, solicitar documentos 
complementares para comprovar o exercício da atividade pesqueira do pescador ou pescadora 
profissional artesanal.  

 
Art. 7º Caso o pedido de inscrição no RGP seja deferido e a autorização, permissão 

ou licença seja, concedida, o interessado ou interessada receberá carteira de pescador ou 
pescadora profissional ou certificado de registro referente à autorização, à licença ou à 
permissão de atividade pesqueira.  

Parágrafo único. Os documentos comprobatórios da inscrição no RGP e da obtenção 
de autorização, permissão ou licença para o exercício da atividade pesqueira referidos no caput 
terão validade em todo o território nacional.  

 
Art. 8º Os documentos comprobatórios da inscrição no RGP e da obtenção de 

autorização, permissão ou licença para o exercício da atividade pesqueira referidos no caput do 
art. 7º terão validade:  

I - De até dois anos para permissão, contados da data de expedição;  
II - De um ano para autorização, contado da data de expedição; e  
III - de acordo com cada categoria para licença, desde que comprovado o 

cumprimento das obrigações e o exercício da atividade pesqueira no prazo definido em ato do 
Ministério da Pesca e Aquicultura.  

§ 1º Os pedidos de prorrogação de permissão e de autorização deverão ser 
apresentados ao Ministério da Pesca e Aquicultura até trinta dias antes do final do prazo de 
vigência.  

§ 2º A autorização concedida para realização de torneios ou gincanas de pesca 
amadora terá validade equivalente ao período de duração do evento informado no pedido.  

§ 3º A licença de pescador profissional estrangeiro ou pescadora profissional 
estrangeira terá validade equivalente ao período concedido na autorização de trabalho no País, 
respeitado o prazo previsto para cada categoria de licença.  

§ 4º A licença de pescador amador ou pescadora amadora terá validade máxima de 
um ano.  

 
Art. 9º Qualquer modificação ou alteração das condições ou dados constantes de 

autorização, permissão ou licença de atividade pesqueira concedida deverá ser comunicada 
pelo interessado ou interessada, no prazo máximo de sessenta dias de sua ocorrência, ao SFPA 
ou ao Escritório Regional do Ministério da Pesca e Aquicultura da unidade da federação que o 
concedeu, por meio de requerimento instruído com documentação comprobatória.  

Parágrafo único. O não atendimento do disposto no caput poderá acarretar o 
cancelamento do ato administrativo concedido.  
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Art. 10. A não comprovação do exercício da atividade pesqueira ou o 
descumprimento das obrigações definidas em ato do Ministério da Pesca e Aquicultura poderá 
ensejar o cancelamento da autorização, permissão ou licença de atividade pesqueira.  

 
Art. 11. Este Decreto não se aplica às seguintes hipóteses previstas no art. 25 da Lei 

nº 11.959, de 2009:  
I - Concessão para exploração por particular de infraestrutura e de terrenos públicos 

destinados à exploração de recursos pesqueiros;  
II - Permissão:  
a) para o exercício de aquicultura em águas públicas; 
b) para importação de espécies aquáticas para fins ornamentais e de aquicultura, 

em qualquer fase do ciclo vital; e 
c) para instalação de armadilhas fixas em águas de domínio da União; 
III - autorização para operação de embarcação de esporte e recreio, quando 

utilizada na pesca esportiva; e  
IV - cessão para uso de espaços físicos em corpos d'água sob jurisdição da União, 

dos Estados e do Distrito Federal, para fins de aquicultura.  
 
Art. 12. A pesquisa pesqueira será objeto de portaria conjunta do Ministério da 

Pesca e Aquicultura e do Ministério do Meio Ambiente, sem prejuízo do disposto no art. 30 da 
Lei nº 11.959, de 2009.  

 
Art. 13. O Ministério da Pesca e Aquicultura poderá expedir atos complementares 

necessários à aplicação deste Decreto.  
 
Art. 14. A inscrição no RGP não isenta o interessado de:  
I - Estar regularmente cadastrado no Cadastro Técnico Federal para a realização da 

atividade pesqueira;  
II - Possuir habilitação certificada pela autoridade marítima, caso opere embarcação 

em caráter profissional;  
III - ter autorização para o exercício de atividade profissional no País, no caso de 

pessoas físicas estrangeiras; e  
IV - Observar a legislação referente a povos e terras indígenas.  
 
Art. 15. Este Decreto entra em vigor cento e cinco dias após data de sua 

publicação.(Artigo com redação dada pelo Decreto nº 8.467, de 15/6/2015) 
 
Brasília, 31 de março de 2015; 194º da Independência e 127º da República.  
 
DILMA ROUSSEFF  
Isabella Mônica Vieira Teixeira  
Helder Barbalho 

 

 

 

 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2015/decreto-8467-15-junho-2015-780984-publicacaooriginal-147226-pe.html



